Poznámky k 31.12.2015 k Individuálnej účtovnej závierke
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

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 Farná
Farná
00306941
1990
zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení v z.n.p.
Obec Farná
Farná pri Hrone
riadna
áno

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Základnou úlohou pri výkone samosprávnej
pôsobnosti obce je 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
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 založené/zriadené
účtovnou jednotkou (názov, sídlo)
- právnické osoby založené účtovnou
jednotkou (názov, sídlo)

Vlasta Csomorová - starostka
Emese Farkas – poverený zástupca starostky obce
materská ÚJ 37
materská ÚJ 31 z toho vedúci zamestnanec štatutár 1

Obec je rozpočtová organizácia ,ktorá za
podmienok utanovených zákonom samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami.
Základná škola - Farná 151 – RO
štatutár – riaditeľ Mgr.Pavlovič Marian
Základná škola s VJM so sídlom vo Farnej-RO
štatutár – riaditeľ Mgr. Póya Zsolt
Materská škola- bez právnej subjektivity
nemá
nemá
nemá
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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
Ak áno:
Druh zmeny

Dôvod zmeny

Vplyv zmeny na hodnotu
majetku, záväzkov,
vlastného imania
a výsledku hospodárenia

Peňažné vyjadrenie

Účtovná jednotka používala v priebehu účtovného roka účtovný program spoločnosti Made Banská
Bystrica- program Urbis.
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: náklady za projektovú dokumentáciu, náklady za stavebný
dozor ,prípadne vedľajšie súvisiace náklady s novou stavbou, alebo rekonštrukciou ,či modernizáciou.
b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.
Vlastné náklady obsahujú: priame náklady, nepriame náklady,ktoré súvisia s výrobou.
c) 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: doprava, montáž .
d) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.
Vlastné náklady obsahujú: priame náklady,nepriame náklady súvisiace vytvorením dlhodobého
hmotného majetku vlastnou činnosťou
e) 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.

f) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
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g) Zásoby nakupované
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.

h) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.

i) Zásoby získané bezodplatne sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.

j) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a
nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky.
Opravné položky k nevymožiteľným pohľadávkam budú zaúčtované v priebehu roka 2015 po
vykonanej kontrole inventarizácie daňových nedoplatkov .
Na základe výsledkov kontroly bude pre obecné zastupiteľstvo predložený návrh na prijatie opatrení.

k) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje
opravnou položkou.

l) 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.

m) 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.

n) 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.
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o) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.

p) 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 majetok pri zaradení.
Majetok sa zaradí pri hnuteľnom majetku na základe protokolu o prevzatí, prípadne na základe
dodacieho listu a faktúry.
Pri nehnuteľnom majetku sa majetok zaradí pri ohlásení drobnej stavby na základe preberacieho
protokolu o odovzdaní do užívania, v prípade stavebného povolenia sa zaradí dňom právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia príslušného stavebného úradu.

Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.

Drobný nehmotný majetok od , ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky na základe prijatého interného
predpisu nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 Ostatné služby.

Drobný hmotný majetok do 1700 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným
majetkom sa účtuje ako zásoby, prípadne do nákladov účtovného obdobia.

6. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
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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.
Ak došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku, zníženie sa účtuje na ťarchu nákladov, napríklad odpis
pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia o jej vyrovnaní, mimoriadny odpis dlhodobého majetku.

Opravné položky pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje
opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho
ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie
trvalého charakteru.

Opravné položky k zásobám sa účtujú pri dočasnom znížení úžitkovej hodnoty zásob, napríklad, ak sa pri
inventarizácií zistí, že čistá realizačná hodnota zásob je nižšia, než je cena použitá na ich ocenenie
v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.

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 dni
720 dni
1080 dní

najviac do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva,alebo jej
nesplatenej časti
najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva, alebo jej
nesplatnej časti
najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva,alebo jej
nesplatenej časti

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 toto 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.
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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.

Obec má prijatý interný predpis na zúčtovanie kapitálových a bežných transferov.

Bežný transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi.
Bežný transfer od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami.
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).
Kapitálový transfer od zriaďovateľa - 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.
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
Príloha: Súvaha účtovnej jednotky k 31.12.2015
A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
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a) Obec v roku 2015 nemala zriadené záložné právo na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý
hmotný majetok alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
b) opis a hodnota majetku, ku ktorému materská účtovná jednotka má vlastnícke právo, napríklad
majetok v správe rozpočtovej organizácie , 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 /RO/

Budova Základnej školy s VJM
Budova Základnej školy ZŠ
Budova školskej jedálne

Opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a
dlhodobému hmotnému majetku.

2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku
b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku
Ku dňu zostavenia KÚZ neboli vytvorené opravné položky k finančnému majetku.
3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026
súvahy):
Realizovateľné cenné papiere v € - tabuľka poznámky
Obec vlastní kmeňové akcie v počte
8287ks x nominálna hodnota 33.19€ v Západoslovenskej
vod.spoločnosti a.s. Bratislava , v súvahe vykázané vo výške 275 045,53 EUR.

