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 Jaslovské Bohunice
Nám.sv.Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice
00312614
01.01.1991
Zriadenie zo zákona

riadna
mimoriadna
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky
Podnikateľská činnosť účtovnej jednotky

Verejná správa
Ubytovanie-internát študenti Trnavská univerzita

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
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)
- právnické osoby založené účtovnou
jednotkou (názov, sídlo)

Božena Krajčovičová, starostka
Ing.Pavol Miklošovič, zástupca starostky
41

40
3
Základná škola s materskou školou Jasl.Bohunice 341
Základná umelecká škola Jasl.Bohunice 341
Regatel s.r.o Jasl.Bohunice Na Rybníku 419/2 –
31.5.2013 podaný návrh na vyhlásenie konkurzu

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
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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
montáž
provízia
poistné
iné
Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
úroky
realizované kurzové rozdiely,
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:
dopravné
montáž
provízia
poistné
iné
Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
úroky
realizované kurzové rozdiely,
ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

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

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 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

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
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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.
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 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
Účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa rovnajú daňovým
odpisom. Odpisovať sa začína:
odo dňa jeho zaradenia do používania
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na eurocenty. Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná
doba užívania 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%
1/4
1/6
1/12
1/20

Drobný nehmotný majetok od 1,- € do 2.400,- €, 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 50,- € do 1.700,-€, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje priamo do nákladov a eviduje sa na podsúvahových účtoch.
6. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo
zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku.
Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku. Predpoklad zníženia hodnoty
majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich
ekonomických úžitkov z tohto majetku.
Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené
predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči dlžníkom,
s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.
Tvorba opravných položiek v rámci hlavnej činnosti - k pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník
úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:
360 dní
najviac do výšky 20 % 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
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Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu nákladov v prospech príslušného účtu opravných položiek.
Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech výnosov, ak opatrenie neustanovuje
inak a na ťarchu príslušného účtu opravných položiek, ak inventarizácia v nasledujúcom účtovnom
období nepreukáže 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, 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).
8. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
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.
Záväzky vyjadrené v cudzej mene 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.
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,stavby-poisťovňa GENERALI

Spôsob poistenia
Živelné udalosti,krádež,vandalizmus

Výška poistenia
20 676 597,09 €

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom– záložné právo na nehnuteľnosti-bytové domy
v súvislosti s prijatý úverom zo ŠFRB-evidované na LV č.900,na p.č.176/1 a KD Paderovce-evid.na LV
č.485 –prijatý úver Prvá komunál.banka, na p.č.1/2 a budova Obec.úradu č.344-evid.na LV č.800poskyt.dotácia Slovenská inovačná a energet.agentúra
d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky v OC
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky

Suma
1 722 535,10
21 274 964,92
318 279,50
243 853,69

e)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
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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 /RO,PO/

Suma
961 884,37

2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026
súvahy):
Názov spoločnosti

Regatel, s.r.o.

Právna
forma

Základné
imanie (ZI)
spoločnosti
v peňažných
jednotkách

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

sro

6 639,00

100 %

Spolu

100 %

6 639,00

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe
ÚJ
k 31.12.
2013

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2012

-102 030,00 - 100 488,00

2,00

8 594,00

-102 030,00 -100 488,00

2,00

8 594,00

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách
k 31.5.
2013

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách
k 31.12.
2012

Podiel obce v obchodnej spoločnosti Regatel vo výške 29.329 € bol precenený metódou vlastného imania
– obchod.spoločnosť vykazovala mínusové vlastné imanie. Na účte 061 nie je zostatok je vykázaný na
účte 414 –Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku vo výške -29.329 €.
Dňa 31.5.2013 bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na spoločnosť Regatel s.r.o
4. 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

Druh cenného
papiera

Trnavská vodárenská spoločnosť

01-kmeň.akcia

Mena
cenného
papiera

Výnos
v%

Dátum
splatnosti

EUR

Spolu

366 128,93

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2012
366 128,93

366 128,93

366 128,93

Účtovná hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12. 2013

B Obežný majetok
1. Pohľadávky
a) významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávka
Pohľadávky z nedaň.príjmov
Spojovací účet pri združení

