OBEC ZÁVOD, Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod

Poznámky k 31.12.2016
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
c)Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného
celku verejnej správy

OBEC ZÁVOD
Sokolská 243, 908 72 Závod
00310158
Obec bola založená v roku 1990 zákonom
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Podľa zákona č. 369/1990 Zb.
riadna
mimoriadna
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Podľa zákona č.369/1990 Zb. je základnou úlohou
obce pri výkone samosprávy starostlivosť o
všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej
obyvateľov

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Starosta obce
Zástupca starostu
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
- neziskové organizácie založené/zriadené
účtovnou jednotkou

Ing. Peter Vrablec
JUDr. Richard Hollý
15,7
17
1
Základná škola s materskou školou, Sokolská 81,
908 72 Závod
Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o., 908 72
Závod 419

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
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Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu
účtovnému obdobiu
áno
nie
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
Položky
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
b) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
c) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný
majetok získaný bezodplatne
d) dlhodobý finančný majetok
e) zásoby nakupované
f) pohľadávky
g) krátkodobý finančný majetok
h) časové rozlíšenie na strane aktív

i) záväzky, vrátane úverov
j) rezervy
k) časové rozlíšenie na strane pasív

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
reálnou hodnotou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
menovitou hodnotou
menovitou hodnotou
náklady budúcich období a príjmy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím.
menovitou hodnotou
oceňujú sa v očakávanej výške
záväzku
výdavky budúcich období a výnosy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím.

4. 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:
odo dňa jeho zaradenia do používania
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené vnútorným predpisom takto:
Odpisová skupina
1
2
3,4
5,6

Doba odpisovania v rokoch
5
10
20
60

Ročný odpis
1/5
1/10
1/20
1/60

Operatívna evidencia drobného majetku od 330 € do 1 700 € sa eviduje na podsúvahovom účte.
Drobný majetok do 330,00 EUR sa neeviduje.
Drobný nehmotný majetok do 650 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým
nehmotným majetkom, a ktorý sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby. Uvedený
drobný nehmotný majetok sa bude financovať z bežných výdavkov.
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Drobný hmotný majetok do 330 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným
majetkom, a ktorý sa účtuje pri obstaraní do nákladov. Uvedený drobný hmotný majetok sa bude financovať
z bežných výdavkov.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k
- odpisovanému dlhodobému majetku
- neodpisovanému dlhodobému majetku
- nedokončeným investíciám
- dlhodobému finančnému majetku
- zásobám
- pohľadávkam

áno
áno
áno
áno
áno
áno

nie
nie
nie
nie
nie
nie

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je
riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba
dlhšia ako:
365 dní
najviac do výšky 25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
730 dní
najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
1 095 dní
najviac do výšky 75 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
1 461 dní
najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci podnikateľskej činnosti, podľa
ustanovenia § 20 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p..
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
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti
s nákladmi
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu
Kapitálový transfer
- prijatý 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).
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s
nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
7. 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.
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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
A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)
V tabuľke č.1 je vykázaný prírastok na účte 031 v sume 304 060,00 €, ktorý vznikol zaradením
novoobjaveného majetku – pozemkov v k,ú. Moravský Svätý Ján.
V tabuľke č.1 je vykázaný prírastok na účte 023 v sume 192 802,72 €, ktorý vznikol zaradením
majetku – zakúpený osobný automobil a autobus a zhodnotenie požiarneho vozidla Tatra.
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Majetok je poistený pre prípad – živelné poistenie - budov a ostatných stavieb - až do výšky 3 533 161,- €
Majetok je poistený pre prípad – živelné poistenie – poistenie hnuteľných vecí – až do výšky
129 755,- €
Majetok je poistený pre prípad – odcudzenia – hnuteľné veci – až do výšky
129 755,- €
Majetok je poistený pre prípad – rozbitie skla – až do výšky
797,- €
Majetok je poistený pre prípad – živelných rizík – až do výšky
664,- €
Majetok je poistený pre prípad – odcudzenia – až do výšky
664,- €
Majetok je poistený pre prípad – elektronické riziká – až do výšky
8 047,- €
Majetok je poistený pre prípad – strojné riziká – až do výšky
1 992,- €
Majetok je poistený pre prípad – peňazí pri preprave- až do výšky
4 979,- €
Majetok je poistený pre prípad – zodpovednosti za škody – až do výšky
165 970,- €

c) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe
účtovnej jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Pozemky
Umelecké diela a zbierky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky

Suma
17 990,82
1 250 583,79
460,00
8 439 534,01
49 819,95
227 693,93

d) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo
Majetok,
ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe
zmluvy
o výpožičke

Suma

1 541,16
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e) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku.
Konkrétny druh DM
Prístavba MŠ
DS
Škola

Suma OP
1 180,00
1 611,83
-2 100,31

Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
OP sa vytvorila na základe zásady opatrnosti – nevyužívaný majetok
OP sa vytvorila na základe zásady opatrnosti – nevyužívaný majetok
OP bola zrušená, nakoľko pominuli dôvody jej existencie

2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
3. 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
BVS, a.s.