4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý
finančný majetok
B Obežný majetok
1. Zásoby
Obec vykazovala k 31.12.2015 na účte 11204 „Vianočné svietidlá“ ako drobný dlhodobý majetok ,ktorý
sa neodpisuje , obstaraný vo výške 933,61 EUR.
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Školská jedáleň v MŠ funguje ako výdajná školská jedáleň, a strava sa pripravuje v školskej jedálni v ZŠ
s VJM vo Farnej,

2. Pohľadávky

Tabuľka poznámky č. 4

Opravné položky k nevymožiteľným pohľadávkam budú zaúčtované v priebehu roka 2016 po
vykonanej kontrole inventarizácie daňových nedoplatkov .
Na základe výsledkov kontroly bude pre obecné zastupiteľstvo predložený návrh na prijatie opatrení.
-

krátkodobé pohľadávky zostatok k 31.12. 2015 vo výške 39000,96 € tvoria:

a/pohľadávky z nedaňových príjmov vo výške 16335,23 RUR v tom nedoplatky na komunálny odpad
za rok 2015 vo výške 7321,91 , ostatné sú nedoplatky z minulých rokov
b/ pohľadávky z daňových príjmov obce vo výške 22 665,73 EUR v tom za rok 2015 nedoplatky na
miestnych a daniach vo výške 7716,92 EUR , ostatné sú nedoplatky z predchádzajúcich rokov vo
výške 14 948,81 EUR.
- dlhodobé pohľadávky predstavujú nedoplatky na odberateľských faktúrach vo výške 7508,20 EUR
refundácie pomernej časti nákladov spoluúčasti na ČOV z minulých rokov ,

3. Finančný majetok
a) významné zložky krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný
majetok
Bankové účty vrátane
depozitu finančných
prostriedkov škôl
Pokladnica
Výdavkový rozpočtový účet
ceniny

Riadok
súvahy
88

Zostatok
k 31.12.2014
54135,35

Zostatok
k 31.12.2015
63 097,52

účet 261
86
90
87

0,45
1175,06

2349,81
326,21

Spolu

85

55 351,66

-

40,80
65 773,54

depozit finančných prostriedkov škôl u zriaďovateľa k 31.12.2015:

ZŠ s VJM
Základná škola

17 210 EUR
7 700 EUR
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 prestavuje najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných
chýb minulých rokov.
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Úbytky predstavovali náklady vo výške 748 824,60 EUR a prírastky na vlastnom imaní , majetku boli
výnosy dosiahnuté v roku 2015 a to vo výške 670 805,15 EUR.
B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č. 6 - 7
V priebehu roka 2015 obec účtovala o rozpustení rezerv tvorených v minulých účtovných obdobiach a to vo výške
18 415 EUR , vytvorila sa rezerva na audit účtovnej závierky za rok 2015 vo výške 2400 EUR.

2. Záväzky podľa doby splatnosti - riadok súvahy č. 126

Tabuľka č. 8

Obec k 31.12.2015 evidovala len záväzky v lehote splatnosti.

Dodávateľské záväzky
Záväzky zo SF
Iné záväzky – depozity škôl
mzdy a odvody vyplatené v 01/2016
iné preddavky na účte /324
spolu

7007,95 EUR
6978,35 EUR
24 910 EUR
26 627,45 EUR
356,34 EUR
65 862,45 EUR

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
Tabuľka č. 9

a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery
Poskytovateľ
úveru

Účel

VÚB a.s.
VÚB a.s.
VÚB a.s.

DBU-Ob.trhovi
DBU-VO spoluč
KBU VO prekleňov

VÚB a.s.

KBU – Leader
chodn- prekleň

Výška
prijatého
úveru
21 783
15 031
247 762,31
29 170,50

Výška
úroku
2015
444,59
278,04
1230,3
0
295,66

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2015

biankozmenka
biankozmenka
biankozmenka

15 779,92
11 752,05
0

biankozmenka

0

Splatnosť

122019
12 2019
2015
2015

4. Časové rozlíšenie
a) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období podľa jednotlivých položiek súvahy vrátane kapitálových transferov účtovaných na účte 384
Opis položky časového
rozlíšenia
Výnos budúcich období
KT na „VO“
KT „Rekonštr.chodníkov“
KT „Park pri potoku „
KT „kamerový systém I.“
KT „Kamerový systém II“
KT „RCZ“
KT „Novostavba AZ“
KT „Viacúčel ihrisko“
KT „ČOV“

Riadok
súvahy

Zostatok
k 31.12.2014

3974,12
243,08
0
2250
0
366 020,93
12 699,98
39 098,96
69 776

Prírastky
+

247 450,73
33 544,17
5000
0
5000
0
0

Úbytky
-

20 645,76
2242,44
104,19
437,50
208,35
34884,63
1763,52
3833,28

Zostatok
k 31.12.2015
EUR
222 830,85
31 058,65
4895,81
1812,50
4791,65
331 136,30
10 936,46
35 265,68
69 776
9

