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A. Identifikačné údaj e príspevkovej o rga nizácie

Technické služby mesta Levoča
Adresa: Hradby 2,054 01 Levoěa
IČo: 355 280 52
Dátum zriadenia I.7.1996
Právna forma: príspevková organizácia
Zriaďovateí: Mesto Levoča
Statutárny orgán: Mgr. Branislav Minďaš - riaditeť

menovaný dňa 1.10.2011 uznesenímMZ číslo 13/G/1
Tel./fax: 053l45I25 9I
Mobil:
E-mail:
Web:

0911 088 911

§ig_\:qqe@l§§§§a,§&
http:/its.levoca.sk

B. C ha ra kteristika organizácie, o rga n izačné členenie

B.1. Činnosť vymedzená podl'a zriaďovacej listiny

Technické služby mesta Levoča , príspevková organizácia mesta (ďalej len ,,TSML"),
zriadená ku dňu 1.7.1996 podťa uznesenia Mestského zasfupiteťstva vlevoči č. I7lBlI
zo dňa 23.5.1996 plní úlohy vymedzené zriaďovateťom podťa zriaďovacej listiny. Jej
založenieje vzmysle § 4 ods. 3 písm. 1/ zákona SNR č. 36911990 Zb. o obecnom zriadeni
v znení neskorších predpisov a § 21 zíkona č. 52312004 Zz. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie TSML je:

. Oprava aidržba mestských komunikácií a verejných priestranstiev
l oprava aúdržba mestských komunikácií, chodníkov a verejných

priestranstiev,
. živičné opravy v}tlkov a prekopávok,
. živičné opravy chodníkov,
l oprava aúdržbazvislého avodorovného dopravného značenia,
. bežnáídržbamostných objektov,
t oprava aúdržba dažďovýchkanálových vpustí,
l zimnáúdržba ciest,
t oprava aídržbazariadeni drobnej architektury - lavičky, detské ihriská

r Oprava audtžbaverejného osvetlenia
Oprava a údržbatrás verejného osvetlenia

. Ú&žbaverejnej zelene

' pestovanie kvetín, okrasných kríkov a stromov na výsadbu v meste,
. íďržbazelene v meste,
. obnova auďržbapríslušenstva a doplnkov verejnej zelene,
. udržbaprenosnej zelene

. Čistenie mesta
. ručné a strojné čistenie mestských komunikácií, chodníkov a priestranstiev

. Nakladanie s komunálnym odpadom a drobnýrrn stavebným odpadom



l pravidelný zber aodvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
za účelom jeho zneškodnenia skládkovaním zizemia mesta Levoěa
a okolitých obcí,

. prevádzkovanie Zberného dvora na zber separovaných z|ožíek komunálneho
odpadu kategórie ostatný odpad a kategórie nebezpečný odpad,

. pravidelný zbet a odvoz separovaných zložiek komunálneho odpadu
do prevádzky Zbemý dvor zttzemiamesta Levoča a okolitých obcí,

r zhtomažďovanie, triedenie, lisovanie a skladovanie separovaných zložiek
komunálneho odpadu pred jeho ďalším zhodnotením, prípadne zneškodnením
cestou zmluvných odberateťov

. Správa aúdržba majetku zriaďovate|a súvisiaceho s činnosťou príspevkovej
otgarizácie

. Udtžba zariaďení lesoparkov

. Oprava audržba ostatného majetku vo vlastníctve zÁaďovateťa
l Ostatné služby

. prevádzkavežovýchhodín,

. ýzdoba mesta pri príležitosti sviatkov osláv,

. cintorínske služby,

. činnosť mestských kotolní nazáklade zmluvy o prevádzke a obsluhe
. Realizácia organizovanej i neorganizovanej individuálnej a skupinovej činnosti

súvisiacej stelesnou výchovou, športovou, turistickou apohybovo-rekreačnou
aktivitou občanov,

. Podpora vzniku a činnosti športových oddielov a klubov, občianskych združení
so zametaním na športovú činnosť občanov, detí amládeže ako aj telesne
postihnutých oběanov, organizácia športových suťaží pre občanov amládež v oblasti
komunálneho športu, vytváranie čo najlepších podmienok pre športovcov a športové
kluby a oddiely naúzemi mesta,

. Správa, prevádzka, lldržba, oprava aprenájom športových aostatných objektov
azariadeni, ktoré využívana svoju činnosť.

V roku 2014 TSML vykonávali so súhlasom zriaďovateťa nad rámec hlavnej činnosti
aj podnikateťskú činnosť. Podnikateťská činnosť bola zmenená a doplnená uznesenímMZ
číslo 15/8/33 zo dřn27.I0.20II.

B.2. Personálna ana|ýza p rísp evkovej organizácie

Príspevková organizácia TSML sa člení na šesť oddelení:

. ekonomické oddelenie (100)

. oddelenie verejného osvetlenia, občianskej vybavenosti (200)

. oddelenie údržby MK, verejnej zelene (300)
l oddelenie odpadového hospodarstva (400)
. cintorínske služby (500)
. správa športovísk (700)

K3I.12.2021 príspevková orgarizácía evidovala 66 pracovníkov v trvalom
pracovnom pomere, ztoho 2 pracovníčky boli prijaté v rámci národného projektu Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozloja miestnej a regionálnej zamestnanosti
,,Podpora zamestnanosti" Aktivita č. 1 - Podpora ZUoZ k uplatneniu §a na trhu práce podťa

§54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti.



C. Činnost' jednotlivých oddelení, projekty, verejné obstarávania

100 EKONOMICKE ODDELENIE

Ekonomickó oddelenie zabezpečuje komplexnú ekonomickú činnosť, vedenie
personálnej a mzdovej agendy. Na ekonomickom oddelení pracujú 4 zamestnanci vrátane
vedúcej ekonomického oddelenia.

200 ODDELENIE VEREJNEHO OSVETLENIA A OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

Predmetom činnosti oddelenia verejného osvetlenia a občianskej vybavenosti je
nasledovné:

. údržba verejného osvetlenia

udržba vereiného osvetlenia

I. Personálne zloženie a technické vybavenie oddelenia VO:

o na oddelení pracuje vedúci tohto oddelenia, ktoý je zároveň zástupcom riaditeťa
o údržbu zverenej siete vo zabezpeěulú 2 pracovníci, ktorí sú vyškolení na práce

s vyhradeným technickým zniadením, tj. ako elektrikári, ale aj pracovníci spósobilí
naprácu s vysokozdvižnou plošinou apráce vo výškach,

o k výkonu svojej pracovnej činnosti majú k dispozícii špeciálny nakladný automobil
Nissan Cabstar s r,ysokozdvižnou plošinou.

II. Základné údaje prevádzkovania verejného osvetlenia:

Tabu

III. Kompetencie údržby VO

Do kompetencie údržby VO patriaaj nasledor,rné činnosti:
. ú&žba vežových hodín
. ídtžba hodín na autobusovej stanici

' ídržba signalizačného zariadenia na prechodoch pre chodcov na ceste ElI9 aIIl533
' zabezpečetie róznych akcií organizovaných niaďovateťom, ako sú trhy, púte, voťby,

referendá
. výzdoba mesta pri príležitosti sviatkov a osláv
. montéůvianočnej výzďoby
. prenájomvysokozdvižnej plošiny.

Okrem uvedených činností oddelenie VO a OV so špeciálnym nákladným
automobilom Nissan cabstar s q,sokozdvižnou plošinou zabezpeěuje súčinnosť

abul'ka 1 Charakteristika parametrov siete vereiného osvetlenia k dátumu 31,12.202l
počet svietidiel vo 1503 ks
celkový príkon sústaw 91.29 k\ry
Priememý príkon na ieden svetelný zdroi 60.7 W
Spotreba zarok202l 271 Mwh

a
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Verejné osvetlenie - náklady na elektrickú energiu v eurách
I20

92 612,00 EUR
100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

85 951,00 EUR
77 705,00 EUR

55 620,28 EUR

20II 20t2 2073 2015 20L6 2077

pri 1ýškových prácach potrebných pre splnenie úloh vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny
ostatných oddelení TSML.

IV. Náklady na VO
Tabul'ka 2 Náklady na VO

V. Spotreba elektrickej energie

Medziročné porovnanie:

Rok 2020

Sýotreba el. energie: 276 MWh
Náklady v eurách: 49 779,60 Eur

Rok 2021

Spotreba el. energie: 271 MWh pokles medziročne o 1,8 %

Náklady v eurách: 43 290,26 Eur pokles medziročne o 13,0 %
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Pokles v spotrebe elektrickej energie na verejné osvetlenie nastal z viaceÝch dóvodov:
- po celý rok 202T bo|i prijaté úspomé opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-l9,

(tzn.bola vypnutá iluminácia Košickej brány, reflektory na Námestí Majstra Pavla,...),
- aj v roku 202I sme v menšej miere pokračovali vo výmene ýbojkových svietidiel

za úsporné LED zdroje, na Námestí Majstra Pavla v severnom parku bolo takto
v mesiaci apríl202l vymenených 6 LED zdrojov.

- je potrebné uviesť, že spotreba klesala napriek skutočnosti, že v priebehu roku 202I
boli do siete VO postupne zapájané ďalšie vetr,y v rámci investičných akcií Mesta
Levoča: VO parkovisko v hradobnej priekope - 04l202I, VO Námestie Majstra Pavla,
etapa 2c - II|202I, VO IBV Krupný jarok - l2l202l, VO Býové domy Potočná -
I2l202l.

Pokles v nákladoch na elektrickú energiu nastal z dóvodu nižšej jednotkovej ceny
za 1 kWh elektrickej energie, ktorá bola vysúťažená na rok 202I za lepších zmluvných
podmienok. V roku 2020 bola cena za silovú z|ožku elektrickej energie na úrovni 57,2 F-ur
bez DPII/1MWh, v roku 2021 - 44,6Bur bez DPH/1MWh.

V roku 2022 počítame s prudkým nárastom nákladov na elektrické energiu na VO
o cca 90oÁ /v celkovom finančnom vyjadrení/. Tento nárast súvisí s celosvetoým narastom
cien energií. Pre rok 2022 je zazmluvnená cena za silovú zložku elektrickej energie na úrovni
153,,4 Eur bez DPIV1MWh.

v rokú 202I sme v rámci siete vo zaznarnenali nasledovné škodové udalosti:

o (07.02.2021) poškodenie stožiara VO č. 013.03.040 na miestnej komunikácii Ulica
Jána Francisciho, vinník znétmy, úhrada zavzniknl/rú škodu cezPZP vozid|avinníka,

o (08.02.2021) poškodenie stožiara VO č. 005.01.015 - svetelné signalizačné zariadente
na miestnej komunikácii - Námestie Štefana Kluberta, udalosť nahlásená Obvodnému
oddeleniu PZ v Levoči, vinník znátmy, úhrada za vznikrrlíú škodu cez PZP vozidla
vinníka,

o (15.02.202l) poškodenie stožiara VO č. 0rc.02.027 na miestnej komunikácii
Železniěný riadok, udalosť nahlásená Obvodnému oddeleniu PZ vlevoči, vinník
nezistený.



