Obec Jakubov
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017

Poznámky k 31.12.2017
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 Jakubov
900 63 Jakubov 191
00304816
Obec bola zaloţená v roku 1990 zákonom č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení.
V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.
riadna
mimoriadna
áno
nie
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Podľa zákona č.369/1990 Zb. je základnou úlohou
obce pri výkone samosprávy starostlivosť o
všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej
obyvateľov

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Starosta obce

Mgr. Peter Gajdár

Zástupca starostu
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
- cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach (názov, sídlo - počet)

Denisa Moravčíková
30
30
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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
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 dodrţanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
menovitou hodnotou
oceňujú s v očakávanej výške
záväzku
výdavky budúcich období a výnosy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodrţanie
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, ţe sa
vychádza z predpokladanej doby jeho uţívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať
sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do pouţívania
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta smerom nahor.
Predpokladaná doba uţívania a odpisové sadzby sú stanovené vnútorným predpisom:
Odpisová skupina
1
2
3,4
5,6

Predpokladaná doba
používania v rokoch
4
6
20
50

Ročná odpisová sadzba
v%
1/4
1/6
1/20
1/50

Drobný nehmotný majetok od 500 Eur do 1 200 Eur, ktorý podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky
nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné sluţby.
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Drobný hmotný majetok od 800 Eur do 1 200 Eur, ktorý podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky
nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníţenie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou poloţkou.
Účtovná jednotka tvorila opravné poloţky 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 poloţky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je riziko,
ţe ich dlţník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:
12 mesiacov najviac do výšky
24 mesiacov najviac do výšky
36 mesiacov najviac do výšky

25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva

6. Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, ţe sa splnia všetky podmienky
súvisiace s dotáciou a súčasne, ţe 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 poloţkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého
majetku).
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s
nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta.
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)
Textová časť k tabuľke č.1
V tabuľke č. 1 na účte 041- Obstaranie DNM vykazuje účtovná jednotka prírastok v sume 6 080,00 €.
Uvedený prírastok vznikol z dôvodu vypracovávania Zmien a doplnkov územného plánu obce Jakubov.
Vykázaný prírastok na účte 021 v sume 62 880,13 €, ktorý vznikol zaradením majetku – Skvalitnenie
verejného priestoru v centre obce vo výške 17 842,68 €, revitalizácia chodníka smerom ku škole spolu
s vybudovaním verejného osvetlenia vo výške 27 295,45 € a vybudovanie daţďovej kanalizácie vo výške
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17 742,00 €. Vykázaný prírastok na účte 022 v sume 18 638,54 €, ktorý vznikol zaradením majetku Rozšírenie kamerového systému v obci vo výške 15 231,74 € a zakúpením chladiarenského zariadenia
dvojboxu do domu smútku vo výške 3 406,80 €. V roku 2017 na účte 042 - Obstaranie DHM vykazuje
účtovná jednotka prírastok v sume 224 888,69 €. Uvedený prírastok predstavuje nezaradenú výstavbu
chodníka od kostola po kamenný dom vo výške 28 436,76 €, modernizácia verejného osvetlenia vo výške
6 708,88 €, budovanie kanalizácia vo výške 35 862,65 €, budovanie manipulačnej plochy – úloţisko
odpadov vo výške 56 408,93 €, rekonštrukcia kotolne v materskej škole vo výške 7 800,00 €.
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Druh poisteného majetku
Budovy, stavby, hnuteľné veci, peniaze
hnuteľné veci,
hnuteľné veci, peniaze, stavby
hnuteľné veci,

Spôsob poistenia
zdruţený ţivel
vandalizmus
krádeţ
ţivel poškodenie alebo zničenie majetku
zodpovednosť za škodu miest a obcí,
opatrovateľská sluţba

