Obec Breznička, IČO 00315991
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Poznámky k 31.12.2013 - textová časť
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
c) Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku

Obec Breznička
985 02 Breznička
315991
riadna
mimoriadna
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Podľa zákona č. 369/1990

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky
z toho:
- počet vedúcich zamestnancov

Milan Šuľaj, starosta obce
Ing. Igor Gombala, zástupca starostu obce
12
12
2

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej
jednotky vo svojej činnosti
áno
nie
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu
áno
nie
3.
a)
b)
c)

Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
Dlhodobý nehmotný majetok sme v roku 2013 nenakupovali.
Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – v roku 2013 nebol.
Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa
cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
d) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou v roku - 2013 vytvorený nebol.
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e) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje
reprodukčnou obstarávacou cenou.
f) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
g) Zásoby nakupované
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním.
h) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
i) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
j) Časové rozlíšenie na strane aktív
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
k) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú
obstarávacou cenou.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych
rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
l) Časové rozlíšenie na strane pasív
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
m)Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
4. Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v odseku 3
sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
5. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho
užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína:
odo dňa jeho zaradenia do používania
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:
Odpisová skupina

1
2
3
4

Predpokladaná doba
používania v rokoch
10
6
12
50

Ročná odpisová sadzba
v%
10
16,66
8,33
2
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Drobný hmotný majetok od 33,20 € do 1.700,-- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby a vedie sa v operatívnej evidencii a na účtoch
750 a 790.
6. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
V roku 2013 sme neúčtovali opravné položky k žiadnemu majetku, zásobám ani pohľadávkam.
7. Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky
súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.
Bežný transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi.
8. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
K prepočtu údajov z cudzej meny na euro v roku 2013 nedošlo.
Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku
Druh poisteného majetku

Budova obecného úradu
Budova domu smútku

Spôsob poistenia
Pre prípad poškodenia alebo zničenia
živelnou udalosťou
Pre prípad poškodenia alebo zničenia
živelnou udalosťou

Výška poistenia
97,68 €
92,71 €

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok – záložné právo nebolo zriadené.
d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky

Suma – obstarávacia cena
98.816,40
839.288,35
4.377,38
25.102,16

e) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku.
Opravné položky neboli účtované a teda nedošlo k zvýšeniu, zníženiu ani zrušeniu.
2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
Obec má majetkovú účasť v Združení pre likvidáciu odpadu vo výške 4,4% základného imania.
Táto skutočnosť je účtovaná na účte 063.
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B Obežný majetok
1. Zásoby- Obec účtuje hlavne o zásobách potravín v školskej jedálni. Obec nemá zásoby poistené.
2. Pohľadávky
a) významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávka

Riadok súvahy
68
69

Z nedaňových príjmov
Z daňových príjmov
Spolu

Hodnota pohľadávok
6.317,40
572,72
6.890,12

Opis
Nájomné a PDO
Daň z nehnuteľností

Opravné položky k pohľadávkam sme neúčtovali.
3. Finančný majetok
a) významné zložky krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný
majetok

Bankové účty
Pokladnica

Riadok
súvahy
88
86

Spolu

Zostatok
k 31.12.2012
51.588,32
0
51.588,32

Prírastky
+
837.386,20
47.925,42
885.311,62

Úbytky
815.368,95
47.925,42
863.294,37

Zostatok
k 31.12.2013
73.605,57
0
73.605,57

4. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis položky časového
rozlíšenia
Náklady budúcich období

Riadok
súvahy
110

Zostatok
k 31.12.2012
2.155,70

Prírastky
+
1.501,47

Úbytky
2.155,70

Zostatok
k 31.12.2013
1.501,47

Príjmy budúcich období

113

0

4,76

0

4,76

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
Textová časť k tabuľke č.5 – v roku 2013 neboli oceňovacie rozdiely ani nedošlo k opravám
významných chýb minulých rokov.
B Záväzky
1. Rezervy – tabuľka č. 7 - Obec účtuje len o krátkodobých rezervách – rezerva na dovolenku
−
na overenie účt. závierky
2. Záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Textová časť k tabuľke č.8 – sú to mzdy a odvody z miezd za december 2013 , zostatok sociálneho fondu,
účty 324 a 326.
b) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy
Záväzok

Záväzky zo sociálneho fondu
Preddavky
Nevyfakturované dodávky
Iné záväzky - 379
Zamestnanci
Zúčtovanie s orgánmi zdravot.
a sociálneho poistenia
Ostatné priame dane
Spolu

Riadok súvahy
143
154
156
160
163
165
167

Hodnota záväzku
302,4
873,44
99,84
129,59
6.506,90
3.938,27

Opis
Na stravu ŠJ
ŠJ
Zrážky z miezd, ŠJ rozdiel 5 a 6
Mzdy za 12/2013
Odvody z miezd za 12/2013

597,55 Daň z príjmu
12.447,99
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3.Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
− Obec nemá žiaden úver.
4. Časové rozlíšenie
a) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období
podľa jednotlivých položiek súvahy
Výnosy budúcich období
spolu z toho:
Účet 384
Spolu

Riadok
súvahy
182

Zostatok
k 31.12.2012
585.841,53
585.841,53

Prírastky
+
163,85
163,85

Úbytky
18.004,95
18.004,95

Zostatok
k 31.12.2013
568.000,43
568.000,43

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Druh výnosov
a) tržby za vlastné výkony a tovar
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob
c) aktivácia
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
e) finančné výnosy
f) mimoriadne výnosy
g) výnosy z transferov

h) ostatné výnosy

Popis /číslo účtu a názov/
602 - Tržby z predaja služieb
624 - Aktivácia DHM
632 - Daňové výnosy samosprávy
633 - Výnosy z poplatkov
661 - Tržby z predaja CP
672 - Náhrady škôd
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 - Ostatné výnosy

Suma
9.974,97

180.947,80
16.884,64

51.599,25
17.705,10
3.382,60

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Druh nákladov
a) spotrebované nákupy
b) služby
c) osobné náklady
d) dane a poplatky
e) odpisy, rezervy a opravné položky
f) finančné náklady
g) mimoriadne náklady
h) náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov
i) ostatné náklady
Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve
§ 18 ods.6

Popis /číslo účtu a názov/
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
511 - Opravy a udržiavanie
518 - Ostatné služby
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
532 - Daň z nehnuteľností
551 - Odpisy DNM a DHM
553 - Tvorba ostatných rezerv
561 - Predané CP a podiely
568 - Ostatné finančné náklady
572 - Škody
586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce.......
548-Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti
v členení na náklady za:
- overenie účtovnej závierky

Suma
28.568,78
22.318,75
13.247,04
14.960,60
102.444,09
35.294,41
35.866,72
6.344,79
1.307,37
4.093,84
1.678,64
400

3. Tržby a náklady príspevkových organizácií – obec nemá príspevkovú organizáciu
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Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi obec nemá.
Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
Iné aktíva a iné pasíva nevykázané v súvahe obec neeviduje.
Čl. VIII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených
osôb
Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.13-15
Textová časť k tabuľke č.13-15:
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.11.2012 uznesením č.9/2012 b/
Zmeny rozpočtu:
1. rozpočtové opatrenie č. 1/2013 z 05.04.2013
2. rozpočtové opatrenie č. 2/2013 z 05.08.2013
3. rozpočtové opatrenie č. 3/2013 z 05.12.2013
4. rozpočtové opatrenie č. 4/2013 z 20.12.2013.
Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do jej zostavenia nenastali žiadne mimoriadne udalosti,
ktoré majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky.
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