Riadok súvahy
068
082

Hodnota pohľadávok
66 362,97
4 604,96

Opis
Nájom byty, NP, KZ pozemok
Pohľad.Spoločný obecný úrad

70 967,93
Spolu

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
Textová časť k tabuľke č.3
Opravné položky boli vytvorené k rizikovým pohľadávkam, ktoré dlžníci pravdepodobne neuhradia
z dôvodu dlhodobej platobnej neschopnosti, exekúcie, skončenia podnik.činnosti,...
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam
Pohľadávka
Pohľad.Prenájom NP -Jurkas
Pohľad.Prenájom , vyúčtov.energií

Suma OP
- 850,00
1 796,65

Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
OP bola zrušená-pohľadávka bola vysporiadná
OP tvorená z dôvodu rizika úhrady, Regatel v likvidácii
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c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy) – tabuľka č.4
Textová časť k tabuľke č.4
Pohľadávky v lehote splatnosti predstavujú faktúry za stočné vystavené 31.12.2013, kúpnu zmluvu za
predaj pozemku
Pohľadávky po lehote splatnosti sú neuhradné pohľadávky za nájom bytov, daň z nehnuteľnosti
d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy) – tabuľka č.4
Textová časť k tabuľke č.4
Všetky pohľadávky sú so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane.
2. Finančný majetok
a) významné zložky krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný
majetok
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty

Riadok
súvahy
086
087
088

Spolu

Zostatok
k 31.12.2012
906,02
110,00
3 283 902,12

Prírastky
+
685 233,50
31 702,05
6 987 464,59

Úbytky
683 080,02
31 671,60
7 131 491,35

Zostatok
k 31.12.2013
3 059,50
140,45
3 139 875,36

3 284 918,14

7 704 400,14

7 846 242,97

3 143 075,31

3. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis položky časového
rozlíšenia
Náklady budúcich období
spolu z toho:
predplatné
poistné
služby
Príjmy budúcich období
spolu z toho:
Poplatky za Tenis.haly
Spolu

Riadok
súvahy
111

Zostatok
k 31.12.2012
2 575,97

Prírastky
+

Úbytky
-

Zostatok
k 31.12.2013
3 832,20

243,70
1693,35
638,92

949,66
1 678,15
1 204,39

243,70
1 693,35
638,92

949,66
1 678,15
1 204,39

0,00
2 575,97

1 468,98
5 301,18

0,00
2 575,97

1 468,98
5 301,18

113

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie – tabuľka č.5
B Záväzky
1. Rezervy – tabuľka č. 7
Textová časť k tabuľke č.7
Rezervy na nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia boli tvorené z hlavnej
a podnikateľskej činnosti. Zákonné Rezervy na dovolenku z podnikateľskej činnosti sú uvádzané
v Súvahe spolu s Ostatnými krátkodobými rezervami na riadku 131.
Predpokladaný rok použitia rezerv
Názov položky
Rezervy zákonné krátkodobé
Ostatné rezervy krátkodobé

Predpokladaný rok použitia
2014
2014

Opis významných položiek rezerv
Názov položky
Rezervy zákonné krátkodobé
Ostatné rezervy krátkodobé

Opis významných položiek rezerv
Nevyčerpaná dovolenka+odvody- hlavná činnosť
Nevyčerpaná dovolenka+odvody- podnikateľská činnosť
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Ostatné rezervy krátkodobé

Overenie účtovnej závierky r.2013

2. 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
Textová časť k tabuľke č.8
Všetky záväzky sú v lehote splatnosti- splátky úverov ŠFRB, záväzky zo sociálneho fondu, neuhradené
dodávateľské faktúry, záväzky voči zamestnancom, odvody, daň z príjmov, daň zo mzdy, DPH
b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) – tabuľka č.8
Textová časť k tabuľke č.8
Záväzky so zostatk.dobou splatnosti do 1 roka- splátky úverov ŠFRB, neuhradené dodávateľské faktúry,
záväzky voči zamestnancom, odvody, daň z príjmov, daň zo mzdy, DPH
Záväzky so zostatk.dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov-dlhodobé záväzky splátky úverov ŠFRB
c) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy
Záväzok
Rezervy
Ostatné zúčtov.rozpočtu obce
Ostatné dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Ostatné krátkodobé záväzky
Zamestnanci
Zúčtov. s orgánmi SP a ZP
Daň z pridanej hodnoty
Spolu

Riadok súvahy
131
132
141
152
155
163
165
168

Hodnota záväzku
32 800,00
9 867,09
1 005 748,07
135 633,29
31 600,00
25 388,02
16 006,27
12 097,15
1 269 139,89

