OBEC ŠTRBA
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

Poznámky k 31.12.2014
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
c) Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku
d)Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného
celku verejnej správy

OBEC ŠTRBA
Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
00326615
01.07.1973
samospráva
riadna
mimoriadna
áno
nie
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy, ako
právnickej osoby samostatne hospodáriacej s vlastným
majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi, je
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a
starostlivosť o potreby jej obyvateľov.

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
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
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (počet)
- právnické osoby založené účtovnou
jednotkou (počet)

Michal Sýkora
starosta obce
77

77
5

3
3
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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
áno
nie
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu
áno
nie
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Položky
dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
dlhodobý finančný majetok
zásoby nakupované
pohľadávky
krátkodobý finančný majetok
časové rozlíšenie na strane aktív

h) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov
i) rezervy
j) časové rozlíšenie na strane pasív

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
menovitou hodnotou
menovitou hodnotou
náklady budúcich období a príjmy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
menovitou hodnotou
oceňujú sa v očakávanej výške
záväzku
výdavky budúcich období a výnosy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 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
4
6
12
50

Ročná odpisová sadzba
v%
25 %
16,66 %
8,33 %
2%

Drobný nehmotný majetok od 664,- Eur do 1 660,- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
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Drobný hmotný majetok od 40,- Eur do 166,- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k
- odpisovanému dlhodobému majetku
- neodpisovanému dlhodobému majetku
- nedokončeným investíciám
- dlhodobému finančnému majetku
- zásobám
- pohľadávkam

áno
áno
áno
áno
áno
áno

nie
nie
nie
nie
nie
nie

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je riziko,
že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:
12 mesiacov najviac do výšky 25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
24 mesiacov najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
36 mesiacov najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci podnikateľskej činnosti, podľa
ustanovenia § 20 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p..
6. 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
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu
Kapitálový transfer
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
(napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého
majetku).
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 nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Spôsob poistenia
Poškodenie alebo zničenie majetku živelnou alebo
vodnou udalosťou
Pre prípad ukradnutia

Výška poistenia
do výšky 5 160 597,40 €
do výšky 42 958,- €

c) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej
jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár

Suma
764 131,35 €
4 073 962,90 €
279 203,77 €
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Dopravné prostriedky

360 304,97 €

Majetok v správe účtovnej jednotky /RO,PO/

703 983,22 €

2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026
súvahy):
Názov spoločnosti

Právna
forma

Základné
imanie (ZI)
spoločnosti
v peňažných
jednotkách

s.r.o.
s.r.o.

26 555,14 €
6 638,78 €

100
100

100
100

s.r.o.

6 638,78 €

60

60

OTV s.r.o.
TV Štrba s.r.o.
Domovina Tatry
s.r.o.
Podtatranská
vodárenská
spoločnosť a.s.

Podiel ÚJ Podiel
na
ÚJ na
základnom hlasova
imaní (ZI)
cích
spoločnosti právac
v%
h
v%

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách
k 31.12.
2014

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách
k 31.12.
2013

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2014

106 851,00 € 53 756,00 € 26 555,14 €
22 893,00 € 3 433,00 € 6 638,78 €
23 427,00 €

9 238,00 €

3 983,27 €

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2013

26 555,14 €
6 638,78 €
3 983,27 €
539 768,96 €

a.s.

4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý
finančný majetok
a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy):
Názov emitenta

Prima banka Slovensko
a.s.
Marmota Press

Druh
cenného
papiera
Akcia
kmeňová

Mena
cenného
papiera

Výnos v %

0,011 31.12.2100

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2014
0,00 €

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2013
5 126,00 €

31.12.2100

663,88 €

663,88 €

EUR
EUR

Dátum
splatnosti

b) dlhodobé pôžičky (riadky 029 až 030 súvahy):
Názov dlžníka

Charitatívno-diakonický
domov sociálnych služieb
n.o.