Oddelenie zabezpečuje:

Na úseku úonŽna MIESTNyCH KoMt]NIrÁcrÍ:

l strojné a ručné čistenie komunikácií
. čistenie verejných priestranstiev v meste
. čistenie verejných priestranstiev a smetných boxov na sídliskách
. koordinácia pri čistení verejných priestranstiev s ,,MOS a AČ"
r opravy a vysprávky výlkov
. doprarrné znaěenie zvislé a vodorovné
. čistenie kanálových vpustí pre zrážkovú vodu
. drobné stavebné opravy
. čistenie cestných rigolov
. zimnáídržbaciest (strojná a ručná)
. odstraňovanie snehu z prepojovacích chodníkov
. odstraňovanie snehu zparkov a spádových chodníkov
r v zime uvoťňovanie parkovísk od snehu a operatívne odstraňovanie skládok snehu
. upratovanie posypového materiálu po zimnej ídržbe
. technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských akcií mesta

Na úseku ÚonŽga VEREJNEJ ZELENE,:

. kosenie verejných priestranstiev, hrabanie azvoztrávy

. hrabanie lístia z verejných priestranstiev

. vyhrabávanietrávnikov

. likvidácia divokých skládok

. odstraňovanie odpadu z verejných priestranstiev

' plánovanie výsadby kvetinoqých záhonov v meste (spolupráca s dodávateťom)
. priebežné ošetrovanie výsadieb - okopávanie, odburinenie, zalievanie
. odstraňovanie výsadby - príprava pódy na prezimovanie

' periodické strihanie stromov, strihanie živýchplotov a tvarovaných krovín
. údržbaparkových lavičiek

' oŠetrovanie stromov - výrub požadovaných stromov, realizácia náhradnej v}sadby
. údržbatrávnika v severnom parku podťa manuálu
. čistenie mlatového chodníka v severnom parku
. čistenie hradobného opevnenia od bylín a drevín

6



TECHNICxÉ vynavENIE oDDELENIA:

Yozoý park k 31.12.2021

Pracovnó stroje k 31.12. 2021

Na oddelení mestských komunikácií pracovalo k 3I.12.2021 celkom
2I zamestnancov, wátane vedúceho oddelenia.
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r úonžnl. MIESTNyCH KoMUNrrÁcrí

Oprava výtlkov

Opravu miestnych komunikácií rcalizovalo oddelenie 300 v roku 202l v dvoch
etapách. Pwá etapa opráv sa uskutočnila po zimnej údržbe 20201202I, v mesiacoch marec,
apríl vpočte 12 dní Druhá etapa bola realizovaná v mesiacoch október a november vpoěte
5 dní. Opravy boli vykonané v súlade s plánom opráv miestnych komunikácií na rok 202l.

Kritické miesta na komunikáciách sme celoročne podťa potreby opravovali studenou
asfaltovou zmesou v celkovej hodnote 262,44 €.

Udržba dopravného značenia

V roku 202I bolo dodávatel'sky firmou Dopravné značenie Poprad, s.r.o. osadené dopravné
znaěenie v hradobnej priekope v celkovej hodnote 305,58 €.

Tabul'ka 2 porormanie nákladov na nákuvna ZVlS značiek
20I7 2018 2019 2020 2021

celkové nákladv v € 1222,49 1286,36 1l09,98 3 264.41 1235,28

Vodorovné dopravné značenie bolo realizované dodávateťsky podl'a platného projektu, práce
boli realizované firmou Značky s.r.o.. Celkové náklady na vykonané práce boli v hodnote 1 993,25 €.

Ďalšie opravy aúdňba

Pravidelné opravy a ídržba:
. Údržbakomunikácíi z dlažobných kociek
. Detské ihriská
r Mestský mobiliar
. Mobiliár - Marianska hora

' Oprava a,údtžba dažďových karrálových vpustov, cestných rigolov a odvodňovacích
" žťabov - realizované 3 krát+ jednotlivo podťa potreby
r Oprava aídržbaparkových lavičiek
. Oprava aúdržbazábradli

'abul'ka 1 Porovnanie celkových nákladov na opra\,.Il výtlkov v meste Levoča
20I,7 20l8 2019 2020 2021

Množstvo použitei asfaltovei zmesi v t l04,55 160,78 143,62 169.7 158.56
celkové náklady v € 7 2,76,68 11 190,28 9 823.61 11 60,7,48 l0 655,23
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zIMNÁ únnžn.t MIEsTNycH KoMuNIxÁcIí

Zimnu údržbll MK sme vykonávali podťa operačného plánu zimnej údržby
schváleného na rok 20201202I. Spotrebované množstvo posypového materiálu v jednotlivých
rokoch uvádzame v tabuťke.

Tabu|'k a3 S vané množstvo vého materiálu v |ednotlivých rol,loch

20l7 20l 8 2019 2020 2021 2022(1-3.\

Drvené kamenivo v t 378.22 4I4,46 173.32 208,79 370,77 180,95

Sol'priemvselná v t 94.25 l69,01 56-75 130,5 213 109,06

z úunžnl vEREJNEJ zELENE
Kosenie

V roku 202l začalo kosenie verejných priestranstiev dňa 3.5.202I. Kosba prebiehala
podťa plánu kosenia verejných priestranstiev schváleného pre tento rok. Vo ,qýnimočných
prípadoch, ak si to vyžadovala situácia nastala zmenapodťa potreby. TSML - Oddelenie 300
malo v tomto roku v trvalej ú&žbe cca 42,3 ha trávnatých plóch. Celková vykosená plocha
bola I34 ha, čo v priemere predstar,uje 3,17 kosby. Kosba bola ukončená ku dňu22.10.202I.
Priebeh kosby, rozsah a počet kosení uvádzame v tabul'ke č.4:

Tabul'ka 4 Rea'abul'ka 4 Realizácia kosenia vereiného priestranstva v meste Levoča 2021

Etapa Verejné priestranstvo m'
realizovaný počet

kosieb

1 Námestia Majstra Pavla. Námestie Š. Kluberta, 12 000 m' 8
oravcov park, ulice kosené benzínovými kosačkami 10 650 m' 8
Hradbová priekopa nová 2 500 mz _,

2. Sídlisko Prameň. Rozvoj, autobusor,á stanica. kruhový objazd
+ okolie

68 450 m' _,

1 Sídlisko Západ l"2, Sever + okolie 82 900 mZ _)

neupravený terén Síd1.2. maietky 41 000 m' J

4. ulice v hradobnom opevneni kosené krovinorezom 11 860 mZ 4
5. Zel. stanica, G. Haina, chodník nová škola - Vinica. M.R.

Štefánika, Štú.ova, F. Král'a_ Pri strelnici, akružná, Pod vinicou
+ sídlisko, Železničný riadok, Zasédriou

34 000 m" J

6. Hlavné cesty (výpadovky), Pri podkove, 5 900 m' J

Pri likérke, Slavkovská, Javorinka, Popradská cesta,
Mengusovská STK. Kežmarská cesta. Prešovská cesta

13 800 m' 3

7. sportovcov. sadová. ovocinárska + okolité ulice 5 290 m' J

8. Mariánska hora, Fedorkin .iarok 37 000 m" l
mestské časti Levoče. Hradby 19 300 m' 2
Levočské Lúky 8 500 m' 2
staré ihrisko 5 000 m' l3
Schiessplatz, detský ra|, tur. chodník 13 200 m' 3
Nad tehelňou, Pol'ná 28 000 m' 3
areál zs 2, hradobne priekopy a terasv 23 500 m' J

Spolu 422 850 mz

9



Ú ataaverejnej zelene ďalej zahííaz
o dosev trávnatýchplóch
o hnojenie
o postrek proti burine
o vertikutácia

Výsadba, výrub a ošetrenie drevín

Výrub bol realizovarrý na záklaďe rozhodnutí mestského úradu, alebo oznámením
výrubu, vo váčšine prípadov z dóvodu lyschnutia stromu. V priebehu roka bolo realizovalé
o šetrenie, tvarovanie, zmladzov anie drevín.

záhradnícka činnosť

Nákup kvetinovej vyzdoby v roku 202I bol realizovartý dodávateťsky. Vo vlastnej
réžii následne zabezpečujeme polievanie, pletie buriny, postreky, zrušenie výsadby, rýťovanie
záhonov, strihanie ruží.
Na centrálnej kruhovej križovatke v Levoči bol založený a vysadený trvalkový záůton.
V roku 202I bola ošetrená a doplnená výsadba autobusovej stanice v Levoči.

Tabul'ka 5 porovnanie nákladov na záhradnícku činnost' realizovanú dodáva

10

2017 20l8 2019 2020 2021

Celkové náklady v €
5 981_00 8 l82.00 7 

,74,7.46
0 8 3t7.53



Predmet a pósobnost' činnosti

Oddelenie odpadového hospodárstva zabezpeěuje ýkon činností spojených
s nakladaním s nasledovným odpadom:

a) skládkované odpady
l zmesový komunálny odpad (ZKO),
. objemný odpad (OO),

b) energeticky zhodnotené odpady
. zmesoý komunálny odpad (ZKO),
. objemný odpad (OO),

c) zhodnotené odpady
. drobný stavebný odpad (DSO),
. papier a lepenka,
. sklo,
. plasty,
r kompozitné obaly (VKM),
. kory,
. batérie a akumulátory,
. elektroodpad z domácností,
. odpady s obsahom škodlivín,
. biologicky rozložiteťný odpad,
. jedlé oleje a tuky,
. drevo.

Na oddelení odpadového hospodárstva pracovalo k3I.12.2021 celkom
22 zarnestnancov, vrátane vedúceho. Dvaja pracovníci sú zamestnani cez národný projekt:
P odpor a zame s tnano s ti.

TECHNICXE VYBAVENIE ODDELENIA:

Oddelenie odpadového hospodárstva disponuje nasledorrným technickým vybavením:

' hala separovaného zberu, ktorá slúži na príjem separovaných zložíek komunálneho
odpadu, jeho dotrieďovanie, lisovanie a uskladnenie,

l hydraulické lisy EKOPACK A200 - 2ks slúžia na lisovanie výriedených zložiek
(plasty, papier a lepenka, VKM, korry),

' eko kontajnery a plechové skladovacie priestory - slúžiace ako sklad manipulačnej
techniky, zbemýchnádob ale aj elektroodpadu a nebezpečného odpadu.

. veťkoobjemové kontajnery 10m] na stavebný odpad,

. veťkoobjemové kontajnery 25m3 naobjemný, prípadne biologicky rozložitelný odpad,
o certifikovaná váha (do 40t). veťká prejazdová váha na véĚeníe prichádzajúcich

a odchádzajúcich nrákladných vozidiel s odpadom.

11



Vozidlá a mechanizmy

Mercedes-Benz AXOR s nadstavbou Presko - lineárny lis. Vozidlo slúži na zber

a prepravu komunálneho odpadu a separovanýchzložiek komunálneho odpadu,

Renault Premium s nadstavbou FAUN - lineárny lis. Vozidlo slúži najmá na zber

aprepravu separovaných zložiek komunálneho odpadu azber aprepravu biologicky
rozložitefného odpadu,

MAN TGX s nadstavbou FAUN Rotopress. Vozidlo je využívarlé na zber a prepravu

komunálneho odpadu.

Liaz I50 nrákladné vozidlo s nadstavbou RN 8012 na prepravu kontajnerov typu
Mulda
Iveco Eurotrakker s vymeniteťnou nadstavbou. Vozidlo slúži na prepravu kontajnerov

typu Mulda, alebo ABroll, podťa zvolenej nadstavby

Iveco Daily, rahký nákladný automobil s hydraulickou rukou Fassi F38. Vozidlo
prioritne vyažívané na zber separovaných zložiek komunálneho odpadu zo zvonových
zbemýchnádob

Piaggio Porter malé nákladné vozidlo sklápač, vozidlo slúži na zber komunálneho

odpadu a jeho separovaných zložiek zízkychuličiek aťažko dostupných miest

LINC 060 - malý kombinovaný nakladač slúži na manipuláciu s odpadom, nakladanie

a premiestňovanie lisovaných balíkov, rózne manipulačné práce a úprar,rr okolia
zberlého Dvora
CASE 695 ST - veťký traktor/bager s predným nakladačom a zadným podkopom.

