Obec Zákamenné
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2018

Poznámky k 31.12.2018 - textová časť
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 Zákamenné
029 56 Zákamenné 1002
00315001
Obec bola založená v roku 1990 zákonom č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení.
zo zákona 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
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 (názov, sídlo)

Mgr. Peter Klimčík
starosta obce
36

35
4
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka,
029 56 Zákamenné 967

Obec v roku 2018 nezriadila, nezrušila ani inak nezmenila formu právnickej osoby.
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

1

Obec Zákamenné
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2018

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)
h)
i)
j)
k)
l)

Položky
dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
získaný bezodplatne
dlhodobý finančný majetok
zásoby nakupované
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
zásoby získané bezodplatne
pohľadávky
krátkodobý finančný majetok
časové rozlíšenie na strane aktív

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov
n) rezervy
o) časové rozlíšenie na strane pasív

p) deriváty pri nadobudnutí
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reálnou hodnotou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reálnou hodnotou
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.
reálnou hodnotou
reálnou hodnotou

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:
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Odpisová skupina
1
2
3
4
5
6

Predpokladaná doba
používania v rokoch
4
6
12
40
8
70

Ročná odpisová sadzba
v%
25
16,66
8,33
2,5
12,5
1,43

Drobný nehmotný majetok do 2 400,00 €, ktorý podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky nie je
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od 30,00 € do 1 700,00 €, ktorý podľa vnútorného predpisu 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:
365 dní najviac do výšky 25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
730 dní najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
1 095 dní najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
V roku 2018 bola vytvorená opravná položka k nedaňovým pohľadávkam vo výške 319,65 €
a k daňovým pohľadávkam vo výške 204,31 €. Zároveň boli zrušené opravné položky k daňovým
pohľadávkam vo výške 108,08 € a k nedaňovým pohľadávkam vo výške 562,81 € z dôvodu zaplatenia
pohľadávok.
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. vo výške 409,90 €. K 31.12.2018
boli zrušené opravné položky v podnikateľskej činnosti vo výške 21,10 € z dôvodu zaplatenia
pohľadávok.
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),
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok,
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-

poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s
nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na
menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena
nakúpená.
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá
použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného
prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa
prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.
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)
V roku 2018 bol obstaraný dlhodobý hmotný majetok v celkovej hodnote 265 393,64 €, do užívania bol
zaradený majetok v hodnote 249 960,33 €. Významnými investíciami zaradenými do užívania boli
výstavba miestnych komunikácii v hodnote 122 383,88 €, rekonštrukcia materskej školy v Oraviciach
v hodnote 67 399,47 € a rekonštrukcia sociálnych zariadení na obvodnom zdravotnom stredisku v
hodnote 35 754,28 €.
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Druh poisteného majetku
Dlhodobý majetok obce
Motorové vozidlá obce
Motorové vozidlá obce
Zamestnanci obce

Spôsob poistenia
Poistenie proti živelnej udalosti, krádež,
vandalizmus
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorových vozidiel
Havarijné poistenie vozidiel
Poistenie zodpovednosti za škodu

Výška poistenia v €
10 295,87
1 544,22
4 077,30
217,05

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
Na dlhodobý majetok obce bolo v roku 2009 zriadené záložné právo ŠFRB, Bratislava na dve 8-bytové
jednotky Ulica Podkamenné 52/18 a Ulica Podkamenné 53/20, ktoré trvá.
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d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Softvér
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky
DHIM
Umelecké diela a zbierky

Suma v €
11 422,26
165 383,94
10 906 606,74
613 223,46
767 278,09
23 827,21
40 724,05

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo
Majetok,
ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy
o výpožičke
- matrika - počítač 1 ks, tlačiareň 1 ks, čítacie zariadenie čipových kariet
- cisternová automobilová striekačka IVECO 1 ks
- súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičskú jednotku KOVOFLEX
- materiál civilnej ochrany

Suma

1 541,16
114 813,60
14 359,00
332,90

f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku.
V roku 2016 bola vytvorená opravná položka k nevyužitej projektovej dokumentácii vo výške 100 %
v sume 6 364,52 € podľa vnútorného predpisu, ktorá nebola zrušená.
Druh DM
042 - Projektová dokumentácia