Výnos
v%

Mena

EUR

Dátum
splatnosti

31.12.2016

Účtovná hodnota Účtovná hodnota
vykázaná
vykázaná
v súvahe účtovnej v súvahe účtovnej
jednotky
jednotky
k 31.12. 2014
k 31.12. 2013
50 000,00 €

Popis
zabezpečenia
pôžičky

0,00 €

B Obežný majetok
1. Zásoby
2. Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávky
318

Riadok súvahy
068

319

069

378

081

Hodnota pohľadávok
Opis
70 047,58 € Pohľadávky za poplatky – TKO, stočné,
ostatné
80 616,48 € Daňové pohľadávky – daň z nehnuteľností,
ubytovania, daň za psa
10 087,38 € Prefakturované mzdové náklady
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b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
Textová časť k tabuľke č.3 Opravné položky k pohľadávkam boli tvorené z dôvodu zníženia hodnoty
rizikových pohľadávok, hlavne v prípadoch, kedy hrozí neuhradenie vzniknutej pohľadávky aj napriek
vynaloženej snahe na jej zinkasovanie.
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam
Pohľadávky
311
318
319

Suma OP
250,72 €
5 720,20 €
29 565,32 €

Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Textová časť k tabuľke č.4 Obec má pohľadávky do lehoty splatnosti v celkovej výške 106 890,88 € a po
splatnosti má obec pohľadávky v celkovej výške 94 894,56 €.
d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
3. Finančný majetok
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
Pokladnica
Bankové účty

Zostatok k 31.12.2014
2 696,41 €
231 049,90 €

4. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia
Náklady budúcich období spolu z toho:
predplatné
poistenie vozidiel – havarijné, povinné zmluvné
ostatné poistenie – majetku, osôb
leasingový úrok
ostatné služby

Zostatok k 31.12.2014
10 867,13 €
526,89 €
9 512,06 €
677,57 €
75,10 €
75,51 €

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

Výsledok hospodárenia
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia

Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného
imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov,
opravy významných chýb minulých rokov
Zúčtovanie nevysporiadaného výsledku hospodárenia za rok 2013
Oprava významných chýb minulých rokov – rok 2009

B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.6-7
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv
Názov položky
Rezerva na overenie účtovnej závierky

Predpokladaný rok použitia
2015

2. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Textová časť k tabuľke č.8 Obec má záväzky v celkovej výške 168 362,37 € , z toho sú záväzky v lehote
splatnosti vo výške 163 783,07 € a po splatnosti vo výške 4 579,30 €
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b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Textová časť k tabuľke č.8 Podľa zostatkovej doby splatnosti sú záväzky vo výške 163 663,14 € so
splatnosťou do 1 roka a 4 699,23 € so splatnosťou do 5 rokov.
c) popis významných položiek záväzkov
Záväzok
321
326
474
331
336
342

Hodnota záväzku
32 160,84 €
48 333,78 €
3 310,76 €
48 305,59 €
24 775,47 €
5 449,65 €

Opis
Dodávateľské faktúry za dodaný materiál alebo služby
Nevyfakturované dodávky a služby do 31.12.2014
Leasing
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky voči sociálnej a zdravotným poisťovniam
Ostatné priame dane

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9
Textová časť k tabuľke č.9 Obec spláca dva úvery, jeden od Prima banka Slovensko a.s. a druhý od
Slovenskej sporiteľne a.s., oba úvery sú dlhodobé.
b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Druh bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
Dlhodobý úver

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
alebo krátkodobého bankového úveru
Zabezpečenie úveru zmenkou

4. Časové rozlíšenie
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období
Popis významnej položky časového rozlíšenia
Výnosy budúcich období spolu z toho:
zúčtovanie odpisov
zúčtovanie transferov

Zostatok k 31.12.2014
4 844 879,63 €
430 482,83 €
1 108 325,28 €

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
Kapitálový transfer
Cezhraničná spolupráca PL–SK – refundácia nákladov z roku 2013
Centrum obce – refundácia nákladov z roku 2013
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Recyklačný fond
Slovenská agentúra životného prostredia
Prešovský samosprávny kraj
Environmentálny fond
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Environmentálny fond
Ministerstvo financií