Výška poistenia
4 750 297,13
273 935,55
135 395,36
1 139 194,40
150 000,00

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
V roku 2013 bola uzavretá s MDVaRR SR záloţná zmluva na nehnuteľnosť Bytový dom 11 bj súp. č.
594, zapísaný na LV 650, ktorej vlastníkom je obec Jakubov. Obci bola poskytnutá dotácia na
obstaranie nájomných bytov. Ďalej so ŠFRB bola uzavretá Zmluva o zriadení záloţného práva
k nehnuteľnosti na kúpu nájomného bytového domu súp. č. 594 formou úveru.
d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej
jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Softvér
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky
Drobný hmotný majetok
Umelecké diela a zbierky
Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Suma
6 479,96
24 120,28
899 586,70
3 825 442,20
62 145,54
25 299,90
11 448,64
4 772,36
5 680,75

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo
Majetok,
ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo
Majetok, ktorý vyuţíva účtovná jednotka na základe zmluvy
o výpoţičke
- počítačová zostava IOMO
- materiál v sklade civilnej ochrany

Suma

1 541,16
3 497,74

2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
Obec vlastní akcie BVS.
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3. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý
finančný majetok
a) dlhové cenné papiere drţané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 aţ 028 súvahy):
Názov emitenta

Bratislavská vodárenská
spoločnosť

Druh
cenného
papiera

Mena
cenného
papiera

akcie

Euro

Výnos v %

Dátum
splatnosti

0,179

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2017
502 297,46

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2016
502 297,46

B Obežný majetok
1. Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých poloţiek súvahy
Pohľadávky
z nedaňových príjmov

Riadok
súvahy

Hodnota
pohľadávok brutto

068

2 500,00
1 000,00
1 498,25

Hodnota
pohľadávok netto

Opis

0,00 nedoplatok nájom lesy Jurovčík
750,00 a nedoplatok nájom Rafix
1 123,69 nedoplatok nájom byty č. 8,3,11

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
Textová časť k tabuľke č.3 Zvýšenie opravnej poloţky k pohľadávkam z nedaňových príjmov z dôvodu,
zvýšenia nedoplatkov za komunálny odpad, nedoplatkov za nájom tvorba opravnej poloţky vo výške
1073,09 € .
Zníţenie opravnej poloţky z daňových pohľadávok z dôvodu vymoţenia nedoplatku na dani
z nehnuteľnosti a dani za psa, čím sa zníţila opravná poloţka o 133,51 €.
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných poloţiek k pohľadávkam
Pohľadávky, ku
ktorým bola tvorená
opravná položka
z nedaňových príjmov
z daňových príjmov

Zostatok
OP
k 31.12.2016

Zvýšenie
OP

4 309,95

1 073,09

1 730,64

Zníženie
OP

Zrušenie
OP

5 383,04
133,51

Dôvod zvýšenie, zníženia
a zrušenia OP

Zostatok
OP
k 31.12.2017

1 597,73

zvýšenie neuhradený nájom byty,
nebytové priestory
zníţenie nedoplatkov na DzN

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
- v lehote splatnosti
8 681,06 €
pohľadávka za neuhradenú faktúru vo výške 1 609,00 €
predpis opatrovateľská sluţba vo výške
192,00 €
FGO bj 11 SBDO vo výške
6 596,26 €
pohľadávka voči dodávateľovi
283,80 €
(2x uhradená faktúra)
- po lehote splatnosti
12 462,36 €
poplatok za TKO
4 260,24 €
neuhradený nájom bj 11
1 498,25 €
pohľadávka za neuhradenú faktúru vo výške
60,00 €
Jurovčík lesy nájom
2 500,00 €
Rafix nájom pozemkov
1 000,00 €
Givan nájom nebytových priestorov
274,00 €
DZN
2 135,47 €
Daň za ubytovanie
678,30 €
Daň za psa
56,10 €
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Pohľadávky

Zostatok
k 31.12.2016

Krátkodobé pohľadávky z toho:
- pohľadávky na dani z nehnuteľnosti
- pohľadávky daň za ubytovanie
- pohľadávky daň za psa
- pohľadávky za KO a DSO
- pohľadávky za nájom
- pohľadávky 2x uhradená faktúra
- pohľadávka voči odberateľom
- pohľadávka opatrovateľská sluţba
- tvorba fondu opráv a údrţby

Z toho pohľadávky po lehote
splatnosti
suma, popis

Zostatok
k 31.12.2017

14 752,39
3 664,87
470,56
49,80
3 158,47
2 970,82
0,00
70,00
180,00
4 163,67

21 143,42
2 135,47
678,30
56,10
4 260,24
5 272,25
283,80
1 669,00
192,00
6 596,26