Pracovný stroj slúžiaci najmá na manipuláciu a nakládku biologicky rozložiteťného
odpadu, skla do veťkých ABroll kontajnerov. Stroj má využitie počas celého roka, aj

natlzne úpravy a manipulačné práce naZbemom dvore.
príves Swan - prívesné vozidlo, slúži na prepravu ABro1l kontajnerov, pomáha

zvyšovať efektívnosť prepravy separovaných zložíek komunálneho odpadu

a biologicky rozložiteíného odpadu na váčšie vzdialenosti.

Zmesový komunálny odpad (ZKO), drobný stavebný odpad (DSO) a objemný odpad
(oo)

Zber zmesového komunálneho odpadu (ZKO) v meste Levoča sa v roku 2021
uskutočňoval podťa harmonogramu zberu ZKO. Okrem vývozu ZKO od obywateťov, bol
zabezpečovarý aj vývoz ZKO od prámických osób, u ktoých sa v meste Levoča realizuje
tzÝ. množstvový zber. Objemný odpad (OO) bol zbieraný počas uplynulého roka 2-krát, ato
na jar av jeseni, podfa aktuálne vydaného harmonogramu. Vyzbieraný odpad bol následne
dovezený na Zbemý dvor, kde bol roztriedený na jednotlivé komodity a pripravený na ďalšie
nakladanie. Všetok odpad určený na zneškodnenie vroku 202I bol vyvezený na skládku
odpadov Kúdelník II v Spišskej Novej Vsi. V roku202l bolo z mesta Levoča zneškodnených
skládkovaním 708,06 t ZKO a 106,48 t OO. Energeticky bolo zhodnoteného 2 135,82 t ZKO
a33,52 t OO spoločnosťou KOSIT vKošiciach aI6,66 t DSO bolo áodnotených
spoločnosťou ENBRA v Prešove.
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'atlul'ka l V ukovan v meste Levoča
2015 2076 20l7 2018 2019 2020 2021

DrobnÝ stavebnÝ odnad (t) 265,1] 420.20 648.60 606,92 256,6l l14,44 ,r1 )o

Zmesový komunálny odpad (t) 3 146.65 3 2,72,60 3 353,34 3 445,28 3 145,36 3 106,04 2 865.01

ObiemnÝ odpad (t) 12,13 8,7,92 110,50 112.58 13 "l8 4,68 l47,00

V roku 202I sa v meste Levoča vyzbieralo celkovo 2 865,U t ZKO. V prepočte
na obyvateťa, priemernekaždý občan mesta v uplynulom roku vyprodukoval2}),97 kgZKO,
čo predstavuje pokles o viac ako 10 kg/obyv./rok oproti roku 2020. Spolu bolo
zneškodnených skládkovaním 814,54 t odpadov a celkovo bolo zhodnotených 4 590,269 t
odpadov.

Triedené zlož|<y komunálneho odpadu

Zber a preprava triedených zložiek komunálneho odpadu od obyvateťov sa
uskutočňovali v pravidelných intervaloch podťa vopred stanoveného harmonogramu zberu.
Od organizácíí a podnikatefov bol vývoz zúezpečovaný podťa aktuálnej potreby. Vytriedené
zložky komunálneho odpadu majú občania možnosť doniesť aj priamo na Zberný dvor.
Opátovné zhodnotenie odpadov je po vytriedení a zmenšení objemu zabezpeěované
v priebehu roka prostredníctvom zmluvných partnerov. V roku 2021 v priemere jeden občan
mesta Levoča vytriedil 168,65 kg odpadov. V roku 2020 Levočania vytriedili priemerne 115,4
kg/obyv./rok. V nasledujúcej tabuťke sú uvedené množstvá výriedených odpadoy za mesto
Levoča.

Tabul'ka 3 Triedené zložkv

abu 'ka 2 Zneškodnený a zhodnotenÝ or d v meste Levoča
2015 2016 2017 2018 20t9 2020 2021

zneškodnené odpady (t) 3 484,77 3 780.96 4112.44 4164,78 3 475.15 3 225.16 814.54
zhodnotené odpady (t) 398,93 505.9l 488,42 l222,54 I 653,298 I698,92 4 590,269

a od v meste Levoča

Kód
odpadu

Názov odpadu Kateg.
odpadu

2018
spolu v

t

20l9
spolu v

t

2020
spolu v

t

2021
spolu v

t
200 0l paoier a leoenka o 2I4,070 282,055 297,279 261,750
200 39 Plasty o 74,120 83,675 ll5,148 148,953
200 02 Sklo o 93.280 l69.001 167.430 189,398
200 40 Kovy o 391,820 528,929 405,460 672.878
200 04 Obaly z kolu o 2,273
200 03 VKM o 12,500 6,036 l8,360 8,245
20 02 01 BRo o 350.440 495,480 608,040 622,520

20 0l 35
Vl,radené elekírické a elektronické

zaríadenia N 1 5,3 80 9,63,7 8.800 10.859

20 0l 36
Vyradené elektrické a elektronické

zariaďenia o 19,540 23,396 27,2I3 306,884
200 25 Jedlé oleie a tuky o 0,3 80 0,810 0,813 0,974
200 10 Šatstvo o 40. l 00 43.250 38,600 21,180
200 JJ Batérie a akumulátory N 0,660 0,670 0"397 2.661
200 34 Batérie a akumulátorl o 0.186

20 0I 23
Vyradené zariadenia obsahuj úce CHF

uhťovodfty N l0.220 10.189 1 1.305 13,919
200 2l Žiarivky a iný odpad obsahuiúci ortuť N 0,030 0,170 0,075 0"149
200 38 Drevo o 138.440
200 13 Rozpúšťadlá N 0,167
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Kód
odpadu

Názov odpadu
Kateg.
odpadu

2018
spolu v

t

2019
spolu v

t

2020
spolu v

t

2021
spolu v

t

20 01 27
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá aživice

obsahuiúce nebezpečné látky N 0.305

Miera triedenia v meste Levoča v roku 2018 bola 23,I8oÁ.
Miera triedenia v meste Levoča v roku 2019 bola32,37oÁ.
Miera triedenia v meste Levoěa v roku 2020bola35,90Yo.
Miera triedenia v meste Levoča v roku 2021bola 441160Á.

Hlavnou náplňou oddelenia cintorínskych služieb je prevádzkovanie pohrebísk
v Levoči, Levočskej Doline wátane zabezpečovania pohrebných obradov a prevádzka domu
smútku
v T evoči.

Na danom oddelení pracujú 4 zamestnartci, vrátane vedúceho oddelenia.

Prevádzkovateť pohrebísk zabezpeěuje súvisiacu agendu a poskytuje najmá tieto služby:

Zabezpeěuje vedenie evidencie hrobových a urnových miest v súlade so zákonom
č. I3I|20I0 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
Uzatvárarie nájomných zmlúv s nájomcami hrobového, urnového miesta v súlade
s platnou legislatívou.
Vydávanie povolení na qýstavbu rámu, hrobky, pripadne rekonštrukciu támu,
pomníka. Zaneranie pozemku pred výstavbou, kontrola priebehu prac a čistoty
po ukoněeníptác.
Vyberanie poplatkov uvedených v cenníku, ktoqý je súčasťou prevádzkového
poriadku.
Určovanie miesta pre výkop hrobu, hrobky v súlade so zahrobovacím planom a výkon
súvisiacich služieb spojených s obradom
Výkop hrobov a hrobiek, qfkon exhumácii.
Vykonávanie priebežného čistenia plóch v areáli cintorínov.
Vykonávanie drobných oprav aí&žby na príslušenstlrr cintorína.
Vykonávanie zimnej ídržby chodníkov, zabezpečovanie prístupu k hroborlým
miestam pri pietnych aktoch.

Dóležitou ěinnosťou správy cintorína je ídržba a starostlivosť o vojnové hroby
z obdobia I. a II. svetovej vojny. Každoročne dostávame účelovú dotáciu na údržbu
vojnových hrobov. V roku 202I bolo preinvestovaných 8 198,20 €

Rozsah prac na údržbe a starostlivosti o voj. hroby v roku 202I:
o Geometrické zameranie drevín na voj. cintoríne
o Dendrologicky prieskum voj. cintodna
. výrub drevín
. kosenie a hrabanie trávy lístia
. Čistenie plóch ord náletoých drevín

a

o

a

o
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ruUu och týždňa

|n|z4||7||6||E||

|u|rr|rr|rn|3r||

Tabuloka 8 Priemerný vek úmrtia

|-ž.nu p.i...u"r. max. 93 rokovl
I l7 rokov min. 58 rokov I

|"
| ó9 rokov min. 28 rokov I
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700 SPRÁVA ŠPoRTov,ÍCH STREDÍSK

V rámci organizačného ělenenia oddelenie správy športovísk vo svojej ěinnosti vltvélra
podmienky pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti a podmienky
pre zvyŠovanie fyzickej a psychickej odolnosti azďravý spósob života obyvateťov mesta Levoča.
Spravuje azabezpečuje prevádzku, údržbu, opravu aprenájom nasledovných športových
a rekreačnýchzaiadení a objektov :

. Športováhalana ul. Francisciho

. Futbalový štadión na ul. Športovcov

. staré futbalového ihrisko potočná ul.

. Tréningovú halu pre fadoý hokej na ul. Športovcov

. Vodnú nádrž a chatu Fedorkin jarok

Na správe športových stredísk pracuje k3LI2,2021 celkom 12 zamestnancov, vrátane
vedúceho.

Športová hala

V roku 202l sme prenájom športovej haly zabezpečovali pre potreby Základnej školy
na ul. Francisciho, Centra voťného času OLYMP Levoča, organizovaných klubov MK
Slovenský Orol Levoča, HaK Slovan Levoča, FK-05 Levoča, Floorball a pre potreby
fi,zických osób. s jednotlivými subjektami sú uzatvárané né$omné zmluvy.

Kzniženiu vyrržiteťnosti došlo z dóvodu pandemických opatreni. Zat:torcnímprevádzky
došlo k značnému zníženiu počtu prenajatých hodín zo strany prenajímateťa II. ZŠ Francisciho
ul. Levoča, a|e aj organizovaných klubov.

Futbalový štadión

Priestory a hracia plocha futbalového štadióna slúži predovšetkým potrebám
organizovaných klubov mladších a starších žíakov, dorastu, mužov družstva "A" za účelom
tréningov asúťažných zápasov. Využiteťnosť futbalového štadióna bola taktiež poznačelá
prijaými opatreniami, prerušením stlťaží a tréningov. Pravidelne realizujeme úpravu a údržbu
trávnatého porastu, vrátane potrebného prihnojovania a polievania.

abul'ka tel'nos ha

20I1 20l8 20l9 2020 202l

počet hodín 2129.5 2l31 2090,5 ,729.5
830

abul'ka2 V futbalového štadióna

2017 201 8 2019 2020 2021

počet hodín 400 5?q 5 266,5 430

l7



Tréningováhala pre loadoqý hokej

Rok 2021 sa niesol vduchu opatrení COVID-19. Sezóna anaša prevádzka bola
limitovaná opatreniami, ktoré sme museli dodržiavať. Zimný štadión v prvej polovici roka bol
otvorený len pre hokejoqý klub Spiš Indians od 19.2.202I do 28.3,202L V druhej polovici roka
sme začali sezónu od 16.7.202I ana základe opatrení sme ju museli ukončiť 24.II.202I.
Priestory ťadovej plochy boli využívané žiakmi materských, základnýcll, stredných
a špeciálnych škól, CVČ OLYMP, skupinami Levočskej amatérskej hokejovej ligy,
krasokorčuliarskeho klubu Spišská Nová Ves, ako aj právnickými a ýzickými osobami z okresu
Levoča, Spišská Nová Ves , Kežmarok, Poprad a Prešov. Na tréningovú činnosť bola ťadová
plocha v hodnotenom období k dispozícií predovšetkým domácemu klubu Spiš Indians
a hokejovým klubom HK Poprad a HK Spišská Nová Ves.