Zúčtovanie do výnosov budúcich období
20 703,55 €
23 949,63 €
250 000,00 €
34 115,00 €
5 000,00 €
194 914,01 €
381 999,97 €
178 626,92 €
9 026,21 €
10 000,00 €

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
a) tržby za vlastné výkony a tovar
602 - Tržby z predaja služieb
- vyhlasovanie rozhlasom
- za donášku obedov
- za prepravné služby
- za služby WC
b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

Suma
14 463,98 €
636,00 €
294,60 €
1 480,38 €
12 053,00 €
1 536 238,28 €
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632 - Daňové výnosy samosprávy
- podielové dane
- daň z nehnuteľností
- daň za psa
- daň z ubytovania
- daň za užívanie verejného priestranstva
- daň za nevýherné hracie automaty
633 - Výnosy z poplatkov
- správne poplatky
- KO a DSO
- ostatné poplatky
c) finančné výnosy
661 - Tržby z predaja CP
- predaj akcií
662 - Úroky
668 - Ostatné finančné výnosy

910 071,26 €
294 633,98 €
2 708,14 €
228 848,76 €
675,00 €
331,93 €
24 942,56 €
68 473,06 €
5 553,59 €
20 163,46 €
8 070,15 €
153,11 €
11 940,20 €
4 297,00 €
4 297,00 €

d) mimoriadne výnosy
678 – Ostatné mimoriadne výnosy
e) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC
a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
- bežný transfer na stravu v hmotnej núdzi
- bežný transfer na stravu v projekty cez ÚPSVaR
- bežný transfer na rozvoj športu
- bežný transfer na matričnú činnosť
- bežný transfer na REGOB
- bežný transfer na stavebný a špeciálny stavebný úrad
- bežný transfer na životné prostredie
- bežný transfer na náučný chodník
- bežný transfer na mimoškolskú činnosť
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy
- recyklačný fond
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
- zinkasované príjmy RO
f) ostatné výnosy
641 – Tržby z predaja DNM a DHM
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 - Ostatné výnosy
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
g) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

921 117,56 €
2 036,41 €
73 811,62 €
195 993,63 €
3 905,31 €
1 186,02 €
5 311,18 €
316,18 €
145 973,79 €
780,00 €
430 482,83 €

3 885,00 €
57 435,59 €
366 619,18 €
722,02 €
2 640,00 €
363 257,16 €
10 065,50 €
10 065,50 €

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
a) spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
- elektrická energia
- voda
- plyn
b) služby
511 - Opravy a udržiavanie
- oprava obecných mechanizmov
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby

Suma
287 701,05 €
141 387,28 €
105 708,85 €
2 849,27 €
37 755,65 €
658 548,06 €
28 006,93 €
12 664,41 €
1 710,10 €
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- inzercia, propagácia
- stočné
- prenájom priestorov
- telefónne poplatky
- poštovné
- školenia, semináre
- mýto
- ostatné
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
525 – Ostatné sociálne náklady
527 - Zákonné sociálne náklady
d) dane a poplatky
531 - Daň z motorových vozidiel
538 - Ostatné dane a poplatky
e) odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
- odpisy z vlastných zdrojov
- odpisy z cudzích zdrojov
553 - Tvorba ostatných rezerv
558 - Tvorba ostatných opravných položiek
- k daňovým pohľadávkam
- k nedaňovým pohľadávkam
f) finančné náklady
561 - Predané CP a podiely
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady
g) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených
obcou alebo VÚC
- bežný transfer ZŠ, ZUŠ, MŠ
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo
verejnej správy
- bežný transfer na základe VZN o dotáciách
h) ostatné náklady
541 - ZC predaného DNM a DHM
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
i) ostatné náklady
591 – Splatná daň z príjmov

548,35 €
2 494,27 €
15 156,29 €
13 143,97 €
6 545,20 €
638,00 €
1 834,00 €
396,00 €
766 580,76 €
558 009,38 €
182 948,11 €
869,84 €
24 753,43 €
1 036,52 €
80,60 €
955,92 €
564 114,02 €
166 041,31 €
384 229,11 €
1 360,00 €
9 733,22 €
2 750,38 €
27 100,56 €
5 126,00 €
481,95 €
21 492,61 €
478 388,49 €

