Obec Svrčinovec
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Poznámky k 31.12.2013 - textová časť
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Spôsob zriadenia
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky

Obec Svrčinovec
023 12 Svrčinovec
00314323
Zo zákona
X riadna
mimoriadna

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Starostlivosť o všestranný rozvoj územia Obce 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)
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (názov, sídlo)

Juraj Strýček
starosta obce
18
18

1
Základná škola, Svrčinovec .č 336
Materská škola, Svrčinovec č. 856
Obecný podnik Svrčinovec, Svrčinovec č. 858
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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
X áno
nie
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu
áno
X 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, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku
do užívania.
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, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku
do užívania.
c) 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 možné zistiť,
oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.
d) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
e) Zásoby získané bezodplatne sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.
f) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a
nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky.
g) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje
opravnou položkou.
h) Časové rozlíšenie na strane aktív
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
i) 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, že 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.
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j) Časové rozlíšenie na strane pasív
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
k) 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.
l) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
m) Finančný prenájom sa oceňuje obstarávacou cenou.
Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy
s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu.
Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho
nájomca, nie vlastník.
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, že sa
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať
sa začína:
X 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
5
6

Predpokladaná doba
používania v rokoch
4
6
12
20
1
30

Ročná odpisová sadzba
v%
25,00
16,70
8,40
5,00
100,00
3,33

Drobný nehmotný majetok od 3,32 € do 2 400,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od 3,32 € do 1 700,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje na účet 501.
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 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 položkou, 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)
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Druh poisteného majetku
Budovy obce - ALLIANZ
Súbor 7 áut

Spôsob poistenia

Výška poistenia
1 312,80 €
421,11 €

Zákonné, živel, úraz vodiča, člena
posádky
Združený živel
Združený živel
Združ. Živel + zodpovednosť za škodu
Havarijné poistenie

Budova 1121
Budova 1122
Budova 1123
KIA RIO

298,63
298,63
400,17
205,72

c) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky
Finančný dlhodobý majetok
Drobný hmotný majetok
Spolu

Suma
7838,54
2 595 091,11
4 907,66
21 043,87
582 520,08
24 710,38
3 236 111,64

d) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo, napríklad majetok v
správe účtovnej jednotky, majetok, ku ktorému vlastnícke právo účtovnej jednotky nebolo do dňa, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zapísané vkladom do katastra nehnuteľností, pričom účtovná
jednotka majetok užíva, majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o
zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke,
majetok obstaraný formou finančného prenájmu
Majetok,
ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo
Majetok v správe účtovnej jednotky - ZŠ
Majetok v správe účtovnej jednotky - MŠ
Majetok v správe účtovnej jednotky - OPS

Suma
718 363,25
21 683,00
0,00

2. 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

Sevak
Prima banka
Spolu

Druh
cenného
papiera
01
01

Mena
cenného
papiera
EUR
EUR

Výnos v %

1,01
0,01

Dátum
splatnosti

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2013
578 868,75
3 651,33
582 520,08

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2012
578 868,75
3 651,33
582 520,08
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B Obežný majetok
1. Pohľadávky
a) významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávka
Z nedaňových príjmov
Z daňových príjmov
Iné pohľadávky
Spolu

Riadok súvahy
318
319
378

Hodnota pohľadávok
7 255,02
4 792,41
11 099,39
23 146,82

Opis
Nájom, OS, vodné, stočné...
DzN, Pes
Záloha na refundáciu - TRIANGEL

b) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy) - tabuľka č.4
Textová časť k tabuľke č.4 Krátkodobé v hodnote 23 146,82 € (nájom, OS, vodné, stočné, DzN, pes,
záloha na refundáciu)
2. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis položky časového
rozlíšenia
Náklady budúcich období
spolu z toho:
Spolu

Riadok
súvahy
111

0

Prírastky
+
71,28

0

Zostatok
k 31.12.2013
71,28

0

71,28

0

71,28

Zostatok
k 31.12.2012

Úbytky
-

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
Opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek vlastného imania
uskutočnených v priebehu účtovného obdobia, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných
chýb minulých rokov.
Názov položky
Dodáv. faktúra Váhostav
95 671,14 €
Oprava chybného zostatku 21 273,54 €, 52 481,61 €
Nevysporiadaný výsledok
6705,57 €

Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny
oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov
exekúcia
Opravené výšky oprávok

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
Dodávateľské faktúry po splatnosti 60 dní a viac:
16 032,30 €
Dodávateľské faktúry po splatnosti:
324,00 €
Dodávateľské faktúry v splatnosti:
853,32 €
Spolu dodávateľské faktúry krátkodobé:
17 209,62 €
Sociálny fond - dlhodobé:
2 198,42 €
Ostatné priame dane (342) - krátkodobé:
1 282,79 €
Úvery ŠFRB – dlhodobé:
- Požiarna zbrojnica
- 2x11 b.j.
- „C“
-„D“

1 290 426,32 €, z toho:
218 203,50 €
515 630,39 €
308 519,62 €
248 072,81 €

b) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy
Záväzok
Rezervy zákonné krátkodobé

Riadok súvahy
130

Hodnota záväzku
2 189,35

Opis
Dovolenka, audit
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Dodávateľské faktúry krát.
Úvery – dlhodobé ŠFRB
Sociálny fond
Spolu