Druh cenného
papiera

Mena
cenného
papiera
EUR

Kmeňová akcia

Účtovná hodnota vykázaná Účtovná hodnota vykázaná
v súvahe účtovnej jednotky v súvahe účtovnej jednotky
k 31.12. 2016
k 31.12. 2015
959 489,71
959 489,71

B Obežný majetok
1. Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávka
Iné pohľadávky
Nedaňové pohľadávky
Daňové pohľadávky
Iné pohľadávky
Spolu

Riadok súvahy
059
068
069
081

Hodnota pohľadávok
2 170 809,42
38 336,80
19 908,79
22 164,08
2 251 219,09

Opis
Súdna úschova
Vodné, stočné, vyúčtovacie faktúry, nájomné
Dane z nehnuteľností, pes
Nezúčtované energie nájomníkom

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam
Pohľadávka

Tvorba OP

Zníženie OP

OP k účtu 311 – odberatelia

0,00

30,13

OP k účtu 318 – pohľadávky
z nedaňových príjmov

4 294,29

3 226,08

OP k účtu 319 – pohľadávky
z daňových príjmov

2 062,23

104,68

Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
Zrušenie OP k pohľadávke bolo z dôvodu, že
pominuli dôvody, pre ktoré bola OP vytvorená
Tvorba OP bola z dôvodu, že pohľadávka bola
k 31.12. BÚO po lehote splatnosti
Zrušenie OP k pohľadávke bolo z dôvodu, že
pominuli dôvody, pre ktoré bola OP vytvorená
Tvorba OP bola z dôvodu, že pohľadávka bola
k 31.12. BÚO po lehote splatnosti
Zrušenie OP k pohľadávke bolo z dôvodu, že
pominuli dôvody, pre ktoré bola OP vytvorená

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
2. Finančný majetok
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
Bankové účty
Spolu

Zostatok k 31.12.2016
336 728,89
336 728,89

3. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
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Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia
Náklady budúcich období spolu z toho:
NBO – poistky
NBO – plomby na odpad
NBO – členské

Zostatok
Zostatok
k 31.12.2016 k 31.12.2015
2 451,73
4 144,82
1 989,07
2 752,94
0,00
931,20
462,66
460,68

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.6-7
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv
Názov položky/suma v EUR
Rezerva na audit/1 700,00

Predpokladaný rok použitia
2017

2. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
c) popis významných položiek záväzkov
Záväzok
dodávatelia
Spolu

Hodnota záväzku
K 31.12. 2016

Hodnota záväzku
K 31. 12. 2015

2 157 364,33

2 169 545,81

2 157 364,33

2 169 545,81

Opis
Neuhradené faktúry – kapitálové výdavky, z dôvodu
ich uloženia – súdna zábezpeka

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9
b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Druh bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
dlhodobý

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
alebo krátkodobého bankového úveru
zmenka

4. Časové rozlíšenie
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov
budúcich období
Opis významnej položky časového rozlíšenia
VBO – nadácia SPP
VBO - cintorínske
VBO – majetok získaný delimitáciou
VBO – prevencia kriminality
VBO – odpisy majetku zo ŠR
VBO – odpisy majetku mimo ŠR
VBO – odpisy majetku FNM
VBO – KT z BSK
VBO – školstvo soc.
VBO – školstvo ihrisko
Spolu

Zostatok
Zostatok
k 31.12.2016 k 31.12.2015
8 000,00
4 000,00
20 735,42
21 122,86
0,62
0,62
0,00
17 000,00
1 438 325,13 1 322 024,97
3 817 237,58 3 901 522,26
5 199,73
5 295,97
0,00
5 000,00
4 990,81
0,00
16 929,17
0,00
5 311 418,46 5 275 966,68

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 ,
Kapitálový transfer
Nenávratný finančný príspevok – športovooddychová zóna
Nenávratný finančný príspevok – nadácia SPP