2 135,47
678,30
56,10
4 260,24
5 272,25
60,00

d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Textová časť k tabuľke č.4 Pohľadávky v lehote splatnosti majú zostatkovú dobu splatnosti do 1 roka.
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12.2016
14 752,39
14 752,39

Pohľadávky z toho:
a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka

Zostatok
k 31.12.2017
21 143,42
21 143,42

2. Finančný majetok
a) opis významných zloţiek krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty

Zostatok k 31.12.2016
3 459,79
2 131,80
439 078,71

Zostatok k 31.12.2017
3 976,29
38,00
414 662,69

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

428

Zostatok
k 31.12.2016

4 013 896,68

Zvýšenie

22,47

Zníženie

Presun

37 954,15

Zostatok
k 31.12.2017

4 051 873,30

Opis jednotlivých položiek a opis zmien
jednotlivých položiek vlastného imania,
najmä zmeny oceňovacích rozdielov,
opravy významných chýb minulých rokov

preúčtovanie HV za rok 2016

B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.7
Predpokladaný rok pouţitia rezerv a opis významných poloţiek rezerv
Názov položky / Suma
Rezerva na overenie účtovnej závierky audítorom v sume 1 360,19 €

Predpokladaný rok použitia
2018

2. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Textová časť k tabuľke č.8 6
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V lehote splatnosti 460 452,68 €
Dodávatelia investiční 56 408,93 €
Dodávatelia neinvestiční 2 128,59 €
Sociálny fond 1 021,57 €
Mzdy, zráţky, odvody, a preddavky za zamestnancov za 12/2017 30 902,99 €
HV ŠJ kladný HV 149,34 €
Preddavky ŠJ 334,02 €
Preddavky Nemo energie 430,00 €
Preddavky bar GIVAN energie 1 150,00 €
Finančná zábezpeka bytový dom 11bj vo výške 5 235,12 €
Finančná zábezpeka zberný dvor 4 700,74 €
Nevyčerpaný dar pre ZŠ od Nadácie Orange vo výške 1200,00 €
dlhodobý úver zo ŠFRB zostatok vo výške 356 791,38 €
Záväzky
Dlhodobé záväzky z toho:
- záväzky zo sociálne ho fondu
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB
- záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovkách zo ŠFRB
Krátkodobé záväzky z toho:
- záväzky voči dodávateľom
- záväzky voči zamestnancom
- záväzky voči poisťovniam
- záväzky voči daňovému úradu
- záväzky voči subjektu mimo VS
- záväzky z prijatých preddavkov
- ostatné záväzky
- iné záväzky

Zostatok
k 31.12.2016
363 121,73
1 095,23
356 791,38
5 235,12

Zostatok
k 31.12.2017
350 923,10
1 021,57
344 666,41
5 235,12

42 716,00
1 401,98
15 076,67
10 000,45
2 207,78
0,00
1 643,80
12 021,51
363,81

109 529,58
58 537,52
17 201,52
11 270,20
2 378,54
1 200,00
1 914,02
16 825,71
202,07

b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Textová časť k tabuľke č.8
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku vo výške 109 529,58 €. Neuhradená faktúra vo výške
56 408,93 €.
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov Finančná zábezpeka bytový dom 11bj vo výške 5 235,12 €
a záväzky so sociálneho fondu vo výške 1 021,57 €
Záväzky s dobou splatnosti dlhšie ako 5 rokov dlhodobý úver zo ŠFRB zostatok vo výške 344 666,41 €
Záväzky
Záväzky z toho:
a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka

b) so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov

c) so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov

Zostatok
k 31.12.2016
405 837,73
42 716,00

Zostatok
k 31.12.2017
460 452,68
109 529,58

6 330,35

6 256,69

356 791,38

344 666,41
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c) popis významných položiek záväzkov
Záväzok
Úver zo ŠFRB

Hodnota záväzku
k 31.12.2017
356 791,38

Finančná zábezpeka
Finančná zábezpeka

5 235,12
4 700,74

Hodnota záväzku
Opis
k 31.12.2016
368 812,89 Úver bol prijatý na výstavbu 11-bj
v sume 406 908,00 € so splatnosťou
do roku 2043
5 235,12 FZ bytový dom 11 bj
0,00 FZ zberný dvor dodávateľ