Tabuloka3 V tel'nost' zimného štadióna

20I7 2018 20l9 2020 202l

počet hodín 2 245.5 ) )'7rJ- 11 2 243.25 l350.25 1154,75

V letn}ch mesiacoch mimo
a kontroly technológie za účelom
strojovne, roťby, haly a šatní .

sezóny boli vykonané všet§
nerušeného chodu prevádzky

potrebné periodické rcvízie
avykonaná potrebná úďržba

Tabul'ka4 Využitel'nosto zimného tadióna klubom Spiš Indians

Spiš Indians 2017 201 8 20l9 2020 202l

počet hodín 1]l 7§ §?§ ?§ 665.5 460,25 485,25

vodná nádň
Ako prevádzkovateť vodnej stavby sme v priebehu celého roka boli povinný vykonávať

technicko-bezpečnostn;ý dohťad nad vodnou nádržou. Pravidelne týždenne boli vykonávané
obhliadky vodnej stavby. Podťa pokynov orgánu dozoru sme vykonávali kosbu na lT áďzi
a v blízkom okolí, vrátane kosenia vzdušných svahov hrádze od náletových drevín.
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vEREJNÉ onsranÁvANlA TECHNIcrÝcrr sr_,užrnn MESTA
l,nvoča v ROKU 2021

Verejný obstarávateť: Technické služby mesta Levočao Hradby 21 054 01 Levoča
(verejný obstarávateť v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona
ě. 34312015 Z. z. overejnom obstarávaní aozmene adoplnení
niektoých zrákonov v zneni neskorších predpisov)

Interná smernica VO: Smernica č. 2l20l8 Príspevkovej organizácie Mesta Levoča:
TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA LEVOČA, o postupe
zaďávania podlimitn;ých zžkaziek s vyrržitím elektronického
trhoviska a o postupe zadávaniazékaziek s nízkou hodnotou

P.č. Názov zákazkyz
0Il202I práce na udržbe Fontánv dobročinnosti

02l202I
Vykonanie periodickej odbornej prehliadky a skúšky elektrického
a bleskozvodného zariadenía

03l202I Výsadba kvetín na kruhovom objazde
04l202I Nástrek vodorovného dopravného značenia
0512021 Geodetické zameranie Mk a chodníkov

06l202I Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Oprava spevnených
povrchov miestnych komunikácií

07l202I Geodetické zameranie MI( a chodníkov
0812021 Zhodnotenie plastov
09l202I plotové betónové dielce
I0l202I Uloženie zmiešaných odpadov zo stavieb a demolácií
IIl202I Oprava prevodovky -LE Z07I
12l202I práce na údržbe Fontánv dobročinnosti
13l202I Geo detické zaner anie komunikácií
I4l202I Náhradné diely, oleje a materiál do krovinorezov

15l202I
Vykonanie periodickej odbornej prehliadky a skúšky elektrického
a bleskozvodného zariadenía

I612021 Výsadba kvetín na kruhovom objazde
17l202I Nástrek vodorovného dopravného značenia

1812021
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Oprava spevnených
povrchov miestnych komunikácií

19l202I Geodetické zarcleranie Mk a chodníkov
20l202I Uloženie zmiešaného odpadu zo stavieb
2Il202I Servisné práce na vozidle - LE 695 AS

22l202I
Plotové dielce vrátane príslušenstva - multifunkěné ihrisko pri športovej hale,
Francisciho 12

23l202I Farba a riedidlo na podkladový betón zimného štadióna
24/202I Serv s kompresorov na zimnom štadióne v Levoči
25l202I Serv s služobného vozidla LE 680 AU
26l202I Oprava elektrickýchrozvádzačov - II. etapa
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27l202I Oprava prístupových chodníkov Býové domy Baštová č.2,3, 4, 5
2812021 Vianočná výzdoba - Mesto Levoča 202I - 1. časť

2912021
Oprava spevnených povrchov miestnych
Vt.R. Šteflinika (prístupová komunikácia k

komunikácií
BD č. 4 až9\

v meste Levoča, SO 02

3012021
Oprava spevnených povrchov miestnych komunikácií v meste Levoča, SO 03
sídlisko pri prameni oprava chodníkov. I. etapa

3Il202I Vianočná výzdoba - Mesto Levoěa 202I -2. ěasť

32l202I Energetické zhodnotenie plastov

33l202I Oprava schodiska Francisciho 19

3412021 Výsadba kvetín v meste Levoča
35l202l Oprava beskozvodu - Dom smútku, Prešovská cesta 14

36l202I Konzoly brán, zavetrenie a napínacie tyče
37l202I Uloženie zmiešaného odpadu zo stavieb na recykláciu
38l2021 Energetické zhodnotenie plastov
39l202I Výmena radiátorov v administratívnej budove TSML, Hradby 2
40l202I Dendrologický prieskum - vojenský cintorín
4Il202I LED svetelné sady

42l202I Oprava zábradlia- NMP
43l202I Vrecia na odpad
44l202I Náhradný diel - LINC LEZ)7I
45l202I Zbemé nádoby
46l202I Materiál na údržbu verejného priestranstva

47l202I Oprava schod ska - Francisciho (BD Orgován)
48l202I Oprava schod ska - Sídlisko pri prameni (BD Kremeň)
49l202l Chemický a inertný posypový materiál
50l202I Dodávka elektrickej energie a súvisiace služby narok2022
5Il202I Oprava vozídla LE 680 AU - výmena hydraulického rozváďzača
52l202I Servis roťby Engo Elettra2}} SX na Zimnom štadióne v Levoči
53l202I Oprava vozidlaMulticar M31 - LE323 AZ

54l202I Pneumatiky pre pracovný stroj - rýpadlo CASE 695ST, EČV: LE Z 032, vrátane
prezutla

55l202I Odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi - plasty v mesiaci II1202I

5612021
Oprava podvozku služobného voziďIa Ladog - LE Z 002 a 3 ks unášača
prevodovky pre služobné vozidlo Iveco Traker - LE 544 AK

5712021
Výrub 7 ks stromov pomocou stromolezeckej techniky, vrátane likvidácie 7 ks
pňov frézovaním na mestskom cintoríne v Levoči

58l2a2l
Oprava služobného vozidla Renault Premium
spojky, gufera vrátane ložiska, kLukového
olejove| vane a zvislÝch ěapov prednei nápravy.

s ECV LE 680 AU - výmena
hriadeťa, zotwaěníka" tesnenia

59l202I
Dodanie vykurovacích telies STELRAD typu Softline Compact VK pre objekt
športovei haly v Levoči

60l202r
Dovoz a rozprestretie kameniva 4l8 v množstve 230 t - mólo vodnej nádrže
v Levoči

6Il202I Odber nebezpečného odpadu a plastov

62l202í Servisné práce na vozidle LE 471AT - výmena rozvodov, čapov ramien prednej
nápravy, axiálnych tyčiek, nádrže, palivového čerpadla a komory termostatu
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63l202I Krovinorez Stihl FS460 C-EM
64l202I Výrub 19 ks stromov vo vojenskom cintoríne
65l202I Objednanie hnojívNPK a TRAVSTAR
6612021 Energetické zhodnotenie plastov
6712021 Licencia k aplikácii iVýkony pre produkt Spoje a zastávky pre rok2022

D. Zrealizoyané plány z roku 2021, plány na ďalší roko očakávania, návrhy
na Zmeny

100 EKONOMICKE ODDELENIE

V roku 2021sa nám podarilo

. dókladne sa venovať oblasti pohťadávok

. úspešne absolvovať kontroly
r úspešne ukončiť rok napriek qfpadku príjmov v dósledku obmedzení nÚVZ Sn

Plány narok2022

' naďalej sa dókladne venovať oblasti ekonomiky organízácíe, zaptacovať zmeny zákonov,
vzdelávanie v danej oblasti

. zabezpečiť spustenieprevádzky vodnej nádrže a autobusovej stanice

V roku 2021sa realizovali

V mesiaci jiln 2021 sme \Tmenili 6 sídliskoqých rozvádzačov verejného osvetlenia
(na miestnych komunikáciách - Rozvoj, Sídlisko pri prameni, Ulica Jána Francisciho,
Ulica Viktora Greschika, Ulica Jozeťa Czauchika). K uvedenej oprave sme pristúpili
z dóvodu technickej zastaranosti rozvádzačov azdóvodu potreby zníženia amperickej
hodnoty'hlavného istiěa. Cieťom je zabezpečiť spoťahlivú prevádzku predmetných vetiev
verejného osvetlenia a minimalizovať poruchovosť, azátoveň znížiť poplatky zahlavný
istič.

V apríli 202l sme na Námestí Majstra Pavla v severnom parku vymenili 6 úsporných
LED zdrojov do svietidiel Lemnis. LED zdroje nahradili póvodné metalhalogenidové
výbojky.
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Plány narok2022

' pokraČoVať vo výmene rozvádzačov VO z dóvodu technickej zastaralosti tozvádzaěov
a z dóvodu potreby zníženia amperickej hodno§ hlavného ističa. Cieťom je zabezpečíť
spoťahlivú prevádzku predmetných vetiev verejného osvetlenia a minimalizovať

.. poruchovosť, a zároveřt znížiť poplatky za hlavný istič.

' v závislosti od finančných možností r,ykonať rekonštrukcie vetiev VO na miestnej
komunikácii predmestie

. priebežne zabezpečiť výmeny nevyhovujúcich stožiarov VO

' zrekonštruovať sieť verejného osvetlenia na miestrych komunikáciách: Potočná ulica
a Kežmarská cesta, nakoťko uvedené vetvy vykazujú veťkú poruchovosť.

22
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Rekonštrukciou budeme minimalizovať priebeh vzdušných neizolovaných vedení, čím sa
zabezpeěi bezproblémová prevádzka aj v prípade ýskl.tu silných vetrov a víchríc.

pokračovať v realizácíi opravných náterov stožiarov verejného osvetlenia a mestského
mobiliáru

v roku 2022 plartujeme vykonať oprar,u nástupísk a výstupísk na autobusovej stanici.
Jedná sa o výmenu celej strešnej konštrukcie vrátane dažďových zvodov, náterov nosnej
oceťovej konštrukcie a doplnenie bleskozvodného zariadenia

vykonať údržbu na fontáne dobročinnosti - hydrofobízácíakamenných prvkov

vykonať periodické odbomé prehliadky a odborné skúšky bleskozvodných zariadení
na našich prevádzkach

pokračovať v diagnostike a posudzovartí stožiarov VO pomocou ultrazvuku

V roku 2021sa nám podarilo

' kontinuálne pokračovať v oprave komunikácií a schodísk v meste Levoča.
. zabezpečiť modernizáciumechanizmov

Plány narok2022

o zabezpečiť komunálne vozidlo
l pokračovat'v oprave komrrnikácií a schodísk podťa návrhu narok2022
' ucháďzať sa o finančné prostriedky z Envirofondu na nákup čistiacej techniky
' výmena zvislého dopravného značenianazáklade v}pracovaného územného generelu

dopravy v prípade jeho vypracovania
. náhradná výsadba drevín
. pokračovať v oprave a údržbe zéhraď|í

abul'ka č, 1 Zrealizované sta - miestne komunikácie a chodn
P. č, Dodávateť Lokalita Celkové

náklady v €
l Eurovia sk, a.s. Oprava miestnych komunikácií

v meste Levoča: sídlisko pri prameni
I43 765,8l €

2. Strabag s.r.o. Oprava miestnych komunikácií
v meste Levoča: Itzt.R. Štefánika

3,7 4I1,4l €

Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o. Oprava prístupových chodníkov
bytové domy Baštová 2.3.4 

^5

12 016,46 €

4. Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o. Oprava schodov na ul. J. Francisicho
19 v Levoči