Suma OP
1 000,00

042 - Projektová dokumentácia

5 364,52

Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
Zvýšenie:
Nevyužitie PD na rekonštrukciu verejného osvetlenia
z dôvodu neúspechu pri podaní Žiadosti o NFP z EÚ
Zvýšenie:
Nevyužitie PD na zmenu palivovej základne na
zdravotnom stredisku z dôvodu neúspechu pri podaní
Žiadosti o NFP z EÚ

2. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere a podiely, dlhodobé pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný majetok
a) akcie s hodnotou nižšou ako 20 % podielom na hlasovacích právach obchodnej spoločnosti (riadok
027 súvahy):
Názov emitenta

Oravská vodárenská
spoločnosť, a. s.
Spolu

Druh
cenného
papiera

Mena
cenného
papiera

Akcia
EUR
kmeňová

Výnos v %

0,00

Dátum
splatnosti

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2017
665 405,30

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2016
665 405,30

665 405,30

665 405,30

B Obežný majetok
1. Zásoby
a) spôsob a výška poistenia zásob
Obec má poistené zásoby pre prípad živelnej udalosti spolu s ostatným hmotným majetkom – výška
poistného je 0,8 promile z obstarávacej ceny majetku.
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2. Pohľadávky
a) významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy
Riadok
súvahy

Pohľadávka
Pohľadávka z nedaň. príjmov
Pohľadávka z nedaň. príjmov
Pohľadávka z daň. príjmov
Odberatelia
Iné pohľadávky

Hodnota pohľadávok
brutto

068
068
069
061
081

Hodnota pohľadávok
netto

62 076,29
4 703,02
9 207,35
61 029,74
2 700,55

56 891,59
4 703,02
4 359,04
58 942,66
2 700,55

Opis
poplatok za komunálny odpad
nebytový nájom
daň z nehnuteľností
za vodné
pohľadávka z refundácie

Významnú pohľadávku vo výške 6 074,83 predstavuje pohľadávka za odpredaj pozemku.
b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
V roku 2018 boli tvorené opravné položky k pohľadávkam, ktoré boli po lehote splatnosti 1 až 3 roky.
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam
Pohľadávky, ku
ktorým bola tvorená
opravná položka

Zostatok
OP
k 31.12.2017

Zvýšenie
OP

Daň z nehnuteľností
Poplatok za komunálny odpad
Poplatok za vodné

4 752,08
5 427,86
1 698,28

204,31
319,65
409,90

Zníženie
OP

Zrušenie
OP

Zostatok
OP
k 31.12.2018

108,08
562,81
21,10

4 848,31
5 184,70
2 087,08

Dôvod zvýšenie, zníženia
a zrušenia OP
pohľadávky po lehote splatnosti, zaplatenie
pohľadávky po lehote splatnosti, zaplatenie
pohľadávky po lehote splatnosti, zaplatenie

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy) - tabuľka č.4
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12.2017

Zostatok
k 31.12.2018

Z toho pohľadávky po lehote
splatnosti suma, popis

Dlhodobé pohľadávky z toho:
Krátkodobé pohľadávky z toho:
pohľadávky na dani z nehnuteľností
pohľadávky za KO a DSO
pohľadávky za nájom
pohľadávky z predaja majetku - pozemkov
pohľadávky za vodné

8 553,86
66 737,45
6 238,55
0,00
64 733,99

9 207,35
62 076,29
4 703,02
6 074,83
62 605,69

9 207,35
3 784,51
4 120,70
4 573,36

Pohľadávky v lehote splatnosti predstavujú najmä pohľadávky za vykonané služby – odvoz komunálneho
odpadu a vodné za rok 2018. Pohľadávky po lehote splatnosti sú najmä neuhradená daň z nehnuteľností
za rok 2018 vo výške 1 129,43 €, daň z nehnuteľností a úrok z omeškania za predchádzajúce obdobia vo
výške 8 077,92 €, nájom za nebytové priestory vo výške 4 120,70 €, za vodné predchádzajúce roky vo
výške 4 573,36 € a odvoz komunálneho odpadu predchádzajúce roky vo výške 3 784,51 €.
d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy) - tabuľka č.4
Všetky evidované pohľadávky sú so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane.
3. Finančný majetok
a) významné zložky krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
pokladnica
ceniny
bankové účty