Stav k 31.12.2016
0,00
4 000,00

Stav k 31.12.2015
126 314,71
0,00
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Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy – popis a výška významných položiek výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
a)
tržby za vlastné výkony a tovar
602 – Tržby z predaja služieb
- Tržby z predaja služieb NAD
- Tržby z predaja PAD
- Tržby z predaja služieb, traktor
- Tržby z predaja služieb JCB
- Voda
- Služby tel., fax
- Poplatok za MR
- Kopírovacie práce
- Pohrebníctvo
- Vyúčtovanie energií
- Odpadové nádoby
- Tržby z predaja služieb
b)
daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 – Daňové výnosy samosprávy
- podielové dane
- daň z nehnuteľností
- daň za psa
- daň za užívanie verejného priestranstva
- daň za dobývací priestor
633 – Výnosy z poplatkov
- správne poplatky
- zápisné MĽK
- lotéria
- KO a DSO
c) Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
641 – tržby z predaja DNM a DHM
642 – separovaný zber, knihy publikácie
645 – pokuta
646 – výnosy z odpísaných pohľadávok
648 – ostatné výnosy
d) Zúčtovanie rezerv, OP z prevádz. a fin. činnost, čas.
rozlíšenia
653 – čerpanie rezervy
657 – opravné položky
658 – opravné položky
e) Finančné výnosy
662 - úroky
665 - výnosy
f) Mimoriadne výnosy
678 – ostatné mimoriadne výnosy
g) Výnosy z transferov a rozp. Príjmov v štátnych RO a PO
687 – výnosy z BT od ost. subj. mimo VS

Suma k 31. 12. 2016
108 525,27

Suma k 31. 12. 2015
94 611,55

337,03
5 054,56
133,90
0,00
74 600,20
0,70
1 226,90
38,33
60,99
2 238,16
46,80
24 787,70
804 212,38

h) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC
a v RO a PO zriadených obcou
693 – výnosy samosprávy z BT zo ŠR
135 494,50
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR
- výnosy obce–odpis majetku fin. z prostr.mimo obce a ŠR
- výnosy samosprávy – FNM
- výnosy samosprávy z KT zo ŠR
- výnosy samosprávy z KT zo ŠR
699 – výnosy samosprávy z odvodu RP

136,16
5 077,16
93,37
22,32
68 871,30
0,00
882,70
103,13
113,41
2 226,80
93,60
16 991,60
683 109,98

737 283,13
50 072,33
1 636,75
3 360,00
11 860,17
73 021,96
18 854,30
2,60
112,78
54 052,28

617 638,90
49 118,81
1 657,10
2 835,00
11 860,17
71 845,92
16 444,10
2,60
2 645,67
52 753,55

65 408,50
1 241,59
40,00
43,22
349 011,08

1 629,00
129,43
25,00
0,00
22 764,47

1 600,00
30,13
5 431,07

1 600,00
0,00
11 972,88

660,42
7 502,25

178,61
7 170,95

538,80

0,00

0,00

297,00

45 698,75

68 517,65
116 537,03

48 533,56
86 784,68
96,24
9,19
70,83
22 573,34

33 093,64
83 347,15
96,24
0,00
0,00
18 589,20
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2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
a)
spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
- Spotreba materiálu
- Spotreba materiálu nafta
- Spotreba materiálu ostatné
- Spotreba materiálu
- Spotreba materiálu – chlórňan
- Spotreba materiálu – kancelárske potreby
- Spotreba materiálu – hasiči
- Spotreba materiálu – PHM
- Spotreba materiálu – PHM píla, kosačky
- Spotreba materiálu PHM traktor
- Spotreba materiálu PHM Golf
- Spotreba materiálu PHM JCB
- Spotreba materiálu škola
- Spotreba materiálu stav. Úrad
- PHM DACIA
- Spotreba materiálu DDHM
502 - Spotreba energie
- elektrická energia
- plyn
b)
služby
511 - oprava
512 - stravné
513 - reprezentačné
518 - Ostatné služby
- Ost. Služby – poštovné
- Ost. služby
- Ost. Služby – audit
- Ost. Služby – telefóny
- Ost. Služby – známky
- Ost. Služby – predplatné a dodatky
- Ost. Služby – ČOV
- Ost. Služby – ASA
- Ost. Služby – školenia
- Ost. Služby
- Nákup DHM
- VO koncesná
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
- Mzdy
- dohody
524 - Zákonné sociálne náklady
- VšZP
- Spoločná,...
- Soc. Poisťovňa
- Dôvera
527 – zákonné sociálne náklady
528 – ostatné sociálne náklady
d) Dane a poplatky
531 – daň z motorových vozidiel
538 – ostatné dane a poplatky
e) Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
541 – zostatková cena predaného DN a DH majetku
546 – odpis pohľadávky
548 – ostatné náklady na prevádzku
f) odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM

Suma k 31. 12. 2016
52 569,45

Suma k 31. 12. 2015
52 370,13

264,04
2 152,29
22,84
28 860,30
4 626,72
4 295,64
2 891,17
447,49
775,05
1 292,58
0,00
1 556,49
0,00
0,00
954,23
4 430,61
47 264,41

51,80
3 496,46
1,54
30 075,72
2 967,68
2 655,77
2 606,11
1 463,68
791,49
1 693,20
541,80
1 651,70
45,48
134,20
0,00
4 193,50
37 625,52