3 396,54 €

5. Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o. Oprava schodov Sídl. Pri prameni -

bltový dom kremeň
2 325,21 €

6. Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o. Oprava schodov na ul. J. Francisicho
v Levoči - br,.tow dom Orgován

l452,,7,7 €

Spolu 200 368.20 €
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500 CINTOŇNSKE SLUŽBY

Y roku 202l sa nám podarilo

V roku 2021sa nám podarilo

' dókladnejšie sa venovat' legislatívnej stránke odpadového hospodárstva / v súvislosti
so zmenami v legislatíve sa snažíme pružne reagovať na dané zmeny,prispósobovať sa
im a zapracovávať ich do našich procesov/

. uplatňovať hierarchiou odpadového hospodarstva

. zabezpečiť plynulý zber odpadov a následné nakladarrie so vzniknutým odpadom

Plány narok2022

. zapájať sa do výziev v oblasti odpadového hospodárstva

. naďalej propagovať triedený zbet naiaemí mesta Levoěa

. rozšíriť zber bioodpadov o biologicky rozložiteíné kuchynské a reštauračné odpady

. pripraviť sa na povinnosti vypllforajúce zptipravovaného nového informačného systému
odpadového hospodárstva (ISOH)

. plniť legislatívne požiadavky v oblasti odpadov a dopravy

' investovať finančné prostriedky z cudzích zdrojov do obnovy vojnových hrobov
l \ypracovať projektovú dokumentáciu na vstupnú časť

Plány narok2022

. pokračovať v ďalšej etape qfstavby hlavných chodníkov
' nájsť finaněné prostriedky na rekonštrukciu oplotenia pri hlavnej ceste, ktoré v dósledku

zimnej chemickej údržby je v havarijnom stave

' nájsť finančné prostriedky na komplexnú opravu vstupu do domu smútku podťa
proj ektovej dokumentácie

. realizovať výstavbu pietneho miesta pre urnové schránky

700 SPRÁVA ŠPoRTovÝCH STREDÍSK

V roku 2021sa nám podarilo

' zabezpečiť prevádzky schopnosť abezpečnosť vodnej nádrže ako vodnej stavby
vykonávaním technicko-bezpečnostného dohťadu. V zmysle Manipulačného poriadku

" zvolať prehliadku vodnej stavby za íčasti príslušných orgánov štátnej vodnej sprály
a užív ateí ov vodnej stavby.

Plány narok2022

. zaoberať sa myšlienkou lybudovania tréningovej plochy v priestoroch futbalového
ihriska prostredníctvom výziev

' úspešne spravovať zrealizovartý a následné odovzdaný projekt Žabej cesty
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r v prípade úspešnosti projektu Slovenského rybárskeho zvázu v rokl2022 spolu s MO
SRZ opátovne plránujeme aplikovať bio-enzymatický prípravok na ničenie organických
usadenín na dne a vo vodnom stípci.

E. Finančné údaje

Mesto Levoča v roku 2021 poskYlo príspevkovej otganizácíi finančné prostriedky
v celkovej výške 1 890 435,20 e|lr, ztoho prostriedky poskýnuté zo ŠR prostredníctvom
ztiaďovateťa boli vo výške 8 198,20 eur, účelovo určené na obnor,u vojnových hrobov.

Dňa 30.12.202I príspevková orgarizácia vrátila na účet zňaďovateía kapitálov}
príspevok vo výške 10687,20 eur adňa 31.12.202Ibežný príspevok vo výške 81 311,43 eur.
Y rokl 202I Technické služby mesta Levoča na svoju činnosť použili aj vlastné príjmy
organizácie vo výške 336 095,9I eur a prostriedky ziných zdrojov vo výške 7 728,17 ellr.

Technické služby mesta Levoča ako príspevková organizácia hospodári podťa svojho
rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Rozpoěet zahíňa aj príspevok
z rozpočttl zriaďovateťa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Rozpočet príspevkovej
organizácie bol schválený Mestským zastupiteťstvom v Levoči dňa 22.12.2020 uznesením číslo
2317,8,9,10 a II.

Zmeny rozpočtu:
- píyázmena schválená ďňa22.04.2021 uznesením č. 25145,47,48,49,50,5I,52,53,54,55,56 a 57
- druhá zmena schválená dňa16.12.2021 uznesením č. 30/18

Prehťad hospodárenia TSML:
o schválený príspevok na rok 202I - tabufka č. 1
o poskýnutý príspevok v roku 202I -tabuíkaě.2
o stanovenie príspevku zriaďovateťom (bežnékapitálové výdavky) - tabuťka č. 3
o plnenie rozpočtu - tabuťka č. 4

o závázné ukazovatele -tabuťka č. 5
o vlastné pdjmy - tabuťka č. 6
o hodnotenie výsledkov hospodárenia hlavnej činnosti - tabuťka č. 7
o hodnotenie výsledkov hospodárenia podnikateťskej činnosti - tabuťka č. 8
o štruktura majetku organizácie - tabuťka č. 9
o závázký orgarizácie - tabuťka č. 10

o pohfadávky organizácie-tabuťka č. 1 1.

E.1. Príspevok mesta

abuloka č. l schv k na rok 202l

Popis Schválený príspevok v eur

Schválený príspevok spolu 1 890 435

z toho:

bežný transfer 1 862 435

kapitáloqý Ťansfer 28 000
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abul'ka č.2 mesta bol v r.20 tnutý nasledovne:

Popis Poskytnutý príspevok v eur

Poskytnutý príspevok spolu l 890 435,20

z toho:

bežný transfer l 862 435,20

kapitálov,ý transfer 28 000,00

Popis Yrátený príspevok v eur

Vrátený príspevok spolu 91998,63

ztoho:

bežný transfer 81311,43

kapitáloqý transfer 10 687,20

Cerpanie príspevku

Tabul'ka č. 3 Stanovenie príspevku zriaďovatel'om (bežnélkapitálové výdavky) v eur

Tabul'ka č. 4 Plnenie rozpočtu

pRÍJMy:

Príspevok/zmena P6vodnÝ 1.zmena 2.zmena Skutočnosť 2021

Bežné výdavky 1 671 490 1 862 435 1 862 435 1862 435,20

Kapitálové qýdavky 0 28 000 28 000 28 000,00

Príspevok spolu l6,71490 1 890 435 l 890 435 l890 435,20

v €ur

Závázný limit
Schvá|ený rozpočet Skutočné príjmy

202l
7o plnenia

l 1 3

Vlastné. príjmy 250 000 336 095,91 134,44

Príspevok zrozpočtu
niaďovatela l6,71490 l 890 435,20 1 13,10

SPoLU l 92l 490 2 226 531,71 115,88
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E.2. Záv ázné ukazovatele

Tabul'ka č. 5 Závázné ukazovatele

Tabul'ka č. 6 Vlastné príjmy - Príspevková organizácia dosiahla vlastné príimy v nasledovnei štruktúre:

klasifikácia Vlastné príimy Suma v eur

212 Prenájom - budov, priestorov, kontajnerov, zbemých nádob, hrobových
miest

157 732,94

223 cintorínske službv 25 814,17

223 Tržby z predaj a separovaných zložíek 140 l13,05

223 ostatné službv 6 3I5,89

292 Z dobropisov, watky, refundácie, znáhrad z poistného plnenia, iné 6 l19,86

SPoLU 336 095,91

V roku 202I Technické služby mesta Levoča čerpali cudzie zdroje vo forme:
o Príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu na podporu rozvoja

miestnej a regionálnej zamestnanosti ,,Podpora zamestnanosti" Aktivita č. 1 - Podpora
ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce podfa §54 ods. 1 písm. a) zákona o službách

.. zamestnanosti nazéklade dohód podpísaných v roku 2020,
o dotácie v pósobnosti MH SR a schválenej Schémy štátnej pomoci na podporu ekonomiky

v súvislosti s vypuknutím ochorenia covlD-l9 na nájom priestorov a
o daru z občianskeho zďruženia Záleží nám na Vás na likvidáciu komunálneho odpadu

vyzbierurtého počas týždřn dobrovoťníctva v Levoči

ukazovatel' Schválený v eur skutočnost'v eur

Mzdy,platy, poistné a príspevok zam.
do poisťormí

l 032 047 908 894,31

Náklady na reprezentačné účely l 500 677,18

Vlastné príjmy 250 000 336 095,91
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Tabul'ka č.7: Cudzie zd

klasifikácia Príimy zo ŠR. granty Suma v eur

3ll Granty 240,00

3 1200 1 príspevok z ÚpsvaR SR 2020 5 800,00

3 12001 Dotácia MH SR l820,02

SPoLU 7 860,02

Tabul'ka č. 8: Finančné

klasifikácia vlastné príimy, granty, príspevky Suma v eur

212-292 Vlastné príjmy 336 095,91

3ll Grantv 240,00

312 príspevok z ÚpSVaR SR, dotácia MH SR 7 620,02

SPoLU 343 955,93

E.3. Hodnotenie qýsledkov hospodárenia hlavnej činnosti

Hospodárenie príspevkových organizácii je vymedzené v § 24 zákona ě. 52312004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení
neskorších predpisov. V roku 202I Techntcké služby mesta Levoča plnili úlohy vymedzené

zriaďovacou listinou v zmysle platného zékona nasledovne:

abul'ka č.9 V renia po zdanen v eur

RoK
2019 2020 2021

-33 637,64 -21998,22 +l5 10].72

E.4. Hodnotenie ýsledkov podnikateloskej činnosti

V zmysle § 28 zákona ě. 52312004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorych zákonov v zíLení neskorších zmien príspevková organlzácia
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okrem úloh vymedzených zriaďovacou listinou vykonávala aj podnikateťskú činnosť. Túto
činnosť T,ykonávala na základe živnostenského oprávnenia a osobitných oprávnení
so súhlasom zriaďovateťa. Nráklady na podnikateťskú činnosť boli krýé výnosmi zne1.

V rámci podnikateťskej činnosti TSML poskýli služby spojené s predovšetkým
s vývozom odpadu (kontajnerov), poskYovaním vozidiel narózne účely fuzickým i právnickým
osobám, služby súvisiace s užívaním autobusovej stanice na vykonanie požadovaného počtu
spojov pre cestujúcich a ostatné služby v zmysle oprávnení organizácie.

Technické služby mesta Levoěa vykonávali podnikateťskú činnosť nasledovne:

'abul'ka č. l0 VÝsledok hospodárenia po zdanen Y €ur

RoK
20l9 2020 202l

+537.19 +l3 858,24 +14 431,33

E.5. Rozpočet nákladov a výnosov TSML v roku 2021

Rozpočet nrákladov a výnosov TSML zarok2)2l, Súvaha ÚO nOPO SFOV 1-01 a
Yýkazziskov a strát Úe ROPO SFOV 2-0I tvoriaprílohu tohto rozboru hospodarenia.

F. Štruktúra majetku TSML

Technické služby mesta Levoča hospodária s majetkom mesta, ktor} je nadobudnutý
v zmysle zákona ě. 36911990 Zb, o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zékona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN mesta
o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Levoča v platnom znení. Príspevková otganizácia
eviduje majetok poskýnutý do správy delimitáciou od zriaďovateťa a majetok nadobudnutý
vlastnou ěinnosťou.

