Čl. I
Všeobecné údaje
1) Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia

Obec Sielnica
Sielnica
27.6.1991
zo zákona č. 369/190 zb.o obecnom
zriadení
zákon
Slovenská republika
00320242
2021339386

Názov zriaďovateľa
Sídlo zriaďovateľa
IČO
DIČ
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení nehorších
predpisov. Za rok 2013 bola vykonaná riadna uzávierka.
c) Obec Sielnica je súčasťou konsolidovaného celku.
2) Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná, prevažná činnosť je verejná správa.
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
3) Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky.
Štatutárny orgán obce
Anna Gavajdová, starostka obce
Zástupca štatutárneho orgánu
Peter Ryboš
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia 4
K 31.12.2013 počet zamestnancov
4
Počet vedúcich zamestnancov
1

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:
Rozpočtová organizácia : Základná škola s Materskou školou
IČO : 37897039
Sídlo : Sielnica
Iné právnické osoby založené účtovnou jednotkou nie sú.
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Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1) Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania
účtovnej jednotky vo svojej činnosti.
2) Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu.
3) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho
obstaraním. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky a realizované kurzové rozdiely, ktoré
vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – účtovná jednotka
neeviduje
c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho
obstaraním. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky, realizované kurzové rozdiely, ktoré
vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými
nákladmi.
Vlastné náklady obsahujú:
- priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť
- časť priamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť
e) dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení
alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.
Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.
Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti – prechodné zníženie hodnoty majetku sa
vyjadruje vytvorením opravnej položky.
f) dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
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) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi – účtovná jednotka
takéto zásoby nemá.

2

i) zásoby získané bezodplatne, darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou
obstarávacou cenou (napr. určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre
oceňovanie). Takéto zásoby účtovná jednotka nemá.
j) pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa
vyjadruje vytvorením opravnej položky.
k) krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa
vyjadtruje opravnou položkou.
l) 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.
m) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú
obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška
v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom
ocenení.
Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na krytie
známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
n) časové rozlíšenie na strane pasív
Výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej
a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
o) deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou. Účtovná jednotka nemá.
p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych
hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok
hospodárenia, priamo do vlastného imania. Účtovná jednotka nemá.
q) majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cennou
r) finančný prenájom sa oceňuje obstarávacou cenou
Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy
s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby
nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje
ho jeho nájomca, nie vlastník.
4) Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených
v odseku 3 sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.
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5) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak,
že
Odpisová skupina
Doba odpisovania v rokoch
Ročná odpisová sadzba
1
4
1/4
2
6
1.6
3
12
1.12
4
20
1.20
Drobný nehmotný majetok, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým
nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 – Ostatné služby.
6) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu nákladov v prospech príslušného účtu
opravných položiek. Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech
výnosov, ak toto opatrenie neustanovuje inak a na ťarchu príslušného účtu opravných
položiek, ak inventarizácia v nasledujúcom účtovnom období nepreukáže opodstatnenosť ich
existencie alebo výšky, alebo ak pominuli dôvody ich existencie v priebehu účtovného
obdobia
7) Zásady pre vykazovanie tranferov
a) poskytnuté tranfery v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a prijatím VZN
obce o poskytovaní tranferov vo verejnom záujme a na verejnoprospešný účel.
b) Prijaté tranfery :
Bežný a kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu a ostatných cudzích subjektov - sa
zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi a výdavkami (napr. s
odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého
majetku).
8) Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro kurzom
vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu,
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a k inému dňu , ak to ustanovuje osobitný
predpis. V účtovnej závierke sú vykázané s prepočtom podľa kurzu platného ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje. Od roku 2008 sa kurzové straty účtujú do nákladov a kurzové zisky do
výnosov.

Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A Neobežný majetok
1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehľad o majetku - tabuľka č. 1
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b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Združené poistenie majetku
a. budova ZŠ s MŠ kotolňa poistenie vo výške 171,91 €
b. kosačka TJ Sokol Sielnica poitenie vo výške 67,48 €
c. poistenie strojov a strojových zariadení vo výške 157,64 €
d. hnuteľné veci v budove Penzion, požiarna zbrojnica, obecný úrad, školská
jedáleň, TJ, dom smútku, ČOV vo výške 1 208,48 €
e. majetok chodníky po rekonštrukcií vo výške 115,59 €
c) nie je zriadené záložné právo na majetok
d) opis a hodnota dlhodobého majetku – viď tabuľka č. 1
e) účtovná jednotka nemá majetok ku ktorému nemá vlastnícke právo
f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia opravných položiek – účtovná jednotka nevytvorila
opravné položky
2) Dlhodobý finančný majetok
viď. tabuľka č. 1
Realizovateľné cenné papiere a podiely
1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
2. Prehľad o pohybe je k 31.12.2013
3. Stav k 31.12.2012 je 221 204,00 €
4. Prírastky neboli žiadne
5. Úbytky neboli žiadne
6. Presuny neboli žiadne
7. Stav k 31.12.2013 je 221 204,00 €
3) Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Účtovná jednotka nemá v súvahe účet 061 podielové cenné papiere a podiely v dcérskej
účtovnej jednotke. Účtovná jednotka nemá v súvahe ani učet 062 podielové cenné papiere
a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom.
4) Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý
finančný majetok účtovná jednotka nevlastní.

