Poznámky k 31.12.2015
ako súčasť konsolidovanej účtovnej závierky
účtovnej jednotky verejnej správy

Čl. I
Všeobecné údaje

Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke
Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky
Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky
Dátum založenia, vzniku konsolidujúcej
účtovnej jednotky

Obec Zavar
Viktorínova 14, 919 26 Zavar

24.11.1990 zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zo zákona

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – rozpočtových organizáciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky
Obec má v zriaďovateľskej pôsobnosti 1 rozpočtovú organizáciu, Základnú školu s MŠ Zavar.
Konsolidovaný celok Obce sa v roku 2015 oproti minulým účtovným obdobiam nezmenil.
Názov
ZŠ s MŠ Zavar

IČO

Sídlo

Právna
forma

Súčasťou súh.
celku od

34017381

Športová 33 91926 Zavar

RO

01072002

Informácie o zamestnancoch konsolidovaného celku
Priemerný počet zamestnancov
konsolidovaného celku počas účtovného
obdobia
z toho : Počet vedúcich zamestnancov

51,9
5

Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o zamestnancoch konsolidovaného celku
Starosta obce:
Zástupkyňa starostu obce:
Hlavná kontrolórka obce:
Riaditeľka ZŠ s MŠ:
Zástupkyňa ZŠ:
Zástupkyňa MŠ:
Vedúca školskej jedálne:

Rudolf Baroš
Ing. Dana Benešová
Imelda Rakúsová
Mgr. Andrea Mršťáková
Mgr. Marta Vargová
PeadDr. Zuzana Moncmanová
Želmíra Grígeľová
Čl. II
Informácie o metódach a postupoch konsolidácie

Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku Obce k 31. decembru 2015 je zostavená ako
riadna konsolidovaná účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 17.
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decembra 2008 č. MF/27526/2008 – 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch
konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej
účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od 1. januára
2014 do 31. decembra 2015.
Konsolidovaná účtovná závierka Obce bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania v
činnosti jednotlivých účtovných jednotiek tvoriacich konsolidovaný celok.
V rámci konsolidácie konsolidovaného celku Obce boli eliminované vzájomné pohľadávky, záväzky,
náklady a výnosy.
Po zrealizovaní konsolidačných úprav na strane pohľadávok a záväzkov, ako aj na strane nákladov
a výnosov nedošlo ku zmene výsledku hospodárenia. Zmenila sa výška pohľadávok a záväzkov
o 404 197,48 Eur po odpočítaní vzájomných vzťahov a zmenila sa výška nákladov a výnosov
o 283 342,72 Eur po odpočítaní vzájomných nákladov a výnosov.
Zahrnutie konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky
Názov resp. obchodné meno
Metóda
Metóda
konsolidovanej účtovnej jednotky
úplnej
podielovej
konsolidácie konsolidácie
Obec Zavar
Áno
Základná škola Zavar
Áno

Eliminácia

Účet
355
588
691
692

Základná škola
404 197,48 €
11 677,74 €
208 718,74 €
62 946,24 €

Účet
355
699
584
584

Metóda
vlastného
imania

Obec
404 197,48 €
11 677,74 €
208 718,74 €
62 946,24 €

V roku 2015, rovnako ako v predchádzajúcich účtovných obdobiach,
sa medzi účtovnými
jednotkami konsolidovaného celku Obce neuskutočnil nákup, resp. predaj majetku. Preto nebolo
potrebné vykonať konsolidáciu medzivýsledku.
Obec je súčasťou súhrnného celku verejnej správy Slovenskej republiky.
Informácie o metódach oceňovania použitých pri ocenení jednotlivých položiek konsolidovanej
účtovnej závierky .
 Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti. Za základ sa berú všetky
riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu
zostavenia účtovnej závierky.
 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá
zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a
pod.).
 Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku nie sú úroky z
úverov.
 Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré
predstavujú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky
nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.
 Dlhodobý majetok nadobudnutý darovaním sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou,
teda cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
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 Dlhodobý majetok nadobudnutý prevodom správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz
viedol v účtovníctve.
 Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
 Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorou je cena obstarania vrátane
nákladov súvisiacich s obstaraním ako napr. prepravné, provízia, poistné a zľavy.
 Pohľadávky sa oceňujú v menovitej hodnote.
 Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním.
 Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.
 Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
 Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.
 Záväzky sa pri ich prevzatí 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.
Čl. III
Informácie o údajoch aktív a pasív

Popis údajov vyplnených v prehľade pohybov dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného
majetku






Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa chápe k 31.12.2014
Bežné účtovné obdobie sa vykazuje k 31.12.2015
Prírastok je prvotné vykázanie obstarania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného
majetku akoukoľvek formou, zvýšenie aktív (napr. kúpa, darovanie)
Úbytok je vykázanie zníženia aktív (napr. predaj, darovanie)
Presun je vykázanie zmeny hodnoty niektorej položky bez zmeny celkovej hodnoty aktív

Popis významných informácií o aktívach a pasívach :


Konsolidovaný celok obce zahŕňa 1 rozpočtovú organizáciu; jej identifikačné údaje sa
nachádzajú v priloženom prehľade.