ŠtruktTabul'ka č. ura organizácie ie evidovaná nasledovne

členenie Popis položky Suma v eur

STRANA AKTÍV

MAJETOKSPOLa
z toho:

14 706 088,32

A. Neobežný majetok 14 344 617,26

B. Obežný majetok 337 45,7,54

C. casové rozlíšenie 24 0l3,52

STRANA PASÍV
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VL,ASTNE IMANIE A zÁvlzry
z toho:

l4 706 088,32

A. vlastné imanie 235 224,63

B. Závázkv 14 368 988,52

C. casové rozlíšenie 101 875,17

G. Závázky a pohl'adávky

Príspevková organízácia mesta k31.I2.2021 eviduje dlhodobé a krátkodobé závázky
nasledovne:

abul'ka č.12 Z.ávázky organizácie

Popis položky Suma v eur

DLHODOBÉ ZÁVÁZKY 3 482,92

v tom:

o závázky zo sociálneho fondu 3 482,92

o závázky znájmu 0,00

KRÁTKODOBÉ ZÁVÁZKY
v tom:

o dodávatelia

1s4 905,31

18,7,74,96

o ostatné závázkv 579,11

o závázky znájmu 24 360,87

o iné závazky l93,,77

o závázky voči zamestnancov 47 308,30

o zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a zdrav
poistenia

30 403,07

o daň z príjmov 20 2l5,68

o ostatné priame dane 4 672,45

o daň z pridanej hodnoty 7 160,00

o ostatné dane a poplatky 1 237,10

Príspevková orgarizácia mesta k 3I.12.2021 eviduje krátkodobé pohťadávky nasledovne:

Tabul'ka č. 3 Pohl'adáv o nlzacre

Popis položky Suma v eur

KRÁTKqDqBÉ po Hr,qoÁvrv ,72 
837,99

v tom:

o pohťadávky voči odberateťom 66 598,,79

o ostatné pohl'adávky 3 010,20

o pohťadávky voči zamestnancom 3 229,00
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Pri r,ymáhaní pohťadávok organizácia postupuje v zmysle platnej legislatívy, a to
zaslaním upomienok, predsúdnych výziev a následne vymáhaním s rryrržitím externých
právnických služieb. V roku 202I bol na záHaďe Príkazu primátora mesta zo dŤa 30.09.202I
rrydaný Príkaz riaditeťa TSML ě. 4l202I ďřn29.10.202I na lykonanie ínveríarizácie majetku
azávázkov príspevkovej orgatizácíe vdvoch etapách, ato k31.I0.202I ak31.I2.202I.
Inventarizácia bola vykonaná v zmysle § 29 a § 30 zákona ě. 43112002 Z.z. o účtovníctve
vzneni neskorších predpisov apredložená Mestu Levoča vdvoch etapách dřn 13.12.202I
a 31.01 .2022. Podrobný zozíaífl dlžníkov a spósob r,ymáhania je evidovaný v inventarizačných
súpi s o ch a ínv entar izačných záp i so ch or ganizácie.
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H. Prílohy

602 Tržby - športoviská l 05 290"03

602 Tržbv - cinfurínskc službv 35 231.80

602 Tržby - separovanÝ zber 143 638.1 l

602 Tržby - ostatné služby I0 624,58

648 OStatlré Ví,noSv 1,+ 010,93

653 zúčíovanie rez,erv 1 056,80

6O, Úrok_v bankové účt_v

668 Ostatné finarrčné výnosy 0.00

672 Náhrady škód 0"00

69I Výnosy z bežných transferov I 772. 925.57

692 Výnosy z kapitálových transferov l 0l8 116.71

693 Výnosv z bežn!,ch trarrsíérov - ŠR 15 206.77

694 Ví,nos_v z kapitálových translerov - ŠIl 63 8.53

697 výttosy z bežnÝch transferov od ostatných subiektov - darv 240,00

698 Výnosy samospráv;,z kapitálových transferov od ostatnÝch subjektov 5 630.93

32
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60 Tržby za vlastné vÝkonv )qÁ 19^ <)

6, ostatné vúnnsv 14 040.93

ó5 zúčtovanie íezerv a onravnÝch noložiek l 0§6.80

66 Finančné uúnosv nnn

0.00

61 Náhradv škód Il

69 prevádzkové dotácie 2 813 058.51



50r Spotretla materiálu 148 937.0l

50l Priamy materiál 58 6l1,33

501 posvpovÝ materiál II 906.45

50l Čistiace prostriedkv 4 323.02

501 krátkodobÝ hmotný a nehmotnÝ maietok 6 961.34

50l pohonné hmotv 44 008,97

501 Oleie a mazadlá l 850.4l

501 Kancelárske potreby, tlačivtí- odb. publikácie 1919.38

501 Náhradné diely l4 288,5 1

501 ostatnÝ materiál 5 067.60

502 Spotreba errerqie 13ó 3l3.76

502 Elektrická energia 9 l 006.67

502 Plyn 9 380.42

502 Vodné 1 407 47

502 Dodávka tepla I8 872,56

5l Služby 696 749.20

511 Oprar,ry a údržba budov, objektov" ciest a chodníkov 269 902.84

511 Opraw a údržba dopr. prostriedkov 46 450,92

511 Opravy a údržba strojov, prístroiov, zariadení 10 44I,62

513 Reprezentácia 6,]7 ^I8

518 Poštovné 609,09

518 Telekomunikačné služb,- 3 683,09

518 Bezpečnostná služba 2 058.19

518 Uskladnenie odpadu 224 360.98

518 Skolenia 1 574"89

518 ostatné službv 58 8ó4,15

518 právne. audítorské a konzultačné službv 3 434,28

518 Obsluha plynovÝch kotolní 1 800.00

518 Revízne službv i 6 676,83

518 Stočné 53 211"84

§, osobné náklady 1 001 006.58

521 Mzdové nákladv 697 731.17

< ]/ zákonné sociálne poistenie 215 913.61

527 ostatné sociálne nákladv 46 856"68

53 Dane a poplatky 2 806,62

538 ostatrré dane a poplatky 2 806^62

54 ostatné prevádzkové nákladv 6 766,94

548 Ostahé naklady na prevádzkovú činnosť 6 7 66.94

55 Odpisv, rezervy a oprRvné položv 1074 536.26

55l Odpisy dlhodobého nehmotrrého a hmotného ma|etku 1 073 375.88

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej ěinnosti l l 60.38

56 Finančné rrákladv 30 566,23

562 Uroky I277.56

568 Ostatné finančné niiklady (poistenie maietku) 29 288"6,1

JJ
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lčo : 35528052

Názov : Technické služby mesta Levoča

Sídlo : Levoča
Súvaha Úe nopo sFoV 1-oí

25 973 081,63 11 266 993,31

25 601 711,23 ť 2!57 093,97

5186,386 464,38

314,38 314,38

07,02,2022

14 706 088,32 13 338 391,96

1i, i ii aIž,ié**- - i á' iTó- áiii 1-,ďá

1 278,oo 2 816,ó0

001

002

oo3

oo4

o05

oo6

Ozna
čenie

a
strana aktív

b

číslo 2021 2020
rlaoKu

c
Brutto

1

Korel(cia
2

Netto
3

ŇGtto
4

007

008

oo9

010

011

o12

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

6 150,00 4 872,00

25 595 246,85

23g 747,16

11 251 907,59 14 343 339,26 í3 .l13 455,88

239 747:16 223 4P5f]8

21 341 875,66

621 811,18

1 272 266,18

8 979 660]52

428 479,67

, i qi?9ii,x

12 362 215,14
,t93 331,51

219 329,80

11 381 453:76

80 976,08

sCr ilg,ig

29 994,34

2 083 512,33

6 040,00

29 994,34

760 836,68 1 g22 675,65

6 040,00 6 040,00

0,00 0,00 0,00 0,00

o28

o2g

Strana 'l / 6

+řSPOLU MAJETOK +

114

n. Ňéóoóíný májeiói i. óú; i óii ; |,'óiri
n.l, Ďlnoooo1i nehmotný majetok súcet (r. 004 až

01 0)

A.1.1. Aktivované náklady na vývoj (012) -
(072+9914g;

2, Softvér (013) - (073+091AtJ)

3. ocenitel'né práva (014) - (o74+o91AÚ)

4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(018) - (078+091AU)

5. ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) - (079+091AtJ)

6. OOšáianle Oiňooondnó Áéňmoineňo májeitú*
(041) - (093)

7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotnýmajetok (051) - (095AtJ)

A.ll. Dlhodobý hmotný majetok súčet
(!:012 až.929)

A. ll. 1 . 
pozémt<v (Ógii -'tos2AŮl

2, umeleóké diela a zbierky (o32) - (o92At])

3. Predmety z drahých kovov (033) - (O92AÚ)

4. Stavby (021) - (o81+o92AÚ)

5. Samostatné hnuteíné veCi a sriOÓry hňuteťných
vecí (022) _ (082+ogzeú)
Dopravné prostriedky (o23) - (Ó83+o92At])

Pestovatelské celky trvalých porastov (025) -
(085+092AU)

Základné stádo a tažné zvieratá (026) -
(086+092AtJ)

Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) -
(088+092AU)

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) -
(089+092AÚ)

obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) - (094)

,12. Poskytnuté preddavky_na dlhodobý hmotný
majetok (052) - (095AU)

A.lll Dlhodobý finančný majetok sueét 1r. ozs az
032)

1 278,00 2 816,00

6.

7,

8,

o

10.

11 ,

J.

4.

Á

Dlhové cenné_papiere držané Oo splatňóŠti 
''

(065) - (096AÚ)

Póžicky účtovnej jednotke v konsolidovanom
celku (066) - (096At])



Ozna
čenie strana aktív

b

číslo
=" :: ' ,-2O?1 , , 2020

a c ,| ^oreKcIa2
Netto

3
Néfro

46. ostatné póžicky (067) -

lčo : 35528052

Názov : Technické služby mesta Levoěa
Sídlo : Levoča

ostjtný dlhodobý finančný majetok (069) -
(096AU)

Obstaranie dlhodobého finančného majetku
(043) - (096AU)

Obežný majetok r. O34 + r. O4O + r. 048+ r.
060 + r. 085+ 1. 996 + r.1o4

B.l Zásoby súčet (r. 035 až 039)
B.l.,1 Materiál (112 + t 19; - 1191;
2, N9lokonó_ená výroba a poiotóvary 1lZl + iZŽj -

(192 + 193;

Súvaha Úe nopo sFoV 1-01

347 356,88

19 980,13
,14 861,80

07.02.2022

030

031

032

7.

a

B.

034

035

036

037

038

039

040

044

045

046

047

4.

5.

6.

9 899,34

o,oo

ssi asn,ia

rb gao,rC

rgg gsz,ie

24 898,38
,18 529,5314 861,80

4.
q

B.ll

Výrobky (123) - (194)

Zvieratá (124) - (195)

Tovar (1 32 + 1 33 + 1 39) - (1 96)
zýýt9yanle medzi subjektami verejnej správy
súčet (r. 041 až r, 047)

5118,33
,l 397,38 0,00

5 118,33

1 397,38
6 _398§5

0,00
B. l l, 1 Zúčtovanie odvodov príjmov iózpočtóvých

o rgan izáci í d 9 rozpočtu zriad'ovatel'a (3'5 1 AU)
2. Zúčtovanie tránŠrerov siátnénó rozpóúu

(353AU)

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a wššieho
územného celku (355AÚ)
zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v
rámci konsolidovaného celku (356AU)
Ostatné zúč;tovanie rozpočtu obce a vyššieho
územného celku (357AU)
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu
iným subjektom (358At])

041

042

043

1 397,38 1 397,38

7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami
velejnej správy a iné zaúčtovaniá (359AÚ)

B.lll Dlhodobé pohl'adávky súčet (r. 049 až 059)
B.lll.,1 odberatelia (31 1AÚ) - (391AtJ)

2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
3. P_ohl'adávky za eskontované cenné papiere

(313AtJ) - (391AU)

4. ostatne pohl,adávky (315AÚ) - (391AÚ)
5. P_ohl'adávky voči zamestnancom (335AtJ) -

(391AU)

6. Pohl'adávky voči združeniu (369AÚ) - (391AU)
7. Pohl'adávky a závázky z pevných termínovÝch

operácií (373AÚ) - (391AU)