Zostatok k 31.12.2017
1 721,81
4 109,00
3 579 841,00

Zostatok k 31.12.2018
681,75
4 916,00
4 308 946,51

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):
Popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomocí podľa jednotlivých druhov výpomocí
v členení na dlhodobé návratné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci.
Obec neposkytla v roku 2018 krátkodobú ani dlhodobú návratnú finančnú výpomoc.
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5. 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:
Noviny a časopisy
Poistenie vozidiel, majetku
Členské v združeniach
Príjmy budúcich období spolu z toho:

Zostatok k 31.12.2018
10 767,67
953,22
4 312,88
3 841,10
0,00

Zostatok k 31.12.2017
7 737,54
1 050,69
3 400,67
1 150,82
0,00

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
Výška vlastného imania bola zmenená najmä z titulu zúčtovania výsledku hospodárenia za rok 2017
v čiastke 821 717,00 €.

Názov položky

Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých
rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie

Zostatok
k 31.12.2017

Zvýšenie

Zníženie

Presun

Zostatok
k 31.12.2018

7 482 206,14

821 717,00

8 303 923,14

821 717,00

-821 717,00

828 436,32

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

Zúčtovanie výsledku
hospodárenia 2017

B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.7
V roku 2018 bola tvorená krátkodobá rezerva na vykonanie auditu účtovnej závierky vo výške
1 600,00 €, rezerva na odstupné starostu vo výške 5 421,00 € a zákonná rezerva v podnikateľskej činnosti
na nevyčerpané dovolenky vo výške 1 482,48 €.
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv
Názov položky
Zákonné krátkodobé rezervy
Ostatné krátkodobé rezervy

Predpokladaný rok použitia
2019
2019

2. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Obec Zákamenné neeviduje v roku 2018 záväzky po lehote splatnosti.
Záväzky
Dlhodobé záväzky z toho:
záväzky zo sociálneho 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 daňovému úradu - DPH
záväzky voči štátnemu rozpočtu

Zostatok
k 31.12.2018

Zostatok
k 31.12.2017

4 326,57
358 064,09
13 331,40

7 223,41
376 329,61
20 580,13

14 753,56
22 630,84
15 961,23
3 394,29
43 596,16
4 369,36

20 193,21
24 517,73
16 838,35
3 732,96
12 920,80
142,08
7
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záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB
ostatné záväzky

18 089,51

18 265,52

Významné záväzky v lehote splatnosti predstavujú záväzky za odobraté tovary a služby – odvoz
komunálneho odpadu vo výške 2 141,89 €, poplatok za uloženie odpadu vo výške 2 730,76 €, odber
elektrickej energie 1 879,35 €, za pohonné hmoty 831,75 €, za stočné 1 149,92 €, za tlač publikácie
3 995,00, ďalej záväzky voči zamestnancom vo výške 22 630,84 € a záväzky voči orgánom sociálneho
a zdravotného poistenia vo výške 15 309,71 €. Významnú zložku dlhodobých záväzkov predstavujú
uhradené zábezpeky nájomníkmi obecných nájomných bytov a nesplatený úver zo ŠFRB na výstavbu
obecných bytov.
b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane predstavujú najmä záväzky za odobraté
tovary a služby. Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka do piatich rokov vrátane
predstavujú uhradené zábezpeky nájomníkmi obecných nájomných bytov a zostatok finančných
prostriedkov na účte sociálneho fondu. Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
predstavuje nesplatený úver zo ŠFRB na výstavbu obecných bytov.
c) popis významných položiek záväzkov
Záväzok
Ostatné dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

Hodnota záväzku
k 31.12.2018 v €
358 064,09
13 331,40
1 879,35
4 872,65
31,68
632,76
18 265,52
1 402,27
22 630,84
4 463,19
10 846,52
69 306,99

Hodnota záväzku
k 31.12.2017 v €
376 329,61
20 580,13
6 067,45
3 646,48
277,68
4 156,03
18 089,51
1 402,27
24 517,73
4 674,25
11 403,31
47 936,02

Opis
Nesplatená fin. výpomoc zo ŠFRB
Zábezpeka pri nájme obecných bytov
Faktúry za odobratú elektrickú energiu
Faktúry za odvoz a uloženie komunál. odpadu
Faktúry za IT služby
Faktúry za odobratý materiál
Nesplatená fin. výpomoc zo ŠFRB
Poistenie motorových vozidiel
Mzdy zamestnancov za mesiac december
Záväzky zo zdravotného poistenia
Záväzky zo sociálneho poistenia
Spojovací účet pri združení

