Poznámky k 31.12.2013 - textová časť
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
Názov zriaďovateľa
Sídlo zriaďovateľa
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
c) Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku

Obec Chtelnica
Nám. 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica
00312584
01.07.1973

riadna
mimoriadna
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Všeobecná verejná správa

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)
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (názov, sídlo)
- neziskové organizácie zaloţené/zriadené
účtovnou jednotkou (názov, sídlo)
- právnické osoby zaloţené účtovnou
jednotkou (názov, sídlo)

Bc. Peter Radošinský
starosta
13
12

2
Základná škola,
Nám. 1. mája 3, 922 05 Chtelnica
Materská škola,
Zigmundíkova 456/14, 922 05 Chtelnica
x
x
Obecný podnik služieb, spol. s r.o.,
Nám. 1. mája 495/52, 622 05 Chtelnica

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
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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) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa
cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady
súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
montáţ
provízia
poistné
iné
Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
úroky
realizované kurzové rozdiely,
ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do uţívania.

b) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa
cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady
súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
montáţ
provízia
poistné
iné
Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
úroky
realizované kurzové rozdiely,
ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do uţívania.

c) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.
Vlastné náklady obsahujú:
priame náklady
nepriame náklady (výrobná réţia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku
iné

d) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje
reprodukčnou obstarávacou cenou.
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 moţné zistiť,
oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.
e) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
f) Zásoby nakupované
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním.
Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
provízie
poistné
clo
iné
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g) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.
Vlastné náklady obsahujú:
priame náklady
časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

h) Zásoby získané bezodplatne sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.
i) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa zniţuje o pochybné a
nevymoţiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej poloţky.
j) Krátkodobý finančný majetok
Peňaţné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníţenie ich hodnoty sa vyjadruje
opravnou poloţkou.
k) Časové rozlíšenie na strane aktív
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodrţanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
l) 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, ţe 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 neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych
rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
m) Časové rozlíšenie na strane pasív
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodrţanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
n) Deriváty
Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.
o) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
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.
p) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
4. Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v odseku 3
sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
5. 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:
odo dňa jeho zaradenia do pouţívania
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do pouţívania
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa pouţíva lineárna.
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Predpokladaná doba uţívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:
Odpisová skupina
1
2
3
4

