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          Prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2007   b2/ 
 

        Mesto Senec vykazuje k 31.12.2007 v súvahe nasledovný stav pohľadávok a záväzkov: 
 
Pohľadávky spolu 7 241 tis. Sk, z toho: 

- odberateľské 1 620 tis. Sk /r.40 súvahy/, z toho r.2004 je 17 tis. Sk 
r.2005 je 33 tis. Sk 
r.2006 je 394 tis. Sk 
r.2007 je 1 176 tis. Sk 

- z miestnych daní a poplatkov 4 247 tis. Sk /r.105 súvahy/, z toho 
alkohol a tabak 146 tis. Sk 
verejné priestranstvo 129 tis. Sk 
komunálny odpad 1 872 tis. Sk 
daň z nehnuteľností 1 423 tis. Sk 
daň za psa 34 tis. Sk 
ubytovanie a pobyt 376 tis. Sk 
automaty 92 tis. Sk 
nájom bytov 175 tis. Sk  

- z nájomného 1 374 tis. Sk /r.105 súvahy/, z toho r.2003 je 58 tis. Sk 
r.2004 je 211 tis. Sk 
r.2005 je 127 tis. Sk 
r.2006 je 249 tis. Sk 
r.2007 je 729 tis. Sk 
 

Záväzky spolu 42 871 tis. Sk, z toho: 
- voči zamestnancom 2 338 tis. Sk /r.151 súvahy/ 
- voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia 1 258 tis. Sk /r.153 súvahy/ 
- voči daňovému úradu 314 tis. Sk /r.155 súvahy/ 
- voči dodávateľom 5 773 tis. Sk /r.147 súvahy/, z toho  r.2001 je 29 tis. Sk 

r.2002 je 58 tis. Sk 
r.2006 je 47 tis. Sk 
r.2007 je 5 639 tis. Sk 

- prijaté preddavky – nezavkladované kúpne zmluvy 6 218 tis. Sk /r.149 súvahy/ 
- ostatné záväzky 7 tis. Sk /r.150 súvahy/ 
- voči bankám 23 475 tis. Sk /r.168 súvahy/, z toho        10 mil.úver OTP 7 600 tis. Sk 

                                                                                                     23,5 mil.úver 13 800 tis. Sk 
                                                                                                     OTP úver 2 075 tis. Sk 

- ostatné krátkodobé fin.výpomoci byt.podnik 2 000 tis. Sk 
- zo sociálneho fondu 375 tis. Sk /r.140 súvahy/ 
- z prenájmu – finančný lízing automobilov 1 113 tis. Sk /r.142 súvahy/ 

 
Pozn.: Údaje sú uvedené v tis. Sk 
 
V Senci, 10.4.2008 
Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová 
                    vedúca odboru ekonomiky 