04B

049

050

051

052

053

0,00 0,00 0,00 0,00

8. Pohl'adávky z nájmu (374^q - (391AÚ) 056
9, Pohl'adávky z vydaných dlhopisov (375AU) - 057(39íAU)
10. Nakúpené opcie (3zoAÚ) - rsginú)
11 . lné pohl,adávky (378AÚ) - (391AU)

054

055

058

059
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Ozna
cen!e

a
strana aktív

b

číslo 2021 2020
rlaoKu

c
Brutto

,|
Korel(cia

2
Netto

3
Netto

4

lčo:35528052

Názov : Technické služby mesta Levoča
Sídlo : Levoěa

B.lV Krátkodobé pohladávky súcet (r. 061 až 084)

B.lV.1 odberatelia (31 1AÚ) - (391AÚ)

2. Zmenky na inkaso (312AU) _ (391AÚ)

3. Pohl'adávky za eskontované cenné papiere
(313AU) - (391AÚ)

Súvaha Úe nopo sFoV í-o1

060

061

82 737,33

76 498,13

9 899,34

9 899,34

72 837,99

66 598,79

07,02.2022

35 755,88

29 221,58

4, Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - 064
(391AU)

062

063

065 3 o1ó,ró
o66

s.- bštátne pdňiiaavrv isr sÁůl - tJsjr'Áú)
6. Pohl'adávky z nedaňových rozpoětových príjmov

(316AÚ) - (39íAU)
7. Pohl'adávky z daňových a colných rozpočtových

príjmov (317AU) - (391AU)

8. Pohl'adávky z nedaňových príjmov obcí a
vyšších územných celkov a rozpočtových
organizácií zriadených obcou a vyšším
územným celkom (318Ati) - (391AÚ)
Pohtadávky z daňových príjmov obcí a vyšších 069
územných celkov (319,AÚ) - (391At])
Pohl'adávky voči zamestnancom (335AÚ) - o7o
(391AU)

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a 071
zdravotného poistenia (336At]) - (391AU)

3 229,00 3 229,00

2721,31

9.

10.

11.

12.
,13.

14.

15.

16.

17,

067

o68

080

081

o82

083

084

085

086

3 óíÁ,Áó

Daň z príjmov (341) - (391AÚ)

Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)

Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)

Ostatne daná a poplatky (3a5) - (391AÚ)

072

073

074

075

076
798,50

Pohl'adávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)

,l8,

19, Pohl'adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) -
(391AU)

20. Nakúpené opcie (376AU) - t3btÁÚ)
21. lÁé pohl,adavky (szanu) , (391Aú)

22. spojovací úěet pri združení (396)

23. Zúčtovanie s Európskou úniou (37íAU)-
(391AU)

z+. iiansteý á osiáine žúétovanie io suoiér<iámi
mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AtJ)

B.V Finančné účty súčet (r. oao az osz)
B.Vl,Pokladnica (211)

2. Ceniny (213)

3, Bankové úéty (221AÚ +1-261)

4. Učty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako
jeden rok (221Aq

5. Výdavkový rozpočtový úěEl(222)

078

o79

zl,s zii,ďl 0,00 243 242|4 139 298,52

138182,32
99:99

243146,54
95,50087

088

089

090

243146,54
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ozna
čenie

a
strana aktív

b

číslo
riadku

c

202,| 2020

Brutto
1

Korekcia
2

Netto
3

Netto
4

lčo : 35528052

Názov : Technické služby mesta Levoča

Sídlo : Levoěa

6. Príjmový rozpočtový účet (223)

7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie
(251) _ (291AU)

Súvaha Úe nopo sFoV 1-01
07.02,2022

8.

9.

091

ó9'

093

094

10.

Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) -
(291At])

Dlhové cenné papiere so splatnosťou do
jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AU)

Ostatné realizovateťné cenné papiere (257) ,

(291AÚ)

11 . Obstaranie krátkodobého finaněného majetku
(259) - (291AU)

-rz.'Úeiý 
štátnej pokladnice (účtová skupina 28)

a.vr. róŠrytňute náviáiňb nňánené výdómóci
dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)

0,00
097

098

ós9

o,oo 0,00 0,00

a,Ýi. r,iosxýtňuiá naviátňé iináňda,/ýpómóci' 
-

subjektom v rámci konsolidovaného celku
(271^U) - (291AU)

2, Poskytnuté návratné finančné výpomoci

".t.tňý. 
subjektom verejnej správy (272AU) -

(291AU)

3, Poskytnuté návratné finančné výpomoci
podnikatetským subjektom (274^Ú )- (291AU)

4, Poskytnuté návratné finaněné Yýpomoci .

ostatným organizáciám (275AtJ) - (291AU)

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci
fyzickým osobám (277AU) - (291AU)

É.Ý.tt.PosXytnuté návratné finančné výpomoci
krátkodobé súčet (r. 1 05 až r. 1 09)

3.V.l1.1Poskytnuté návratné finaněné {pomoci
subjektom v rámci konsolidovaného celku
(271AU)- (291AU)

100

1o1

102

1o3

0,00 0,00 0,00 0,00

2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci
ostatňým subjektom verejnej správy (272AU) -

(291AU)

3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci .

podnikaterskym subjektom (274^u) _ (291AU)

4. Poskytnuté návratné finaněné y./pomoci .

ostatným organizáciám (275AU) - (291AU)

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci
fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)

c časové rozlišenie r.1'l1 až r, 113

c.t Náklady budúcich období (38i )

2, Komplexné náklady budúcich období (382)

3. Príjmy budúcich období (385)

D. Vzt'ahy k účtom klientov štátnej |okladnice

106

104

105

107

108

109

íí0
Ill
i,
113

114

24 013,52

zl ori,sz
0,00 24 013,52

24 013,52
??"]§1.39
22167,3o
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lóo : 35528052

Názov : Technické služby mesta Levoča
Sídlo : Levoča

Súvaha Úe Ropo sFoV 1-o1

115

116

14 706 088,32

07.02.2022

13 338 391,96

A.ll Fondy súčet (r. 121 + r, 1221

A.l1.1 Zákonný rezervný íond (421)

2. ostatné íondy (427)

n.rlr výsieóióx ňóŠpoo}reniá(+l) sú&i i. iiÁ áz lásl

Á. í. í.' óóňoú;cie iozú iév i piéceió ia nriáieiiů á"žaúázrióv 
"(íi :ií 4i' -

2 Óceňovacie rozdiely z t<aptálovýóň Úeasiin |+t- n15) :

A.Ill.í Nevysporiaoány ÚýŠiéoÓŘ ňospóááiéniá míňúiý;h iÓŘóv-l:íi_ +isý' "*

2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. OO1 - (r.'l17 + r.,l20 +í.124+ í, '126 + r. 180 + r. 1 83)
B. Závazky túče t r, 'tžz + r. 132 + r. ,l4o + r. 1 5í i r, 173

lMANlE A r, ,l16 + r,'126 + r, 180 + r, 183
A, Vlastné imanie súčet r. 117 + 1.12O + r. 123
A.l Oceňovacie rozdiely súeeiii.-Íia;-r. ii§Í

B.i, ŘeňŇý'iúěď (r. iže ai rsii
B,1,1 Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)

2. ostatné rezervy (459AU)

s. Řézórvý'žáióňne Řiá*odon3'ťg)3nú,-+ďíÁO 
..

4. ostatné krátkodobé róréŇýiiiiÁÚ, +ssnŮ)

B.lll Dlhodobé závázky súěet (r. 141 až150)
B,ll1.1.ostatné dlhodóbé iaiáŽŘý (4iig;i' '"
2, Dlhodobé prijaté preddavry 1+7snu1
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AU

4. Závázky zo sociálneho fondu (472)

5. Závázky z nájmu (474AÚ)

6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
7, Pohl'adávky a závázky z pevných termínových operácií (373AÚ)
8, Predané opcie (377AÚ)

235 224,63

0,00
145 085,58

0,00117

1,18
,1,1 9

120

121

0,00 180 208,62

180 208,62
122

123

124

125

126

235 224,63

145 085,58

so rás,os
-26 983,06

-8 139,98

í 3 095 008,65

-35123,04

127 1160,38 1 094,94
128

129

lCo

B.ll Zúčtovanie medzi subjekiámi verejnej Šprávy (r. í33 až r. 139)

B.l1,1 Zúět_ovanie_ od_vodov príjmov rozpočtorných organizácií do rozpočtu
zriadbvatel'a (351AU)

Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355AU)

4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpoětu v rámcji-6ňóóiióóijánéiió- --iáo
celku (356AÚ)

5. ostatné zúčtoÝanie iózpoetú'óué áryššieňó démňéňo cerxú tss7eÚi"^
6. zúčtóvanie tránšréióv zo štátneho rozpočtu inyim šuoiéiiom (ss8nu) ''.i. -žůetóvaňie 

tránsteióv meárí;uňjóíaiámi véi;jňéi;ilávň ňé - "''' - - "'

zaúčtovania(3594Ú)

131

132
1160,38

14 2og 4Ág,ó1

1 094,94

12 929 237,76

2,

2

133

134

14 209 439,91 12 925 314,74

iiž
138

3 923,02

139

135

140

141

142

3 482,92 25 926,05

3 482,92

143

144

145

146

147

,l565,18

24 360,87

148
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Strana pasív

b

číslo
riarlktt 2021

5
2020

6
a c
9. lné závázky (3

10. Vydané dlhopisy dlhodobé tiisaÚ ) - (255AÚ)
Brv.-ňaiŘódo,aazaiáizi|ý"éiirrir'i:lě'áiÉ'iir)*"''"

lčo : 35528052

Názov : Technické služby mesta Levoča
Sídlo ; Levoča

Súvaha Úe Ropo sFoV 1_01

l's,i

07,o2.2o22

154 905,31 138 749,90
18 774,96 23 603,64

193,77

149

150

B.lVl,Dodávatelia (321)

2. Zmenky na úhradu (322,478^U)

3. Prijaté preddavky (324, 475^Ú)

4. Ostatné závázky (325,479AÚ)

5, Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
6. Závázky z nájmu (474^Ú' ' -

9. lné závázky (379AÚ)

12. Zamestnanci (331)

7. Pohl'adávky a závázky z pevných termínových operácií (373AÚ)
8. Predané opcie 13774Ú)

154
,t55loc 579,11 1 667,74579,11

156

157 24 360,87 31 543,25
158

159

152

153

1O. Závázky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
11. Závázky voěi združeniu (368)

,l60
1 08,1 8

í61
162

13. Ostatné závázky voči zamestnancom (333)

14. z_účtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336)

15. Daň z príjmov (341)
,l6. ostatné priame dane (342)

17. Daň z pridanej hodnoty (343)

18. ostatné dane a poplatky (345)

19, Spojovací účet pri združení (396AÚ)
20. Zúčtovanie s Európskou úniou (37íAÚ)
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy

(372^U)

B.V. Bankové tivery a výpomoci súčet (r. li4 ažl7g)
e.v_i. aánŘÓvé tiverv oinoóÓ'oé (+oiÁÚ )
2, Bežné bankové úvery (4614Ú 221 

^ÚzÁl,zizí 
"

l, .Vig_lll llhópiŠý irátiodoué 1+zsnÚ, 24í ) - (255At])
4. ostatné krátkodóbé finančné výpomoci (249)
5, Prijaté návratné finaněné vypomóci Óo ŠÚuĚxióú vérelnéis'piavř

,9ln_g9g.9_e_(?13|_Ul
6. Prijaté návratné nňánene výpomoCi oo súo;éřioni/áóneíšpái,ý'
, krátkodobé (273AU)
ó. čášoi,e iózlišáňiá i. ier i r, íóá- -

C.1. Výdavky budúcich období (383)