152
141
144

17 209,62
1 290 426,32
2 198,42
1 312 023,71

PZ, A, B, C, D –bytové domy
Sociálny fond

2. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9
Dlhodobé bankové úvery má Obec prijaté 2:
- na sumu 350 000 € (COOP, cesty) – vo VUB banke, mesačné splátky vo výške 4 198 € + úrok
- na sumu 85 000 € (vykrytie faktúry od Sevaku) – v Prima banke, mesačné splátky 1 420 € + úrok
Krátkodobý bankový úver má Obec 1, prekleňovací – Cezhraničná spolupráca, vo výške 209 476,02 € mesačné splátky sú nerealizované, platí sa iba mesačne úrok. Úver má amortizáciu 22.07.2014
3. Časové rozlíšenie
a) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období podľa jednotlivých položiek súvahy
Opis položky časového
rozlíšenia
Výnosy budúcich období
spolu z toho:
Spolu

Riadok
súvahy
182

Zostatok
k 31.12.2012
1 949 308,45

Prírastky
+
38 440,42

Úbytky
132 183,40

Zostatok
k 31.12.2013
1 855 565,47

1 949 308,45

38 440,42

132 183,40

1 855 565,47

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
Kapitálový transfer
Rekonštrukcia obecnej budovy
Viacúčelové ihrisko –
cezhraničná spolupráca
Spolu

Stav
Príjem
Zúčtovanie do
Zúčtovanie do
záväzku
kapitálového výnosov bežného
výnosov budúcich
k 31.12.2012
transferu
účtovného obdobia
období
10 000 €
0
8 108 €
10 000 €
293 140,45
28 440,42 €
9 205,10 €
28 440,42 €
303 140,45

28 440,42

17 313,10

38 440,42 €

Stav záväzku
k 31.12.2013
1 892 €
312 375,77
314 267,77

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Druh výnosov
a) tržby za vlastné výkony a tovar
b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
c) ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

d) zúčtovanie rezerv
e) finančné výnosy
f) mimoriadne výnosy

c) výnosy podľa rozpočtových programov

Popis /číslo účtu a názov/
602 - Tržby z predaja služieb
632 - Daňové výnosy samosprávy
633 - Výnosy z poplatkov
641 – Tržby z predaja DNM a DHM
645 – Ostatné pokuty, penále
648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
652 – Zúčtovanie zákonných rezerv
662 - Úroky
678 – Ostatné mimoriadne výnosy
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR
698 - Výnosy samosprávy z kapitálov. transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových
príjmov
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

Suma
3 660,00
763 064,28
62 713,39
1 767,50
450,80
70 317,66
3 018,71
18,21
416,37
36 692,01
108 903,40
25 047,50
33 082,52
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2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Druh nákladov
a) spotrebované nákupy
b) služby

c) osobné náklady

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

f) náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov

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

Popis /číslo účtu a názov/
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
525 – Ostatné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
528 – Ostatné sociálne náklady
538 - Ostatné dane a poplatky
551 - Odpisy DNM a DHM
553 - Tvorba ostatných rezerv
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO,
PO zriadených obcou alebo VÚC
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC
ostatným subjektov verejnej správy
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

Suma
7 063,48
36 761,41
5 828,26
58,92
5 671,73
51 592,45
93 248,83
32 307,60
1 032
4 065,40
100,00
7 096,32
176 735,00
2 189,35
53 474,90
6 295,99
470 428,10

Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti za
overenie účtovnej závierky

1 000 €

31 306,18
9 307,50
3 284,82
1 767,50
6 713,95

Čl. VI
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.13-16
Textová časť k tabuľke č.13-16:
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28. februára 2013 uznesením č. 7/2013.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 25. 04. 2013 uznesením č. 49/2013
- druhá zmena schválená dňa 25. 04. 2013 uznesením č. 52/2013
- tretia zmena schválená dňa 27. 06. 2013 uznesením č. 66/2013
- štvrtá zmena schválená dňa 08. 07. 2013 uznesením č. 77/2013
- piata zmena schválená dňa 26. 09. 2013 uznesením č. 84/2013
- šiesta zmena schválená dňa 26. 09. 2013 uznesením č. 101/2013
- siedma zmena schválená dňa 26. 09. 2013 uznesením č. 106/2013
- ôsma zmena schválená dňa 31. 10. 2013 uznesením č. 111/2013
- deviata zmena schválená dňa 28. 11. 2013 uznesením č. 116/2013
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Obec Svrčinovec
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013
Čl. VII
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa
zostavenia účtovnej závierky
a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu
týchto zmien,
b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek,
c) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,
d) vydané dlhopisy a iné cenné papiere,
e) zmena právnej formy účtovnej jednotky,
f) mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy,
g) iné mimoriadne skutočnosti
Popis skutočností:
V účtovnej závierke nie je zahrnutá dodávateľská faktúra z firmy Jozef Kondek-JOKO a syn na sumu vo
výške 13 272,26 €. Vzhľadom k skutočnosti, že sa v marci 2014 našlo odsúhlasenie záväzku Obcou
Svrčinovec, výška tejto faktúry sa uvedie v účtovníctve v roku 2014
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