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9
Obec nemá záväzky z bankových úverov ani neprijala v roku 2018 návratnú finančnú výpomoc.
b) prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci
Poskytovateľ
návratnej výpomoci
Štátny fond rozvoja bývania
Spolu

Druh prijatej
Účel
Dátum
návratnej výpomoci
použitia
splatnosti
/krátkodobá, dlhodobá/
dlhodobá
Výstavba bytov 15.08.2037

Hodnota
k 31.12.2018
376 329,61
376 329,61

Hodnota
k 31.12.2017
394 379,12
394 379,12

4. Časové rozlíšenie
a) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období
Popis významnej položky časového rozlíšenia
Výdavky budúcich období spolu z toho:
Úrok z návratnej fin. výpomoci ŠFRB
Výnosy budúcich období spolu z toho:
Kapitálový transfer zo ŠR
Kapitálový transfer od subjektu verejnej správy
Nájom pozemkov cintorín
Nespotrebované bežné transfery zo ŠR

Zostatok k 31.12.2018
146,35
146,35
3 801 621,38
3 721 805,49
42 531,36
3 381,97
746,59

Zostatok k 31.12.2017
175,28
175,28
3 989 003,56
3 923 210,17
45 313,15
3 780,50
440,76
8
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b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
Kapitálový transfer
Rekonštrukcia základnej školy
Revitalizácia verejného priestranstva
Rekonštrukcia hasičskej stanice
Zberný dvor
Čistiaca technika
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Nákup kontajnerov

Stav k 31.12.2018
918 154,03
930 410,27
132 701,37
282 650,82
33 110,42
170 026,13
7 647,88

Stav k 31.12.2017
946 847,19
958 463,21
136 848,87
308 226,07
82 781,72
174 621,84
8 428,42

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 za cintorínske služby, opatrovateľská služba
602 – Tržby za predaj pitnej vody
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob
c) aktivácia
621 - Aktivácia materiálu – informačná tabuľa, lavičky
624 - Aktivácia DHM – rekonštrukcia ihriska
624 - Aktivácia DHM – výstavba verejného osvetlenia
624 - Aktivácia DHM – výstavba vodovodu
624 - Aktivácia DHM – výstavba miestnych komunikácií
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy – podielové dane
632 - Daňové výnosy samosprávy – daň z nehnuteľností
633 - Výnosy z poplatkov - správne
633 - Výnosy z poplatkov – za komunálny odpad
e) finančné výnosy
662 - Úroky - bežné účty
662 - Úroky - termínované vklady
f) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených
obcou alebo VÚC
693 - Výnosy samosprávy – bežný transfer na matriku
693 - Výnosy samosprávy – bežný transfer aktivačná činnosť
693 - Výnosy samosprávy – bežný transfer školský úrad
693 - Výnosy samosprávy – bežný transfer stavebný úrad
693 - Výnosy samosprávy – bežný transfer recyklačný fond
693 - Výnosy samosprávy – bežný transfer VUC na kultúrne akcie
693 - Výnosy samosprávy – bežný transfer spoločný úrad
693 - Výnosy samosprávy – bežný transfer Lesy ŠR na opravu miestnej komunikácie
694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR na rekonštrukcia školy
694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR na revitalizácia verejného
priestranstva
694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR na zberný dvor
694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR na čistiacu techniku
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej
správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov – základná škola
g) ostatné výnosy
641 – Tržby z predaja DDHIM a DDNM – za pozemky
642 – Tržby z predaja materiálu – odpadové nádoby
642 – Tržby z predaja materiálu – drevná štiepka
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