2. Výnosy budúcich období (384)

D. vzt'ahy k úětom rlientov Štátnéi potiááníCÓ 1ŮcíÓ,iísřufiná)o)

4 672,45 3 996,26
7160,00 646,72
1 237,1o

o,óo 0,00

loó
164

165

166

47 308,30 44 801,88

áo los,óz

ž,o zli,,ÁÁ

28 526,24

171

172

173

174

175

176

178

17g

180

18í
182

183

1o1 875,17 98 297,73

101 875,17 98 297,73
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lčo ; 35528052

Názov : Technické služby mesta Levoča
Sídlo : Levoěa

Yýkaz ziskov a strát Úe nopo sFoV 2-o1 07.02.2022

9 649,11 314 952,44
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)

296 598,77
591 Spotreba materiálu 002 184 636,21 5 991,29 190 627,50 154 555,17
5g2 Spotreba energie 003 12o 667,12 133,30 120 800,42 136 424,97
5o3 Spotreba ostatných neskladovatel'ných dodávok 004

;g4,59, Predaný tovar, predaná nehnutel'nosť 005 3 524,52 3 524,52 5 618,63
51 Služby (r. 007 až r. 010) 006 696 749,20 20 762,98 717 512,18 426 086,98
511 Opravy a udržiavanie 007 326 795,38 1 437,85 328 233,23 ,l35 443,64
5í2 cestovné 008

513 Nákíady na reprezentáciu 009 677,18 677,18 454,80
518 ostatné služby 010 369 276,64 ,l9 325"t3 388 601,77 290 188,54
52 Osobné náklady (r.012 až r.016) 0í1 990 504,46 24 560,57 1 015 065,03 1 006 ,188,82

521 Mzdové náklady 012 697 734,17 17 915,79 7,15 649,96 711 781,86
524 Zákonné sociálne poistenie 013 245 913,61 6 488,05 252 401,66 251 274,81
525 Ostatné sociálne poistenie 014

527 Zákonné sociálne náklady 015 46 856,68 156,73 47 013,41 43132,15
528 Ostatné sociálne náklady 016

53 Dane a poplatky (r. 018 ažr, O2O) 017 2 806,62 3 532,87 6 339,49 5 959,36
531 Daň z motorových vozidiel 0í8 3 532,87 3 532,87 3 433,40
532 Daň z nehnutel'ností 019

538 Ostatné dane a poplatky 020 2 806,62 2 806,62 2 525,96
54 Ostatné náklady na prevádzkovri činnosť (r. 022

až r.028)
021 6 766,94 82,50 6 849,44 6 705,64

541 Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku

022

542 Predaný materiál 023

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 024

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 025

545 Odpis pohl'adávky
026

548 O§tatné náklady na prevádzkovú ěinnosť 027 6 766,94 82,50 6 849,44 6 705,64
549 Manká a škody 028

55 Odpisy, rezeNy a opravné položky z
prevádzkovej cinnosti a financnej cinnosti a
zúctovanie casového rozlíšenia (r. 030 + r. O31 +
r, 036 + r. 039)

029 1 074 536,26 1 383,06 í 075 919,32 1 026 241,26

551 Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého
hmotného majetku

030 1 073 375,88 820,62 ,l074196,50 1024945,52

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej
činnosti (r.032 až r.035)

031 1 160,38 562,44 1722,82 ,l 295,74

552 Tvorba zákonných rezeN z prevádzkovej činnosti og2

553 Tvorba ostatných rezeN z prevádzkovej činnosti o33 1,160,38 ,l ,t60,38
1 094,94

prevadzxoveléÍ*oŠli-- '- - UJ+ 562,44 562,44 2oo,8o

55g Tvorba ostatných opravných položiek z o35

557 Tvorba zákonných opravných položiek z 034 562,44

prevádzkovej činnosti

50 Rez9rvy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037+ r, 038)

036

554 Tvorba rczeN z finaněnej činnosti 037

559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 038
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lčo : 35528052

Názov : Technické služby mesta Levoča

Sídlo : Levoča

Yýkazziskov a strát Úe nopo sFoV 2-o1 07.02,2022

číslo
účtu

a
Náklady

b

číslo
riadku

c

2021
2020

4

Hlavná
činnosť

1

podnikateťská
činnosť

2
Spolu

3

555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich
období

039

56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 040 30 566,23 351,07 30 917,30 31 771,8o

561 Predané cenné papiere a podiely 041

soz tJroky 042 1 277,56 ,l 277,56 2 055,20

563 Kurzové straty 2,09043

564 Náklady na precenenie cenných papierov 044

566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 045

567 Náklady na derivátové operácie 046

563 Ostatné finančné náklady 047 29 288,67 351,07 29 639,74 29 714,51

569 Manká a škody na finaněnom majetku 048

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

szz šroOy 050

574 Tvorba rezerv 051

576 Ostatné mimoriadne náklady 052

579 Tvorba opravných položiek 053

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)

054

5g.1 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do
štátnych rozpočtových organizácií a
príspevkových organizácií

055

sgz Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu
ostatným subjektom verejnej správy

056

563 Náklady na transfery zo štátneho rozpoětu
subjektom mimo verejnej správy

o57

564 Náklady na transfery z rozpoětu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku do
rozpoětouých organizácií a príspevkových
organizácií zriadených obcou alebo vyšším
územným celkom

058

565 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku ostatným
subjekiom verejnej správy

059

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

060

567 Náklady na ostatné transfery 061

s88 Náklady z odvodu príjmov 062

5g9 Náklady z budúceho odvodu príjmov 063

Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r. 00,1 + r.

006 + r. 01 
,1 + r. 017 + r.021 + r,029 + r. 040 +

064 31o7 233,04 60 322,16 3 167 555,20 2 799 552,63

r. 049 + r.054)
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lčo : 35528052

Názov : Technické služby mesta Levoča
Sídlo : Levoča

Yýkaz ziskov a strát Úe nopo sFoV 2-o1 07.02.2022

60 Tžby za vlastné výkony a tovar (r. OOO aZ r. Oea) 065 294 784,52 154 949,31

číslo
tjčtu

a
Výnosy

b

číslo
riadku

c

2021

2020

4

Hlavná
činnost'

1

podníkateťská
činnost'

2
Spolu

3
za

449 733,83 304 742,86
691 Tržby za vlastné výrobky 066

602 Tlžby z predaja služieb 067 294 784,52 150 742,06 445 526,58 298,155,36
;94,69,Tžby za tovar, výnosy z nehnutel'nosti na 068 4 207,25 4 2o7,25 6 587,50

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070
až r. O73)

069

61 Zmena stavu nedokoněenej výroby 070

612 Zmena stavu polotovarov 071

613 Zmena stavu výrobkov 072

614 Zmena stavu zvierat 073

62 Aktivác|a (r. o75 až r. o78) 074

621 Aktivácia materiálu a tovaru 075

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 076

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 077

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 078

63 !_a!oye a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r.
080 až r, 082)

079

631 Daňové a colné výnosy štátu 080

632 Daňové výnosy samosprávy 08,|

633 Výnosy z poplatkov 082

64 O_statné r4ýnosy z prevádzkovej činnosti (r, O84
až r. 089)

083 14 040,93 9,86 ,l4 050,79 ,l0 247,32

641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 084
majetku a dlhodobého hmotného maietku

642 Tžby z predaja materiálu nqn085

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 086

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 087

646 Výnosy z odpísaných pohl'adávok 088

646 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 089 14 040,93 9,86 14 050,79 10 247,32
65 Zúětovanie rezerv a opravných položiek z

prwádzkovej ěinnosti a finančnej ěinnosti a
090 1 056,80 10,00 í 066,80 1126,28

zúětovanie časového rozlíšenia (r, o91 + r. 096
+r. 099)

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
prevádzkovej činnosti (r" 092 až r. 095)

091 1 056,80 10,00 1 066,80 1 126,28

652 Zúětovanie zákonných íezev z prevádzkovej
činnosti 092

653 Zúětovanie ostatných íezev z prevádzkovej
činnosti

093 1 056,80 1 056,80 1 064,56

657 Zúčtovanié zákonných opravných položiekioc/  uvlvvcll|9 éc^Uílllyutl oP[avnycn polozleK z 094prevádzkovej činnoiti UY't 10,00 10,00 61,72

656 Zúčtovanie ostatných opr"unli"n
É-^,.!1-1,_._^! Ý!_prevádzkovej činnosti

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z 096
finančnej ěinnosti (r, 097 + 1. 696;

654 Zúčtovanie rezerv z finaněnej činnosti 097

659 Zúčtovanie opravných položiek z finaněnej
činnosti 098

655 Ztičtovanie komplexných nákladov budúcich
období 099

66 Finančné výnosy (r. í01 až r. 108) ,l00
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lčo : 35528052

Názov : Technické služby mesta Levoěa

Sídlo : Levoča

661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 101

Yýkazziskov a strát Úe nopo sFoV 2_o1 07,02,2022

číslo
účtu

a
Výnosy

b

číslo
riadku

c

2021

2020

4

Hlavná
činnosť

1

podnikatelšká
činnosť

2
Spolu

3

662 úroky 3,,l7102

663 Kuízové zisky 103

664 Výnosy z precenenia cenných papierov 104

665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 105

666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku ,l06

667 Výnosy z derivátových operácií 107

668 Ostatné finančné výnosy 8,10108

67 Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 1 13) 109

672 Náhrady škód 110

674 Zúčtovanie rezerv 111

676 Ostatné mimoriadne výnosy 112

679 Zúčtovanie opravných položiek 113

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

114

691 Výnosy z bežných transferov zo štátneho
rozpoětu

115

662 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho
rozpočtu

116

683 Výnosy z bežných transferov od ostatných 117
subjektov

684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných 1í8
verejnej správy

685 Výnosy z bežných transferov od Európskych ,l19

686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskych 120

687 Výnosy z bežných transferov od ostatných 121

688

mimo verejnej správy

Výnosy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy

122

639 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 123

69 Výnosy z transferov a rozpoctových príjmov v
obciach, vyšších územných celkoch a v
rozpoctových organizáciách a príspevkových
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším

124 2 813 058,51 2 813 058,51 2 479140,91

územným celkom (r. 125 ažr.133)
69.1 Výnosy z bežných transferov z rozpoctu obce

alebo z rozpoctu vyššieho územného celku v
rozpoctových organizáciách a príspevkových
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším

125 1 772 925,57 1 772 925,57 1 481728,86

692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpoctu 126 1 018 416,71
obce alebo z rozpoctu vyššieho územného celku
v rozpoctových organizáciách a príspevkových
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším
územným celkom

1 o18 416,71 965 506,06

Výnosy samosprávy z bežných transferov zo
štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej

Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo
štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej

127

128

15 206,77

spoločenstiev
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15 206,77 25 636,53

695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od
Európskych spoločenstiev

696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od 130

ceIkom

129



lčo : 35528052

Názov : Technické služby mesta Levoča
Sídlo : Levoča

697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od
subjektov mimo verejnej

Yýkaz ziskov a strát Úe Ropo sFoV 2-o1 07.02.2022

Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 065 + r. 069 * ,1 ť34
074 + r.079 + r. 083 + r. 090 + r. 1oo + r. 109 +

3122940,76 154 969,17 3277 909,93 2795268,64
í. 1'l4 + |, 124)

698 Vý,n9sy samosprávy z kapitálových transferov od B2""";Ši;6í;;ň5lk;,i;ň5';:;1'.;i;1#'"""' 132 5630,93 5630,93 5630,93

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových 133
príjmov

Výsledok hospodárenia pred zdanením ( r, 134
mínus r. 064) (+/_)

135 15 707,72 94 647,01 1,10 354,73 -4 283,99

591 Splatná daň z príjmov ,l36
20 215,68 20 215,68 3 855,99

595 Dodatočne platená daň z príjmov 137

Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus 138 15 7o7,72. 136, r. 137) (+l-'. 74 431,33 90 139,05 -8139,98
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