KT mimor .udalosť
ostatné výnosy BO –
oprava účtovania minulých
období
Výnosy budúcich období
nájomné Minipresso
zápočet na nájomnom

1141,56
620,75

30 874,22

289

1141,56
31205,97

4846,88

0

3000

1846,88

Spolu

492 237,86

321 869,12

67 408,67

746 698,31

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov

Druh výnosov
a) tržby za vlastné výkony a tovar

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

b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob
c) aktivácia

624 - Aktivácia DHM

d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

632 - Daňové výnosy samosprávy
633 - Výnosy z poplatkov

e) finančné výnosy

661 - Tržby z predaja CP
662 - Úroky
668 - Ostatné finančné výnosy
672 - Náhrady škôd

f) mimoriadne výnosy
g) výnosy z transferov

h) ostatné výnosy

i) výnosy podľa rozpočtových programov
j)

Suma
12 834,31

0
429 469,11
26 583,97

57,88

69*
692 - Výnosy z kapit. transferov z rozpočtu obce, VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ
696 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov od EÚ
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy
698 - Výnosy samosprávy z kapitálov. transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových
príjmov
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 - Ostatné výnosy
Účtovná jednotka nemá programovú obsahovú náplň

164 680,82

SPOLU

670 805,15

73 626,42
208,35
25000
63911,32
1934,73

32159,02

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

Popis /číslo účtu a názov/
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie

b) služby

511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
v rámci audit.služieb

Suma
81 899,91
31 329,38
7571,17
3729,31
102284,88
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c) osobné náklady

521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
527 Zákonné sociálne náklady
528 Ostatné sociálne náklady

d) dane a poplatky

532 - Daň z nehnuteľností
538 - Ostatné dane a poplatky
551 - Odpisy DNM a DHM
553 - Tvorba ostatných rezerv
558 - Tvorba ostatných opravných položiek

e) odpisy, rezervy a opravné položky

f) finančné náklady

236 059
82 431
8248,51
439,05

175 879
2400

561 - Predané CP a podiely
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady
572 - Škody

g) mimoriadne náklady
h) náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov

i) ostatné náklady

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

1112
898

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
588 - Náklady z odvodu príjmov
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov
541 - ZC predaného DNM a DHM
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
546 - Odpis pohľadávky
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
549 - Manká a škody

50 591

5500

1837

1927

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,
ostatné neaudítorské služby

SPOLU

794 137,78

3. Tržby a náklady príspevkových organizácií
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - popis významných položiek majetku a záväzkov
2. Ďalšie informácie - informácie o významných položkách
Obec nevykazuje.
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Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1. Iné aktíva a iné pasíva

Tabuľka č. 10 k poznámkam

a/ obec vyplýva zmluvná povinnosť z uzatvorenej Zmluvy o budúcej kúpe bytového domu vo výške
357 732,57 EUR.
b/ zmluvná povinnosť z uzatvorených poistných zmlúv na majetku vo výške 1757,40 EUR
c/ z uzatvorených ostatných zmluvných vzťahov vo výške 4900 EUR

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
2. Informácie podľa odseku 1 Obec nevykazuje , z dôvodu, že nemá

a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou
b) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby zamestnanci a ich blízke osoby vykonávajúce podstatný
vplyv a to aj sprostredkovane,
c) osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom
členov štatutárnych orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných
jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv,
d) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy
s účtovnou jednotkou,
e) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky
závislá.

Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Rekapitulácia úprav rozpočtu pre obec bez rozpočtových organizácií v EUR
V priebehu roka 2015 boli vykonané úpravy rozpočtu v súlade s ustanovením §14 odsek 1
a odsek 2,zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. a v súlade s ustanovením
§ 9 odsek 4 písmena b/ zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v z.n.p.
Návrh na úpravu rozpočtu bol schvaľovaný priebežne na predchádzajúcich rokovaniach obecného zastupiteľstva vo
Farnej.
Obec vedie operatívnu evidenciu o vykonaných rozpočtových opatreniach , z ktorej sa vychádzalo pri zostavení tejto správy.
V roku 2015 bolo vykonaných 17 rozpočtových opatrení ,ktoré predstavovali úpravy rozpočtu v jednotlivých položkách.

Príjmy obec
Príjmy ZŠ Sj

schválený

upravený

čerpanie
EUR

1 234 626
0

1 316 289,83
0

1 339 551,50
8395,03
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Príjmy ZŠ VJM

0

0

21 397,60

Výdavky obec
Výdavky ZŠ SJ
Výdavky ZŠ VJM

742 558
178 434
205 563

836 005,11
188 605
229 858,40

858 910,42
221 189,10
250 171,21

v tom :
-

príjmy zariadenia školského stravovania ZŠ VJM
výdavky zariadenia školského stravovania ZŠ VJM

14 119,71 EUR
22 548,49 EUR

Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Obec nevykazuje informácie o skutočnostiach, ktoré by nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky a znamenali by :
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
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