Predpokladaná doba
používania v rokoch
4
6
12
20

Ročná odpisová sadzba
v%
25
16,67
8,33
5

Drobný nehmotný majetok od 100,00 € do 500,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné sluţby.
Drobný hmotný majetok od 100,00 € do 500,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.
6. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníţenie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou poloţkou.
Opravné poloţky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, ţe nastalo
zníţenie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníţenia hodnoty majetku.
Opravnou poloţkou sa odhaduje predpokladané zníţenie hodnoty majetku. Predpoklad zníţenia hodnoty
majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníţenia budúcich
ekonomických úţitkov z tohto majetku.
Ak došlo k trvalému zníţeniu hodnoty majetku, zníţenie sa účtuje na ťarchu nákladov, napríklad odpis
pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia o jej vyrovnaní, mimoriadny odpis dlhodobého majetku.
Opravné poloţky pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorého úţitková hodnota sa zniţuje
opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho úţitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne niţšia ako jeho
ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníţenie hodnoty nemoţno povaţovať za zníţenie
trvalého charakteru.
Opravné poloţky k zásobám sa účtujú pri dočasnom zníţení úţitkovej hodnoty zásob, napríklad, ak sa pri
inventarizácií zistí, ţe čistá realizačná hodnota zásob je niţšia, neţ je cena pouţitá na ich ocenenie
v účtovníctve a toto zníţenie hodnoty nemoţno povaţovať za zníţenie trvalého charakteru.
Opravné poloţky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené
predpokladať, ţe ich dlţník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči dlţníkom,
s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.
Tvorba opravných poloţiek v rámci hlavnej činnosti - k pohľadávkam, pri ktorých je riziko, ţe ich dlţník
úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:
365 dní
najviac do výšky 25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
720 dní
najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
1 080 dní
najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
Tvorba opravnej poloţky sa účtuje na ťarchu nákladov v prospech príslušného účtu opravných poloţiek.
Opravné poloţky sa zúčtujú zníţením alebo zrušením v prospech výnosov, ak toto opatrenie neustanovuje
inak a na ťarchu príslušného účtu opravných poloţiek, ak inventarizácia v nasledujúcom účtovnom
období nepreukáţe opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo ak pominuli dôvody ich existencie
v priebehu účtovného obdobia.
7. 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 od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi.
Kapitálový transfer 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).
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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)
Pozemky
Obec v r.2013 nakúpila pozemky určené na výstavbu nového bytového domu 29 260,69 €
Stavby
Obec obstarala v rámci projektu „Poznaj Chtelnicu, obec bohatej histórie...“ informačné tabule v hodnote
21 295,09 €. Ďalej obstarala multifunkčnú športovú plochu nachádzajúcu sa v blízkosti ZŠ Chtelnica
v hodnote 26 939,38 €. Bolo zaradené rozšírenie verejného vodovodu – časť Nad Humnami v hodnote
25 578,19 €. Investícia do rekonštrukcie športového štadióna vo výške 9 487,76 €.
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Druh poisteného majetku
Budovy a iné stavby, súbor hnuteľných vecí
Námestie
Informačné tabule – projekt „Poznaj
Chtelnicu..“
Súbor motor. vozidiel – traktor, vlečka
Motorové vozidlo – Mazda E2200
Motorové vozidlo – Škoda Fabia Combi, TP:
SC559176
Motorové vozidlo – Škoda Fabia Combi, TP:
SC651650
Motorové vozidlo – Škoda Fabia Combi,
EČV: PN699BR
Motorové vozidlo – Škoda Fabia Combi,
EČV: PN699BR

Spôsob poistenia
Prvé riziko, poţiar, ostatné ţivly,
vodovodné škody, vandalizmus, stav.
súčasti
Ţivelné poistenie, odcudzenie, sklo,
zodpovednosť za škodu

Výška poistenia
1 561,00

279,76

Zodpovednosť za škodu
Zodpovednosť za škodu
Zodpovednosť za škodu

65,97
107,10
84,61

Zodpovednosť za škodu

84,61

Zodpovednosť za škodu

84,61

Havarijné poistenie

189,38

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
Záloţné právo v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania Bratislava, IČO 31 749 542 na bytový dom
s č. 949 na parcele č. 1875/12, bytový dom s.č. 950 na parcele číslo 1875/12 a parcely číslo 1875/13
k úveru podľa záloţnej zmluvy.
Záloţné právo v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania Bratislava, IČO 31 749 542 na parc. č. 1874/3,
1874/5 a bytový dom s.č. 915 na parc. č. 1874/5 k úveru č. 204/4451/2002.
Záloţné právo v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava IČO 31751067 na
pozemok parc. č. 1874/5 a bytový dom s.č. 915 na parc. č. 1874/5 k úveru podľa záloţnej zmluvy.
Záloţné právo v prospech Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava, IČO 00002801 na
pozemok parc. č. 945 a budovu s.č. 495 na parc. č. 945 (Budova OcÚ) k úveru podľa záloţnej zmluvy.
d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Pozemky
Umelecké diela a zbierky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Ostatný drobný hmotný majetok

Suma
862 861,13
1 120,00
6 403 346,90
54 909,25
48 895,38
16 726,029
6 048,84
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e) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku.
Konkrétny druh DM
Obstaranie dlhodobého hmotného
majetku – detské jasle účet 042.040

Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
Na investičnej akcii sa niekoľko rokov nepracovalo, avšak
v budúcnosti sa plánuje v projekte pokračovať.

Suma OP
25 061,41

2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
Obec Chtelnica, vlastní kmeňovej akcie Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., v počte 16 584 ks,
menovitá hodnota akcie 33,19 Eur, výnos v % 1,197. K akciám je vytvorená opravná poloţka vo výške
64,99 Eur.
b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému
majetku
Konkrétny druh DFM
Kmeňové akcie TAVOS, a.s.

Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
OP vytvorená na základe hodnoty CP podľa výpisu
z depozitára CP

Suma OP
64,99

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 aţ 026
súvahy):
Názov spoločnosti

Obecný podnik
sluţieb, spol. s r.o.
Spolu

Právna
forma

Základné
imanie (ZI)
spoločnosti
v peňaţných
jednotkách

Podiel ÚJ
Podiel
na
ÚJ na
základnom hlasovacích
imaní (ZI)
právach
spoločnosti
v%
v%

s.r.o.

39 102,43

100

39 102,43

-

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách
k 31.12.
2012

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2013

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2012

100

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách
k 31.12.
2013
8 647,00

-1 998,00

0,00

0,00

-

8 647,00

-1 998,00

0,00

0,00

4. 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

Druh
cenného
papiera

Mena
cenného
papiera

Výnos v %

Trnavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Spolu

Akcie
kmeňové
-

EUR

1,197

-

-

Dátum
splatnosti

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2013
550 422,96

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2012
550 422,96

-

550 422,96

550 422,96

B Obežný majetok
1. Pohľadávky
a) významné pohľadávky podľa jednotlivých poloţiek súvahy
Pohľadávka
Pohľ. z nedaňových príjmov
obcí
Pohľ. z daňových príjmov obcí
Spolu

Riadok súvahy
r. 68

Hodnota pohľadávok
36 156,16

r. 69
-

1 495,52
37 651,68

Opis
Pohľadávky z nájmov, refundácií energií,
poplatky za KO, TKR
Pohľadávky z neuhradených daní
-

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
V roku 2013 boli vytvorené opravné poloţky k pohľadávkam, pri ktorých existuje reálne riziko
nezaplatenia.
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Pohľadávka
Weitzmann – nájom, refun. energií

Suma OP
7 280,26

Pohľadávky 2011 – 100%
Pohľadávky 2012 – 50%
Spolu

1 233,33
2 440,00
10 953,59

Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
Vytvorená z dôvodu reálneho rizika neuhradenia dlţníkom
– boli podniknuté kroky k začatiu súdneho sporu
Vytvorená z dôvodu opatrnosti
Vytvorená z dôvodu opatrnosti
-

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 aţ 060 súvahy) - tabuľka č.4
Pohľadávky po lehote splatnosti – r. 05
- pohľadávky z nájmov a refundácií energíí nájomníkom: 30 855,05 €
- pohľadávky z poplatkov: 4 148,65 €
d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 aţ 060 súvahy) - tabuľka č.4
- pohľadávky z nájmov a refundácií energíí nájomníkom: 30 855,05 €
- pohľadávky z poplatkov: 4 148,65 €
2. Finančný majetok
a) významné zloţky krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný
majetok
Pokladnica (211)
Bankové účty (221/-261)
Spolu

Riadok
súvahy
r. 86
r. 88

Zostatok
k 31.12.2012
904,06
148 956,69
149 860,75

Prírastky
+
104 037,64
1 679 300,89
1 738 338,53

Úbytky
104 689,28
1 645 366,92
1 750 056,20

Zostatok
k 31.12.2013
252,42
182 890,66
183 143,08

3. Časové rozlíšenie
Významné poloţky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis položky časového
rozlíšenia
Náklady budúcich období
(381) spolu z toho:
- poistenie
- predplatné literatúry
Príjmy budúcich období
(385) spolu z toho:
- refund. energií v 2014
Spolu

Riadok
súvahy
r. 111

Zostatok
k 31.12.2012
1 175,23

Prírastky
+
1 051,49

Úbytky
1 175,23

Zostatok
k 31.12.2013
1 051,49

r. 113

279,36
117,44
12 237,00

811,89
192,40
14 188,55

279,36
117,44
12 237,00

811,89
192,40
14 188,55

12 237,00
13 412,23

14 188,55
15 240,04

12 237,00
13 412,23

14 188,55
15 240,04

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
Opis jednotlivých poloţiek a opis uvedených zmien jednotlivých poloţiek vlastného imania
uskutočnených v priebehu účtovného obdobia, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných
chýb minulých rokov.
Názov položky

Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny
oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Precenenie ZI OPS metódou vlastného imania v r. 2011
(414)
Opravy významných chýb minulých rokov (428)
Oprava účtovania oprávok 088, vklady za byty MO 379.010
Nevysporiadaný VH minulých rokov (428)
Nevysporiadaný VH minulých rokov
Výsledok hospodárenia (431)
VH za rok 2013 - strata

B Záväzky
1. Záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Záväzky v lehote splatnosti – r. 01
- 321 - neuhradené DF v lehote splatnosti: 36 097,64 €
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- 324 - prijaté preddavky na energie: 8 973,11 €
- 479 - úver ŠFRB splatný v r. 2014: 35 500,00 €
- 331 - zamestnanci: 7 723,17 €
- 336 - zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia: 4 672,18 €
Záväzky po lehote splatnosti – r. 05
321 - neuhradené DF po lehote splatnosti: 62,41 €
b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Záväzky so zostatkovou dobou dplatnosti do jedného roka vrátane – r. 02
- 321 - neuhradené DF v lehote splatnosti: 36 035,23 €
- 324 - prijaté preddavky na energie: 8 973,11 €
- 479 - úver ŠFRB splatný v r. 2014: 35 500,00 €
- 326 - nevyfakturované dodávky: 1 900,57 €
- 331 - zamestnanci: 7 723,17 €
- 336 - zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia: 4 672,18 €
- 342 - ostatné priame dane: 924,64 €
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov – r. 04
- 479 - úver ŠFRB: 900 001,39€
- 379 - ostatné záväzky, vklad nájomné byty: 294 444,55 €
c) významné záväzky podľa jednotlivých poloţiek súvahy
Záväzok
Ostatné krátkodobé rezervy
Ostatné zúčtovania rozpočtu
obce a VÚC
Ostatné dlhodobé záväzky
Iné záväzky
Dodávatelia
Ostatné záväzky
Spolu

Riadok súvahy
131
137

Hodnota záväzku
Opis
11 604,12 Rezervy na dovolenky a overenie ÚZ audít.
13 998,32 Nevyčerpané BT

141
149
152
155
-

900 001,39
294 444,55
36 097,64
35 500,00
1 291 646,02

ŠFRB dlhodobý
Vklady nájomné byty
Neuhradené DF
ŠFRB krátkodobý
-

2. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
V roku 2012 bola časť úveru ŠFRB splatná v roku 2013 zaúčtovaná na účet 231 – Krátkodobé bankové
úvery. V roku 2013 sa vykonala oprava zaúčtovania.
Obec Chtelnica nemá bankový úver.
3. Časové rozlíšenie
a) významné poloţky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období podľa jednotlivých poloţiek súvahy
Opis položky časového
rozlíšenia
Výdavky budúcich období
(383) spolu z toho:
- úroky ŠFRB r. 2013
Výnosy budúcich období
(384) spolu z toho:
- kapitálové transfery
- licencie na 2014
- nájom 2014
Spolu

Riadok
súvahy
r. 181

r. 182

Zostatok
k 31.12.2012
3,30

Prírastky
+
182,50

0,00
2 336 688,39
2 327 688,39
9 000,00
0,00
2 336 691,69

Úbytky
3,30

Zostatok
k 31.12.2013
182,50

182,50
27 827,87

148 751,12

182,50
2 215 765,14

16 831,00
10 500,00
496,87
28 010,37

139 751,12
9 000,00
148 754,42

2 204 768,27
10 500,00
496,87
2 215 947,64

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
Kapitálový transfer

Viacúčelové ihrisko
Kanalizácia Husárska,

Stav záväzku
k 31.12.2012

31 477,65
165 021,67

Príjem
kapitálového
transferu

Zúčtovanie do
Zúčtovanie do
výnosov bežného
výnosov
účtovného
budúcich období
obdobia
1 991,64
10 702,32