Suma
k 31.12.2018

Suma
k 31.12.2017

2 905,58
56 054,42

2 910,80
50 851,04

0,00
0,00
4 614,63
13 836,95
21 424,69

1 206,18
85,40

1 889 595,04
47 239,82
16 844,64
70 136,76

1 778 070,58
46 575,96
10 328,37
66 492,21

0,00
129,95

515,48
400,30

5 749,34
894,14
45 070,93
49 421,78
0,00
2 200,00
42 531,08
15 000,00
28 693,16

6 475,80
17 859,56
43 350,87
41 552,59
0,00
3 450,00
45 769,02
0,00
28 693,16

28 052,94
25 575,25
49 671,13

28 052,94
25 598,37
49 671,33

5 155,00
114 006,09

3 115,00
27 394,68

11 295,83
1 945,80
14 748,64
160,40

1 405,31
1 516,00
18 283,24
68,30
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648 - Ostatné výnosy – nájom byty
648 - Ostatné výnosy – nebytový nájom
648 - Ostatné výnosy – novoobjavený majetok
648 - Ostatné výnosy – náhrada škody
648 – Ostatné výnosy – z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
648 - Ostatné výnosy – za odovzdaný odpad
h) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

26 780,95
37 368,06
349,76
1 704,38
2 741,69
560,60

25 754,64
38 054,22
63,41
83 466,78
4 033,95
168,00

1 700,00
670,89

1 800,00
738,47

Celková výška výnosov k 31.12.2018 bola vykázaná vo výške 2 739 290,19 €, čo predstavuje nárast
výnosov oproti roku 2017, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 2 520 511,70 €.
Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:
podielové dane vo výške 1 889 595,04 €,
daň z nehnuteľností vo výške 47 239,82 €,
poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 70 136,76 €,
výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 184 937,98 €,
výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy o výške 205 465,31 €.
2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Popis /číslo účtu a názov
a) spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu – materiál na údržbu objektov
501 - Spotreba materiálu – ostatný materiál
501 - Spotreba materiálu – nákup DHM
501 - Spotreba materiálu – kancelárske potreby
501 - Spotreba materiálu – čistiace a hygienické potreby
501 - Spotreba materiálu – pohonné hmoty
502 - Spotreba energie – elektrická energia
502 - Spotreba energie - vodné
b) služby
511 - Opravy a udržiavanie – budov, stavieb
511 - Opravy a udržiavanie – vozidiel, strojov
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby – poštové a telekomunikačné
518 - Ostatné služby - nájomné
518 - Ostatné služby – semináre, súťaže, podujatia
518 - Ostatné služby – zber odpadových nádob
518 - Ostatné služby – všeobecné služby
518 - Ostatné služby – prepravné
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
521 - Mzdové náklady – dohody mimopracovný pomer
524 - Zákonné sociálne náklady – zdravotné poistenie
524 - Zákonné sociálne náklady – sociálna poisťovňa
525 - Ostatné sociálne poistenie – doplnkové dôchodkové sporenie
527 - Zákonné sociálne náklady - stravovanie
527 - Zákonné sociálne náklady – príspevok do sociálneho fondu
527 - Zákonné sociálne náklady – ochranné prac. pomôcky
527 - Zákonné sociálne náklady – ostatné, odstupné
d) dane a poplatky
531 - Daň z motorových vozidiel
538 - Ostatné dane a poplatky - správne
538 - Ostatné dane a poplatky – za uloženie odpadu
e) odpisy, rezervy a opravné položky

Suma
k 31.12.2018

Suma
k 31.12.2017

33 627,84
43 498,67
17 239,44
2 116,30
5 479,25
9 634,12
39 985,56
4 090,14

85 190,44
17 987,52
20 735,05
1 786,37
5 496,01
10 995,21
37 520,74
4 560,26

43 934,94
9 265,68
846,59
2 822,44
8 630,56
6 593,99
9 351,3
21 017,88
46 471,16
2 010,95

3 797,13
17 226,78
933,84
989,54
8 263,14
5 431,05
16 324,07
19 044,51
47 849,55
3 005,60

374 659,30
13 346,37
38 993,25
97 481,82
5 352,07
17 050,55
4 304,43
2 304,49
7 715,27

370 008,00
20 098,14
38 614,13
98 497,60
5 273,89
17 104,56
4 396,20
3 536,14
0,00

123,93
2 799,84
3 181,31

118,40
3 030,22
33 896,22
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551 - Odpisy DNM a DHM
553 - Tvorba ostatných rezerv
558 - Tvorba ostatných opravných položiek
f) finančné náklady
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady – poplatky bankám
568 - Ostatné finančné náklady - poistenie
g) mimoriadne náklady
572 - Škody
h) náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce do RO, zriadených obcou
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce ostatným subjektov verejnej správy
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce subjektom mimo verejnej správy
i) ostatné náklady
541 - ZC predaného DNM a DHM
542 - Predaný materiál
546 - Odpis pohľadávky
548 - Ostatné náklady na prevádz. činnosť – členské združ.
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť – odmeny poslanci, členovia volebných
komisií
j) dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov – daň z úrokov