B Obežný majetok
1 Zásoby
Účtovná jednotka neúčtovala o zásobách.

2 Pohľadávky
viď. tabuľka č. 4
a) Opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
- dlhodobé pohľadávky účtovná jednotka neeviduje
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-

krátkodobé významné položka sú pohľadávky z daňových príjmov na účte 319
riadok 069 súvahy a pohľadávky z nedaňových príjmov účet 318 riadok 068
súvahy.

b) opravná položka nebola účtovaná, viď. tabuľka č.3
c) pohľadávky podľa doby splatnosti, viď tabuľka č. 4
1. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31.12.2013
6 995,71 €
2. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31.12.2012
19 547,03 €
d) opis pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti k 31.12.2013 a k 31.12.2012
tabuľka č. 4
e) pohľadávky zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
účtovná jednotka neeviduje
f) výška pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo
účtovná jednotka neeviduje

3 Finančný majetok
Stav pokladne
Ceniny
Bankové účty
Spolu :

687,79 €
0,00 €
10 454,30 €
11 142,09 €

4 Poskytnuté návratné finančné výpomoci
V roku 2013 bola poskytnutá krátkodobá finančná výpomoc fyzickej osobe v celkovej
výške 542,33 € za pohreb p. Farkaša.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dlžník rodina Farkašová
Výnos 0 %
Výpomoc poskytnutá v mene €
Splatná do 31.12.2014
Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2013 je 222,66 €
Výška návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2012 je 0 €

5 Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období účet 381, súvaha riadok 111 v celkovej sume 1 696,74 €
predstavujú FA od :
Ives – účtovný program
71,79 €
Allianz havarijné poistenie Mazda
224,03 €
Komu.poisťovňa – poistenie majetku
41,78 €
Komu.poisťovňa – poistenie majetku
98,90 €
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Komu.poisťovňa – poistenie majetku
Komu.poisťovňa – poistenie vozidlo
Komu.poisťovňa – poistenie majetku
Komu.poisťovňa – poistenie vozidlo
Komu.poisťovňa – poistenie majetku
ZMOS členské rok 2014
Pettit press noviny rok 2014
Pettit press noviny rok 2014
Obecné noviny rok 2014

105,97 €
130,00 €
430,38 €
28,80 €
97,86 €
219,23 €
25,00 €
171,00 €
52,00 €

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie
tabuľka č. 5

B Záväzky
1) Rezervy – viď. tabuľka č. 7, účtovná jednotka neúčtovala
2) Záväzky podľa doby splatnosti
a) Záväzky podľa doby splatnosti : tabuľka č. 8
b) Opis záväzkov podľa podľa zostatkovej doby splatnosti
1. Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
Stav k 31.12.2013
k 31.12.2012
Nevyfakturované dodávky dodávky
947,66 €
1 252,56 €
Zúčtovanie s sociálnou poisťovňou
411,10 €
0,00 €
Ostatné priame dane
4,66 €
0,00 €
Záväzky zo sociálneho fondu
318,07 €
318,92 €
__________________________________________________________
Spolu :
1 681,49 €
1 571,48 €
c) Popis významných položiek záväzkov
Nevyfakturované dodávky vo výške 947,66 € predstavujú záväzky ktoré budú
uhradené v roku 2014
FA audit a konsolidácia za rok 2013
550,00 €
FA Slovak Telekom
63,56 €
FA SAD doprava 12/2013
172,80 €
FA Peter Šetka
48,00 €
FA Ekonal
90,00 €
FA Osko
17,09 €
FA Rerichová
6,21 €
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3) Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
Účtovná jednotka nemá žiadny úver a výpomoc.
4) Časové rozlíšenie
a) jedná sa len o kapitálové tranfery
b) informácia o kapitálových tranferoch za účtovaných na účte 384
stav k 31.12.2012
123 169,78 €
zúčtovanie do výnosov v časovej súvislosti s odpismi
6 253,40 €
oprava zúčtovania výnosov z minulého roku
2 022,15 €
stav k 31.12.2013
118 938,53 €

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
tabuľka č. 10 len príspevkové organizácie

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1)majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - účtovná jednotka nemá
2) Ďalšie informácie o významných položkách prenajatého majetku prijatého do úschovy,
odpísaných pohľadávkach a o záväzkoch z finančného prenájmu účtovná jednotka
neúčtovala.

Čl.VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
tabuľka č. 11

Účtovná jednotka nemá iné aktíva a iné pasíva ako je uvedené v článku III. a IV.

Čl. VIII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej
jednotky a spriaznených osobách.
Spriaznené osoby sú starostka obce, obecné zastupiteľstvo, zamestnanci, zriadená rozpočtová
organizácia ZŠ s MŠ Sielnica, riaditeľ ZŠ s MŠ a zamestnanci.
Transakcie so spriaznenými osobami sa v sledovanom roku neuskutočnili.
Za rok 2013 bude vykonaná konsolidácia.

Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
a)príjmy bežného rozpočtu
tabuľka č. 13
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b)príjmy kapitálového rozpočtu
tabuľka č. 13

c)výdavky bežného rozpočtu
tabuľka č. 14

d)výdavky kapitálového rozpočtu
tabuľka č. 14

e)finančné operácie
tabuľka č. 15

f)výška dlhu obce
obec nemá dlhy

Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po dni ku ktorému bola zostavená účtovná závierka nenastali žiadne dôležité skutočnosti.
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