Opis
Rezerva nevyčerp.dovolenka, audit
Nevyčerp.BT ZŠ, dot.MV OHZ
ŠFRB, finanč.zábezp.byty, finanč.zábezp.AGROSTAV

Dodávatelia-neuhrad.faktúry
ŠFRB-krátkodobý záv.479
Záv.voči zamestnancom-mzda 12/2013
Odvody 12/2013
DPH

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9
Textová časť k tabuľke č.9
Bankové úvery-dlhodobé boli poskytnuté na zabezpečenie realizácie investičných zámerov obce.
b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Druh bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
Dlhodobý investič.úver zmluva č.06/028/2002
Dlhodobý investič.úver zmluva č.06/050/06
Dlhodobý investič.úver zmluva č.06/093/10

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
alebo krátkodobého bankového úveru
Záložná zmluva
Záložná zmluva
Bez zabezpečenia

4. Časové rozlíšenie
a) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období podľa jednotlivých položiek súvahy
Opis položky časového rozlíšenia

Riadok
súvahy
181

Zostatok
k 31.12.2012
1 748,00

Prírastky
+
2 010,00

Úbytky
1 748,00

Zostatok
k 31.12.2013
2 010,00

182

115 865,97
100 139,97

-nájom byty 1/2014,Thaly,nespotr.BT matrika

2 644 663,39
2 623 860,62
3 188,00
17 614,77

15 726,00

217 582,77
199 808,00
160,00
17 614,77

2 542 946,59
2 524 192,59
3 028,00
15 726,00

Spolu

2 646 411,39

117 875,97

219 330,77

2 544 956,79

Výdavky budúcich období
spolu z toho:
Výnosy budúcich období spolu z toho:
-ZC kapitál.transfery
-ZC rod.dom v ROC

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

Stav záväzku
k 31.12.2012

Príjem
kapitálového
transferu

KT zo ŠR
KT od subj.mimo VS
KT zo ŠR-Revital.nám.

2 139 652,26
150 709,66
333 498,70

100 139,97

Spolu

2 623 860,62

100 139,97

Zúčtovanie do
Zúčtovanie do
výnosov bežného
výnosov
účtovného
budúcich období
obdobia
166 745,67
11 596,56
21 465,77
100 139,97
199 808,00

100 139,97

Stav záväzku
k 31.12.2013

1 972 906,59
139 113,10
412 172,90
2 524 192,59

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1.Výnosy - popis a výška položiek /v €/
Druh výnosov
Tržby za vlastné výkony a tovar

Popis /číslo účtu a názov/
602 – Tržby z predaja služieb

Hlavná činnosťv €
98 355,79

604- Tržby za tovar
Aktivácia

624-Aktivácia DLHM

Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov

632 – Daňové výnosy samosprávy
633 – Výnosy z poplatkov

Ostatné výnosy

641 – Tržby z predaja DLHM
644 – Zmluv.pokuty, penále
645 – Ostatné pokuty, penále
648 – Ostat.výnosy z prevádzk.činnosti

43 453,45
3 376 704,15
101 041,40
83 766,48
6 131,34
392,00
313 767,27

653 – Zúčt.ostat.rezerv z prevázk.činnosti

23 608,08

z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie
časového rozlíšenia

658 - Zúčtov.ostat.OP z prev.činnosti

850,00

Finančné výnosy

662 – Úroky

13 611,01

Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov
v obciach, VÚC, a v RO a PO
zriadených obcou

693 – Výnosy samospr.z BT zo ŠR

32 028,38

694 – Výnosy samospr.z KT zo ŠR

188 211,44

Výnosy podľa rozpočt.programov

91 293,52
6 323,90

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek

697 – Výnosy samospr. z BT od mimo VS

Podnikat.činnosť

3,42

3 549,00

698 – Výnosy samospr. z KT od mimo VS

11.596,56

699 – Výnosy samospr. z odv.rozp.príjm.