358 509,61
7 021,00
523,96

325 254,83
1 700,00
408,52

3 906,88
1 846,01
15 462,94

4 097,94
1 695,92
16 049,53

0,00

0,00

512 455,89
25,50
41 102,83

364 572,69
240,30
36 155,74

225,06
16 694,44
0,00
10 132,71

77,00
19 799,24
0,00
7 447,72

6 758,53

4 979,58

24,48

124,73

Celková výška nákladov k 31.12.2018 bola vykázaná vo výške 1 910 853,87 €, čo predstavuje nárast
nákladov oproti roku 2017, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 1 698 794,70 €.
Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:
náklady na spotrebu materiálu vo výške 122 680,84 €,
mzdové náklady vo výške 388 005,67 €,
sociálne náklady vo výške 136 475,07 €,
služby za zber pevného domového odpadu vo výške 51 168,89 €,
odpisy vo výške 358 509,61 €,
náklady na transfery RO vo výške 512 455,89 €.
Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Ďalšie informácie - informácie o významných položkách
Druh položky
Prijaté depozitá a hypotéky
Vypožičaný majetok
Drobný nehmotný majetok
Drobný hmotný majetok
Materiál v skladoch civilnej ochrany
Odpísané pohľadávky
Iné

Hodnota

Účet
130 713,76
5 698,17
275 776,59
332,90

762
751
752
764

855,00

771

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.
Obec v roku 2017 realizovala aktivity v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko mikroprojekt „Na
trase kultúr pohraničia“ na základe zmluvy so Žilinským samosprávnym krajom. Náklady na tieto aktivity
11

Obec Zákamenné
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2018

boli financované z vlastných prostriedkov obce. V mesiaci január 2018 bola podaná žiadosť na
preplatenie cca 80,63 % vynaložených nákladov.
Názov poskytovateľa
nenávratného finančného
príspevku

Žilinský samosprávny kraj

Číslo zmluvy
Predmet zmluvy

INT/EB/ZA/1/I/B/0013

mikroprojekt

Hodnota
zmluvy

50 834,02

Hodnota prefinancovaných nákladov
z vlastných prostriedkov obce alebo
z úverových zdrojov
neuhradených/nerefundovaných
poskytovateľom NFP k 31.12.2018
36 059,74

b) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou - tabuľka č.11
Obec spravuje nehnuteľnú kultúrnu pamiatku – pamätník padlým v I. a II. svetovej vojne.
2. Ostatné finančné povinnosti - tabuľka č.11
Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch.
Obec nemá ostatné finančné povinnosti.
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
Obec neposkytla členom orgánov účtovnej jednotky žiadne peňažné a nepeňažné príjmy a výhody okrem
odmien za vykonanú prácu, ktorých výška je v súlade so zákonom.
Spriaznenými osobami pre Obec Zákamenné sú starosta obce, prednosta obecného úradu a poslanci
obecného zastupiteľstva. Obec Zákamenné poskytla týmto osobám len odmeny za vykonanú prácu
v prospech obce vo výške v súlade so zákonom.
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 26. 01. 2018 uznesením č. 2/2018.
Zmeny rozpočtu, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo:
- druhá zmena k 31. 03. 2018schválená dňa 20. 04. 2018 uznesením č. 17/2018,
- tretia zmena k 30. 06. 2018 schválená dňa 22. 06. 2018 uznesením č. 42/2018,
- štvrtá zmena k 31. 08. 2018 schválená dňa 31. 08. 2018 uznesením č. 80/2018,
- piata zmena k 31. 10. 2018 schválená dňa 31. 10. 2018 uznesením č. 110/2018.
Zmeny rozpočtu vykonané starostom obce, ktoré zobralo Obecné zastupiteľstvo na vedomie:
- prvá zmena k 28. 02. 2018 zobratá na vedomie OZ dňa 20. 04. 2018, uznesenie č. 16/2018
- šiesta zmena k 31. 12. 2018 zobratá na vedomie dňa 21. 12. 2018 uznesením č. 157/2018.

Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31. decembri 2018 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také významné skutočnosti, ktoré
by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2018.
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