Stav záväzku
k 31.12.2013

29 486,01
154 319,35
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Pekelná Zigmundíkova
MK Husárska
MK Pekelná
Zberný dvor
Nájomná bytovka
Rekonštrukcia námestia
Rekonštrukcia ZŠ
Rekonštrukcia VO projekt
Rekonštrukcia OcÚ projekt
Záchrana kaštieľa 2. etapa
Kamerový systém
Ľadová plocha pri ZŠ
Kaštieľ verejná zbierka
Záchrana kaštieľa 1.etapa
Oprava kostolného múru
Spolu

125 789,91
46 507,22
173 311,58
148 655,95
525 645,89
801 483,61
215 824,24
63 404,65
9 749,98
7 444,45
4 468,74
8 902,85
0,00
0,00
2 327 688,39

8 507,16
3 146,52
9 628,46
13 860,36
27 665,28
44 527,50
11 989,44
5 525,95
500,04
1 333,32
373,13
2 995,00
10 836,00
3 000,00
16 831,00

139 751,12

-

117 282,75
43 360,70
163 683,12
134 795,59
497 980,61
756 956,11
203 834,80
57 878,70
9 249,94
6 111,13
4 095,61
11 897,85
10 836,00
3 000,00
2 204 768,27

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Druh výnosov
a) trţby za vlastné výkony a tovar
b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
c) finančné výnosy
d) výnosy z transferov

e) ostatné výnosy

f) zúčtovanie rezerv a OP
g) výnosy podľa rozpočtových programov

Popis /číslo účtu a názov/
602 - Trţby z predaja sluţieb
632 - Daňové výnosy samosprávy
633 - Výnosy z poplatkov
662 - Úroky
693 - Výnosy samosprávy z beţných transferov zo ŠR
694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR
696 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov od EÚ
697 - Výnosy samosprávy z beţných transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy
698 - Výnosy samosprávy z kapitálov. transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy
693 - Výnosy samosprávy z beţných transferov zo ŠR
694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových
príjmov
641 – Trţby z predaja DNM a DHM
642 – Trţby z predaja materiálu
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 - Ostatné výnosy
653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnosti
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

Suma
1 510,10
653 443,50
77 426,41
104,76
52 989,50
92 979,34
44 655,76
182,00
2 116,02
52 989,50
92 979,34
15 830,68
11 334,55
3 278,92
255,00
62 930,88
11 191,33
-

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Druh nákladov
a) spotrebované nákupy
b) sluţby

c) osobné náklady

d) dane a poplatky
e) odpisy, rezervy a opravné poloţky

f) finančné náklady

Popis /číslo účtu a názov/
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
511 - Opravy a udrţiavanie
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné sluţby
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
538 - Ostatné dane a poplatky
551 - Odpisy DNM a DHM
553 - Tvorba ostatných rezerv
558 - Tvorba ostatných opravných poloţiek
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady

Suma
18 947,46
40 954,17
46 151,93
596,77
6 487,25
95 254,13
124 461,62
43 359,46
8 483,92
11 154,80
301 833,52
11 992,63
36 014,98
15 606,73
4 396,57
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g) náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov

h) ostatné náklady
i) náklady podľa rozpočtových programov
Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve
§ 18 ods.6

584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO,
PO zriadených obcou alebo VÚC
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC
subjektov mimo verejnej správy
587 - Náklady na ostatné transfery
541 - ZC predaného DNM a DHM
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti
v členení na náklady za:
- overenie účtovnej závierky (IÚZ, KÚZ)

251 669,68
21 472,90
4 769,52
4 543,08
3 920,20

2 520,00

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Ďalšie informácie - informácie o významných položkách
Druh položky
Iné – drobný DHM 101-500€