14 422,38

Účtovná jednotka nemá obsah.náplň

Spolu

4 311 488,73

97 620,84

2.Náklady - popis a výška položiek /v €/
Druh nákladov
Spotrebované nákupy

Popis /číslo účtu a názov/

Hlavná činnosťv € Podnikat.činnosť

501 – Spotreba materiálu

158 465,75

1 786,27

502 – Spotreba energie

287 527,00

26 741,78

504- Tovar
Služby

511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu

3 642,22
184 447,92

11 966,81

20,42
18 533,22
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Osobné náklady

518 – Ostatné služby

309 483,06

2 398,81

521 – Mzdové náklady

412 440,02

31 179,61

524 – Zákon.sociál.poistenie

139 180,42

10 895,52

525 – Ostat.sociál.poistenie

2 499,96

527 – Zákon.sociálne náklady

24 442,13

Dane a poplatky

538 – Ostatné dane a poplatky

1 192,60

Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť

541 –ZC predaného DHM

16 593,36

544 - Zmluvné pokuty,penále
548 – Ostat.náklady na prevádz.činnosť

Odpisy, rezervy a opravné položky

551 – Odpisy DHM

4,01
33 395,55

1 069 291,86

552 – Tvorba zákon.rezerv
553 - Tvorba ostat.rezerv z prev.činnosti
558 – Tvorba ostat.OP z prev.činnosti

1 796,65

Finančné náklady

562 – Úroky

54 123,41

29 600,00

563 – Kurzové straty

240,75

568 – Ostat.finančné náklady
584 – Náklady na transf.z rozpočtu obce do RO

13 923,64

Dane z príjmov

591 – Splatná daň z príjmov

Náklady podľa rozpočtových
programov

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

225,00
235 997,58
3 551,95

3 332 019,58

Spolu
Osobitné náklady podľa zákona
o účtovníctve
§ 18 ods.6

85,16

335 043,32

585 – Nákl.na transf.z rozp.obce ost.subj.VS
586 – Nákl.na transf.z rozp.obce ost.subj.mimo VS

2 710,29
3 200,00

z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie
časového rozlíšenia

Náklady na transfery a náklady
z odvodu príjmov

1 670,07

312,28

96 588,92

Náklady voči audítorovi alebo audítorskej
spoločnosti v členení na náklady za:
-

overenie účtovnej závierky

-

uisťovacie audítorské služby s
výnimkou overenia účtovnej závierky
súvisiace audítorské služby,

-

daňové poradenstvo,

300,00

-

ostatné neaudítorské služby

666,00

3 576,00

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Ďalšie informácie - informácie o významných položkách
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Druh položky

Opis položky

Materiál v skladoch civilnej ochrany

Masky,brašne,dozimetre

Drobný hmotný majetok

DHM 50-1700 €

Zvieratá

Kone

Drobný hmotný majetok

Majetok Regatel

Postúpené pohľadávky

Účet

Hodnota

3.552,56

790 002

398 860,02

790 000

497,91

790 001

54.670,81

790 003

Pohľadávky Regatel

2 458,17

790 004

Drobný nehmotný majetok

Softwer

4.054,90

791 000

Knižničný fond

Knihy

25 356,05

792 001

Pohľadávky SF

NFV zo SF pracovník OcU

406,25

799 000

Pohľadávky SF

NFV zo SF pracovník OcU

468,75

799 001

Spolu

490 325,42

Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1. Iné aktíva a iné pasíva neevidujeme
2. Ostatné finančné povinnosti neevidujeme
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

Druh obchodu

Základná škola s MŠ

Transféry BT-origin.kompet.
Transféry BT-prenes.kompet.
Transféry BT-origin.kompet

ZŠ s MŠ
ZUŠ

Hodnotové vyjadrenie
obchodu
alebo percentuálne
vyjadrenie obchodu
k celkovému objemu
obchodov
realizovaných ÚJ

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

Informácia o cenách
realizovaných obchodov
medzi účtovnou jednotkou
a spriaznenými osobami

188 965,32
338 896,93
66 530,00

......................................................................................................
2. Informácie podľa odseku 1 sa vykazujú za
a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou

Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.13-16
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Textová časť k tabuľke č.13-16:
Rozpočet obce/rozpočtovej organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012
uznesením č.VI/355
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 25.02.2013 uznesením č. VI/373
- druhá zmena schválená dňa 29.04.2013 uznesením č. VI/410
- tretia zmena schválená dňa 20.05.2013 uznesením č. VI/442
- štvrtá zmena schválená dňa 17.06.2013 uznesením č. VI/453
- piata zmena schválená dňa 16.09.2013 uznesením č. VI/481
- šiesta zmena schválená dňa 18.11.2013 uznesením č. VI/508
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Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Popis skutočností: Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej
závierky, nenastali také skutočnosti, ktoré by ovplyvnili účtovnú závierku a bolo by ich potrebné
uviesť v Poznámkach.

Vypracovala: Jaroslava Ťažká, účtovníčka
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