Rezervy sa v konsolidovanom celku tvorili v rámci hlavnej činnosti, konkrétne hodnoty sa
nachádzajú v priloženom prehľade o pohybe rezerv.



Prehľad o pohybe dlhodobého majetku sa nachádza v priloženom tabuľkovom formulári a
vysvetľuje položky súvahy – aktív. Najvýznamnejší prírastok a úbytok dlhodobého majetku
bol vykázaný v konsolidovanej účtovnej jednotke - Obec Zavar.



Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé pohľadávky vo výške 8 314,78 €, ktoré sa týkajú
týchto druhov ekonomických transakcií (dane z nehnuteľnosti, odpad, dobropisy za energie
minulého roka). Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých pohľadávkach majú dobropisy
za energie- vyúčtovania.



Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé záväzky vo výške 2 744,59 €, čo je sociálny fond
v obidvoch účtovných jednotkách.
3

Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé záväzky vo výške 118 697,70 €, ktoré sa týkajú
týchto druhov ekonomických transakcií :
voči dodávateľom
56 096,39 €
voči zamestnancom
33 147,53 €
voči poisťovniam a daň. úradu
25 657,57 €
prijaté preddavky
1 944,67 €
ostatné záväzky
1 851,54 €.
Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých záväzkoch má Obec Zavar voči dodávateľom
za faktúry došlé v januári 2016 týkajúce sa minulého obdobia.


Konsolidovaný celok vykazuje záväzky po lehote splatnosti vo výške 2 472 €- investičná
faktúra č.61 splatná 21.12.2015 zaplatená v januári, lebo nebola rozpočtovaná.
Prehľad o pohybe dlhodobého majetku
Tabuľka č.2. Neobežný majetok
Textová časť k tabuľke č.2 :
Najvýznamnejšie stavby, zaradené do majetku v sledovanom období- účet 021:
Záhrady, Budovateľská nová IBV
1 185 783,54 €
Rekonštrukcia ulice Záhrady
585 694,42 €
Rekonštrukcia Budovateľská, Muškátová ulica
469 525,36 €
Rekonštrukcia Športová ulica II. časť
727 212,87 €
Rekonštrukcia Športová ulica III. časť
432 563,42 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
73 055,16 €.
Výstavba bola v roku 2015 realizovaná, zatiaľ neskolaudovaná – účet 042:
Prečerpávacia stanica dažďových vôd na Blavskej ulici
150 833,39 €
Zateplenie kultúrneho domu, vonkajšie úpravy
203 243,83 €.

Opravná položka na Obstaranie dlhodobého hmotného majetku- Štúdia rekonštrukcie ZŠ s MŠ,
nepokračuje sa v projektoch.
Tabuľka č. 8 - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam
Dovo Agro Dolné Voderady (pohľadávka 1771,65 €) je v exekúcii. Exekútorský úrad Trnava, ktorý
rieši pohľadávku dane z nehnuteľnosti Dovo Dolné Voderady, požiadal Obec Zavar o návrh na
zastavenie exekúcie. Obecné zastupiteľstvo žiadosti vyhovelo.
Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Daňová pohľadávka po lehote splatnosti Dovo Agro Dolné Voderady v sume 1771,65 €.
Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Rezerva na dovolenky sa už netvorí podľa novely Postupov účtovania platných od 1.1.2015. ZŠ s MŠ
nevytvára rezervy.
Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzok po lehote splatnosti 2 472 € - investičná faktúra č.61 nerozpočtovaná, zaplatená v januári
2016.
Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich
období
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Obec Zavar dostala v roku 2015 dotáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia v sume 69 863,02 €.
Zostatkové ceny majetku z dotácií a darov podľa jednotlivých položiek:
Viacúčelové ihrisko
29 715,86 €
Hasičské auto
1 030,92 €
Dotácia na rekonštrukciu centra obce 693 742,28 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
66 220,41 €
Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Obec Zavar má uzatvorenú zmluvu s UPSVaR o refundácii nákladov na mzdy dvoch pracovníkov,
ktoré sa spätne refundujú.
Čl. IV
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky

V decembri 2015 na základe Zmluvy o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel
s Ministerstvom vnútra SR zo dňa 7.9.2015 prevzala Obec Zavar technicky zhodnotené požiarne
vozidlo CAS 32 T 815. Odovzdávací a preberací protokol zo 16.12.2015 spolu s oznámením výšky
technického zhodnotenia v sume 164 833,72 € prišiel vo februári po dni zostavenia účtovnej závierky.
Technické zhodnotenie hasičského vozidla bude zaradené do majetku 1.1.2016.
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