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Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)
Združenie obcí Strážovské vrchy
Domaniža 426,01816 Domaniža
IČO: 51009994
Dátum vzniku: 7.7.2017
Čl. I
Všeobecné údaje
(1) Združenie obcí Strážovské vrchy so sídlom, Domaniža 426, 018 16 Domaniža vzniklo dňa 7.7.2017 na základe
Zmluvy o zriadení združenia obcí. Zriaďovateľom je 14 obcí: Obec Bodiná, Obec Čelková Lehota, Obec Domaniža,
Obec Ďurďové, Obec Horný Lieskov, Obec Malé Lednice, Obec Plevník-Drienové, Obec Počarová, Obec
Podskalie, Obec Prečín, Obec Sádočné, Obec Slopná, Obec Vrchteplá, Obec Záskalie.
(2)Zriaďovatelia: Obec Bodiná zastúpená starostkou obce: Marcela Filová, Obec Čelkova Lehota zastúpená:
Mgr.Juraj Čelko, Obec Domaniža zastúpená: František Matušík, Obec Ďurďové zastúpená: Ing.Anton Ondrásky,
Obec Horný Lieskov zastúpená: Ing.Andrej Torda, Obec Malé Lednice zastúpená: Ján Hamar, Obec Plevník
-Drienové zastúpená: Miroslav Kremeň, Obec Počarová zastúpená: Ladislav Lagín, Obec Podskalie zastúpená:
Anton Mitaš, Obec Prečín zastúpená: Anton Lagíň, Obec Sádočné zastúpená: František Sádecký, Obec Slopná
zastúpená: Ing. Štefan Hrenák, Obec Vrchteplá zastúpená: Ladislav Kolek a Obec Záskalie zastúpená: Štefan
Šaradin.
(3) Združenie je právnickou osobou, ktorá vykonáva svoju činnosť predovšetkým v súlade s vlastnými stanovami.
Združenie má hlavne koordinačné a poradenské funkcie, usiluje o hospodársky a kultúrny rozvoj obcí okresu
Považská Bystrica.
(4) Združenie v roku 2017 neevidovalo zamestnancov.

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Účtovná závierka bola zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať
vo svojej činnosti.
(2) Účtovná jednotka nezmenila účtovné zásady a metódy počas účtovného obdobia.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: vlastnými nákladmi
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom: reprodukčnou cenou
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: vlastnými nákladmi
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom:reprodukčnou cenou
g) dlhodobý finančný majetok: nominálnou cenou
h) zásoby obstarané kúpou:obstarávacou cenou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: vlastnými nákladmi
j) zásoby obstarané iným spôsobom: reprodukčnou cenou
k) pohľadávky:menovitou hodnotou pri ich vzniku
l) krátkodobý finančný majetok:nominálnou cenou
m) časové rozlíšenie na strane aktív: menovitou hodnotou pri ich vzniku
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: menovitou hodnotou pri ich vzniku
o) časové rozlíšenie na strane pasív: menovitou hodnotou pri ich vzniku
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(4) Účtovná jednotka neeviduje dlhodobý hmotný a nehmotný majetok.

Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
Na strane aktív združenie vykazuje zostatok na bežnom účte vo výške 10436,32 Eur. Finančný majetok je
ocenený nominálnou hodnotou.
Účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia neúčtovala o zásobách, pohľadávkach a časovom rozlíšení
nákladov a príjmov budúcich období.
Opis a výška cudzích zdrojov, a to
a) Rezervy: účtovná jednotka vytvorila rezervu na účtovnú závierku vo výške 300,- Eur
c) Krátkodobé záväzky: záväzky voči členom združenia vo výške 10136,32 Eur z dôvodu rozpracovania projektu
na získanie dotácie na domáce kompostovanie. Ide o záväzok splatný do jedného roka.
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
Združenie prijalo príspevky v súlade s uzatvorenými zmluvami jednotlivých členov združenia vo výške 14987,72
Eur, ktoré boli použité na úhradu faktúry za vypracovanie žiadosti o dotáciu ,bankových poplatkov a faktúry za
účtovnú závierku za rok 2017 vo výške 4842,40 Eur .
Združenie za bežné účtovné obdobie nevykázalo náklady ani výnosy zo zdaňovanej činnosti.

tabuľka k čl. III písm. a) o tvorbe a použití rezerv
Stav rezerv na konci bežného obdobia
Druh rezervy
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv
Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv : 300,00
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv
Ostatné rezervy spolu:
300,00
Rezervy spolu
300,00
tabuľka k čl. III písm. c) a d) o záväzkoch
Stav záväzkov na konci bežného obdobia
Druh záväzkov
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka :
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu :
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu
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