417 610,43 €
49 636,06 €

11 142,00 €
140 920,98 €
410,02 €
377,74 €
140 133,22 €
43,05 €
43,05 €

3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti
Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods.6
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na
náklady za:
a) overenie účtovnej závierky

1 360,00 €

1 360,- €

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Ďalšie informácie
Významné položky
Prenajatý majetok
Materiál v skladoch civilnej ochrany
Darovaný majetok
Iné

Hodnota
507 342,53 €
6 011,70 €
4 405,76 €
40 427,78 €

Účet
782,13
782,17
782,15, 782,16 a 782,18
782,14
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Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1. Iné aktíva a iné pasíva
a) opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých
udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo
viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky - tabuľka č.10.
Textová časť k tabuľke č.10 - riadok 03 obsahuje údaje o budúcom práve účtovnej jednotky zo zmlúv
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Číslo
zmluvy

Názov poskytovateľa
nenávratného
finančného príspevku

Predmet zmluvy

Hodnota zmluvy

Poskytnutie finančného
PLpríspevku z ERDF a
SK/PO/IPP spolufinancovanie zo ŠR
/III/071
na mikroprojekt "Štrbské
Pleso - oči pre všetkých"

Prešovský samosprávny
kraj

Hodnota prefinancovaných nákladov
z vlastných prostriedkov alebo
z úverových zdrojov
neuhradených/nerefundovaných
poskytovateľom NFP k 31.12.2014

52 700,00 €

24 091,45 €

b) informácia, či sú iné aktíva a iné pasíva vykázané voči účtovnej jednotke súhrnného celku
Informácia

Vykázané voči ÚJ súhrnného celku
Áno/Nie
Nie

Iné aktíva

Hodnota celkom
24 091,45 €

Čl. VIII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb
1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky
a spriaznených osôb
a)

Spriaznená osoba

OTV s.r.o.
TV Štrba s.r.o.
Domovina Tatry s.r.o.
Základná škola
Základná umelecká
škola
Materská škola

Druh obchodu/
druh transakcie

Poskytnutie služby
Poskytnutie služby
Poskytnutie služby
Poskytnutý transfer
na bežné výdavky
Poskytnutý transfer
na bežné výdavky
Poskytnutý transfer
na bežné výdavky

Hodnotové vyjadrenie
obchodu/transakcie
alebo percentuálne
vyjadrenie
obchodu/transakcie
k celkovému objemu
obchodov/transakcií
realizovaných ÚJ

Informácia
o neukončených
obchodoch/transakciách
v hodnotovom vyjadrení
obchodu/transakcie alebo
percentuálnom vyjadrení
obchodu/transakcie k
celkovému objemu
obchodov/transakcií
realizovaných ÚJ

Informácia
o cenách/hodnotách
realizovaných
obchodov/transakcií
medzi účtovnou
jednotkou
a spriaznenými
osobami

296 038,48 €
4 132,55 €
6 600,00 €
91 497,40 €
141 500,00 €
126 500,00 €
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Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14
Textová časť k tabuľke č.12-14:
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2013 uznesením č. 433/2013
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa10.02.2014 uznesením č. 448/2014
- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 1a/2014 dňa 25.03.2014
- tretia zmena schválená dňa 07.04.2014 uznesením č. 471/2014
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 2a/2014 dňa 30.05.2014
- piata zmena schválená dňa 23.06.2014 uznesením č. 494/2014
- šiesta zmena schválená dňa 11.08.2014 uznesením č. 512/2014
- siedma zmena schválená dňa 22.09.2014 uznesením č. 525/2014
- ôsma zmena schválená dňa 20.10.2014 uznesením č. 541/2014
- deviata zmena schválená dňa 10.11.2014 uznesením č. 550/214
- desiata zmena schválená dňa 08.12.2014 uznesením č. 566/2014
Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie - tabuľka č.15.
Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po 31. decembri 2014 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v účtovnej závierke za rok 2014.
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