Účet
751

Hodnota
30 829,94

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.11.
Obec v roku 2013 realizovala projekt „Poznaj Chtelnicu, obec bohatej histórie a prírodných krás –
náučno-informačný chodník obce“ Uvedený projekt bol financovaný z vlastných prostriedkov obce
a v roku 2014 sa očakáva refundácia vynaloţených nákladov uhradená Trenčianskym samosprávnym
krajom.
Názov poskytovateľa
nenávratného
finančného príspevku
Trenčiansky
samosprávny kraj

Číslo
zmluvy

2013/0100

Predmet zmluvy

Spolufinancovanie
mikroprojektu „Poznaj
Chtelnicu, obec bohatej
histórie a prírodných
krás – náučnoinformačný chodník
obce“

Hodnota zmluvy

28 031,91

Hodnota prefinancovaných nákladov
z vlastných prostriedkov obce alebo
z úverových zdrojov
neuhradených/nerefundovaných
poskytovateľom NFP k 31.12.2013
27 441,41

b) opis a hodnota iných pasív, vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia, takýmito
inými pasívami sú:
1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho,
či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí
od účtovnej jednotky, alebo
2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretoţe
nie je pravdepodobné, ţe na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických
úţitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť
c) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou - tabuľka č.12
Obec spravuje budovu kaštieľa nachádzajúceho sa na parc. č. 982/1 a štyri bašty na parc. č. 979 – 981
v celkovej hodnote 202 815,10 Eur.
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d) informácia, či sú iné aktíva a iné pasíva vzájomné, napr. voči subjektom verejnej správy
Informácia

Riadok
tabuľky č.11
r. 02
-

Iné aktíva
Iné pasíva

Vykázané voči subjektu verejnej správy
Áno/Nie
Áno
-

Hodnota celkom
27 441,41
-

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

Obecný podnik sluţieb,
spol. s r.o.

Obecný podnik sluţieb,
spol. s r.o.

Druh obchodu

Kúpa
Predaj
Poskytnutie sluţby
Obchodné zastúpenie
Licencie
Transféry

Hodnotové vyjadrenie
Informácia
obchodu
o neukončených
alebo percentuálne
obchodoch v hodnotovom
vyjadrenie obchodu
vyjadrení obchodu alebo
k celkovému objemu percentuálnom vyjadrení
obchodov
obchodu k celkovému
realizovaných ÚJ
objemu obchodov
realizovaných ÚJ

Informácia o cenách
realizovaných
obchodov medzi
účtovnou jednotkou
a spriaznenými
osobami

134 705
34%

3 000,00

Know-how
Úver, pôţička
Výpomoc
Záruka
Iné obchody

b) o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu sa uvádzajú informácie kumulovane
2. Informácie podľa odseku 1 sa vykazujú za
a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo
materskou účtovnou jednotkou,
b) zamestnancov zodpovedných za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a za
osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich
blízke osoby,
c) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v písmene b) vykonávajú podstatný vplyv a to aj
sprostredkovane,
d) osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom
členov štatutárnych orgánov taký vplyv, ţe sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch
účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv,
e) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické
vzťahy s účtovnou jednotkou,
f) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, ţe je od týchto osôb hospodársky
závislá.
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Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom (OZ č. 7/2012) dňa 12.12.2012, uznesením č.
32/2012
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 27.02.2013 (OZ č. 3/2013) uznesením č. 11/2013
- druhá zmena schválená dňa 27.06.2013 (OZ č. 4/2013) uznesením č. 17/2013
- tretia zmena schválená dňa 02.10.2013 (OZ č. 5/2013) uznesením č. 24/2013
- štvrtá zmena schválená dňa 16.12.2013 (OZ č. 7/2013) uznesením č. 33/2013
Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia nenastali ţiadne skutočnosti, ktoré by
bolo nutné uviesť v poznámkach.
V Chtelnici, dňa 26.3.2014
Bc. Peter Radošinský
štatutárny orgán
Bc. Mária Krajčovičová
zodpovedná za vypracovanie
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