3. Časové rozlíšenie
a) popis významných poloţiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období
Popis významnej položky časového rozlíšenia
Výnosy budúcich období spolu z toho:

Zostatok k 31.12.2016
1 115 987,34

Zostatok k 31.12.2017
1 118 074,77

zberný dvor Nadácia SPP
zberný dvor Pozagas
modernizácia VO MF SR
infraštruktúra k bytovému domu MV a RR SR
kanalizácia Environmentálny fond
Paseky - ŠFRB
Stred obce - ŠR
Stred obce - Nafta
Stred obce - Enviropark
cesta - Urbári
multifunkčné ihrisko – Nadácia Pontis
bytový dom MDVaRR SR
kanalizácia Environmentálny fond
kamerový systém MV SR
Rekonštrukcia KD
Revitalizácia pri ihrisku ŠR
kontajnery zberný dvor Nafta

20 685,00
3 939,97
11 423,32
21 514,35
39 298,94
35 832,57
237 311,52
6 943,14
6 636,60
5 808,50
6 299,85
126 814,05
221 173,24
9 834,20
6 719,92
316 481,29
6 562,00

20 265,00
3 859,93
11 193,28
21 054,15
38 453,78
34 986,09
231 638,76
6 777,18
6 477,96
5 675,78
6 160,05
124 101,45
216 533,20
19 335,20
6 579,88
309 771,49
5 312,00

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
Kapitálový transfer na:
- revitalizácia chodníka od kostola po kamenný dom
- skvalitnenie verejného priestranstva
- kamerový systém

Stav k 31.12.2016
0,00
0,00
0,00

Stav k 31.12.2017
5 000,00
10 820,00
12 000,00

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 - Trţby z predaja sluţieb
- školné
- vodné
- opatrovateľská sluţba
- vývoz odpadových vôd
- kanalizácia
- strava
b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy
- podielové dane
- daň z nehnuteľností
- daň z úhrad za dobývací priestor

Suma k 31.12.2016

Suma k 31.12.2017

6 587,50
42 095,19
2 628,00
1 086,00
23 755,96
16 001,87

6 562,50
40 263,30
2 688,00
1 612,00
30 207,66
16 638,81

484 515,50
66 594,95
7 716,68

510 759,44
65 146,34
7 716,88
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633 - Výnosy z poplatkov
- KO a DSO
c) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC
a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
693 - Výnosy samosprávy z beţných transferov zo ŠR
- predškoláci MŠ
- zamestnanosť ÚPSVaR 50i
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
- zinkasované príjmy RO
d) ostatné výnosy
641 – Trţby z predaja majetku
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 - Ostatné výnosy
- nájom bytový dom
e) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
658 - Zúčtovanie ostatných opravných poloţiek z prevádzkovej činnosti
- OP k účtu 319

41 066,49

41 887,99

4 123,00
5 911,85

3 914,00
10 957,16

24 150,84

24 872,82

17 157,49

18 574,95

26 095,60

1 121,70
295,00

15 954,92

15 455,80

8 575,62

133,51

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
a) spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
- elektrická energia
- plyn
b) služby
511 - Opravy a udrţiavanie
- oprava pozemné komunikácie
- oprava budov a stavieb
- údrţba strojov a prístrojov, DP
- údrţba verejných priestranstiev
518 - Ostatné sluţby
- sluţby spojené s likvidáciou odpadu
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
527 - Zákonné sociálne náklady
d) odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
- odpisy z vlastných zdrojov
- odpisy z cudzích zdrojov
e) finančné náklady
568 - Ostatné finančné náklady
- poistenie majetku
f) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO
zriadených obcou alebo VÚC
- beţný transfer ZŠ
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo
verejnej správy
- beţný transfer dotácie v zmysle VZN
g) ostatné náklady
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Suma k 31.12.2016

Suma k 31.12.2017

41 655,43

50 859,70

21 667,08
19 341,86

24 880,46
13 916,08

49 779,36
8 405,86
0,00

0,00
9 054,80
7 154,61
1 901,82

47 605,06

28 877,29

252 430,60
86 428,46
11 192,29

282 744,68
97 104,07
12 491,83

55 890,72
27 690,87

55 957,56
29 846,19

4 940,33

5 359,90

76 053,96
5 131,20

80 013,86
4 676,31

7 000,00

8 200,00

8 005,07

8 476,97
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Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Ďalšie informácie
Významné položky
Materiál v skladoch civilnej ochrany
Iné

Účet

Hodnota
3 497,74
1 541,16

754 001
754 002

Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1. Iné aktíva a iné pasíva
a) opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie moţný 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.
Na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 04.09.2009 uzatvorenej s Ondrej Jurovčík FOREST SERVIS
nebolo uhradené nájomné na 5 rokov dopredu vo výške 11 175 Eur s lehotou splatnosti do
09.09.2014. Nájomca bol dvakrát vyzvaný na zaplatenie nájomného, ale bez úspechu. Dňa 04.08.2015
bola podaná ţiadosť o vydanie platobného rozkazu na Okresný súd Pezinok. Dňa 21.10.2015 bola
prijatá úhrada nájomného vo výške 8 675 Eur. Následne bola zaslaná ţiadosť o čiastočné späť vzatie
návrhu na vydanie platobného rozkazu. Okresný súd Pezinok uznesením zastavil konanie v časti
o zaplatenie istiny 8 675 Eur. Okresný súd Pezinok nariadil pojednávanie na deň 25.01.2016 o 13:45
hod. Dňa 23.03.2016 bol doručený rozsudok v mene Slovenskej republiky, ktorý zaviazal Ondreja
Jurovčíka na zaplatenie peňaţnej sumy vo výške 2 500 Eur spolu so zmluvnou pokutou vo výške
0,20% denne zo sumy 11 175 Eur od 10.09.2014 do 21.10.2015 a so zmluvnou pokutou vo výške
0,2% denne zo sumy 2 500 Eur od 22.10.2015 do 25.01.2016 a to všetko do troch dní od
právoplatnosti rozsudku. Dňa 5.3.2018 bolo zaslané upovedomenie o začatí exekúcie EX/32/2018.
Vymoţená čiastka vo výške 12 446,22 € bola dňa 19.3.2018 pripísaná na účet obce.
Textová časť k tabuľke č.10 - riadok 03 obsahuje údaje o budúcom práve účtovnej jednotky zo zmlúv
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Názov poskytovateľa
nenávratného
finančného príspevku

UPSVaR

UPSVaR

MŢP SR

Číslo zmluvy
Predmet zmluvy

09/§50j/NS/2017 príspevok na podporu
rozvoja miestnej
a regionálnej
zamestnanosti podľa §
50j zákona o sluţbách
zamestnanosti
08/§50j/NS/2017 príspevok na podporu
rozvoja miestnej
a regionálnej
zamestnanosti podľa §
50j zákona o sluţbách
zamestnanosti
OPKZP-PO1Zefektívnenie triedeného
SC111-2016zberu komunálneho
10/28
odpadu v obci Jakubov

4 914,00

Hodnota prefinancovaných nákladov
z vlastných prostriedkov alebo
z úverových zdrojov
neuhradených/nerefundovaných
poskytovateľom NFP k 31.12.2017
436,80

9 090,00

808,00

303 355,05

56 408,93

Hodnota zmluvy
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b) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky tabuľka č.11
Textová časť k tabuľke č.11
Národná kultúrna pamiatka
- číslo ÚZPF 408/2 - Panna Mária s dieťaťom, dátum vyhlásenia za KP 17.07.1963
- číslo ÚZPF 408/1 – podstavec pod sochou, dátum vyhlásenia za KP 17.07.1963

Čl. VIII
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 13.12.2016 uznesením č.62/2016
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 11.5.2017 uznesením č. 14/2017
- druhá zmena schválená dňa 27.6.2017 uznesením č. 25/2017
- tretia zmena schválená dňa 12.12.2017 uznesením č. 47/2017
Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 -8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za beţné 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 2017 nenastali také udalosti, ktoré by si vyţadovali zverejnenie alebo vykázanie
v účtovnej závierke za rok 2017.

11