30 043,01
17 221,40

18 057,79
19 567,73

47 812,64
39,30
2 591,20

73 964,89
390,93
2 339,84
199 638,56

207 797,97

3,00
0,00
1 493,40
3 297,03
1 825,70
330,84
70 257,80
57 159,73
2 940,00
61 981,06
350,00
0,00

6,00
20,50
1 701,36
2 991,83
1 855,10
418,67
76 041,78
48 086,11
1 047,26
59 745,08
0,00
15 884,28
179 387,98

166 666,63
163 539,82
15 848,16

60 615,02

155 184,83
11 481,80
56 027,51

15 454,65
151,52
44 571,99
436,86
13 664,96
17,70

14 523,88
13,70
41 489,93
0,00
11 057,67
146,80

744,00
3 766,05

744,00
3 691,36

1 489,79
648,28
8 432,50

738,57
3 568,92
11 895,07

282 947,83

163 131,57
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553 - rezervy
557 – tvorba zák. opr. položiek
558 – tvorba opr. položiek
g) Finančné náklady
562 - úroky
563 – kurzový rozdiel
568 – ostatné finančná náklady
h)
náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO
zriadených obcou alebo VÚC
- Transfery z rozp. Obce
- Škola – majetok odpisy
- Škola – originálne kompetencie
- Škola vlastné príjmy
- Transfery z rozp. Obce
- Transfery z rozp. Obce
585 – transfery z rozpočtu obce ostatným subjektom VS
586 – náklady na transfery
591 – splatná daň z príjmov

1 700,00
0,00
9 148,35

1 600,00
15,07
10 512,85

4 846,75
16,63
868,36

6 254,14
8,74
836,08

234 271,27

203 326,76
0,00
3 448,59
208 169,32
22 573,34
9,19
70,83
719,44
21 187,00
125,41

847,23
2 541,69
181 348,64
18 589,20
0,00
0,00
440,00
10 250,00
33,74

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Ďalšie informácie
Významné položky
Majetok vo výpožičke
Materiál v skladoch civilnej ochrany

Hodnota
1 541,16
4 133,44

Účet
750 032
750 020

Čl. VII
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8. 12. 2015 uznesením číslo 66/2015.
Bol zmenený: marec, apríl, september, október, december
zmena schválená dňa 01. 03. 2016, uznesením č. 13/2016
zmena schválená dňa 12. 04. 2016, uznesením č. 20/2016
zmena schválená dňa 14. 09. 2016, uznesením č. 50/2016
zmena schválená dňa 12. 10. 2016, uznesením č. 57/2016
zmena schválená dňa 13. 12. 2016, uznesením č. 77/2016

Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - tabuľka č.15.
Čl. VIII
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Vo vzťahu k pohľadávkam, resp., k záväzkom, ktoré môžu zo stále prebiehajúceho súdneho sporu
vyplynúť. Uvádzame, že nakoľko nie je možné prejudikovať rozhodnutie súdu, nie je v tomto
momente možné jednoznačne určiť konkrétnu výšku pohľadávok, resp. záväzky vo vzťahu
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k náhrade trov konania s tým, že povinnosť náhrady trov konania, resp., právo na náhradu trov
konania vznikne Obci Závod v závislosti od výsledku predmetného súdneho sporu.
V roku 2014 firma BCI Žilina, ktorá bola dodávateľom II. etapy kanalizácie v obci, požiadala o
ochranu pred veriteľmi z dôvodu zlej ekonomickej situácie spoločnosti a v neposlednom rade z
dôvodu napätých vzťahov so subdodávateľmi. Z toho dôvodu posledná úhrada nebola zaplatená
firme, alebo bola táto čiastka daná do súdnej úschovy. Spoločnosť navrhovanou ochranou pred
veriteľmi sleduje možnosť uspokojenia svojich veriteľov v čo najvyššej miere. Z tohto dôvodu má
obec dosť vysoké pohľadávky aj záväzky. V momentálnej situácii nie je možné vyčísliť prípadné
výdavky zo vzniknutej situácie.
Konanie vedené Okresným súdom Žilina, pod sp. Zn. 15U/2/2014, v právnej veci zložiteľa: Obec
Závod, pre príjemcu v rade 1: BCI, a.s., príjemcu v 2. rade: OHL ŽS SK, a.s., príjemcu v 3. Rade:
TuCon, a.s., príjemcu v 4. Rade: UNISTAV spol. s r.o., o vydanie predmetu úschovy.
V predmetnej veci došlo k právoplatnému zloženiu peňažných prostriedkov vo výške 2 160 712,65
EUR na základe uznesenia Okresného súdu Žilina, č.k.: 15U/2/2014-65 zo dňa 03. 04. 2014.
Následne sa jednotliví príjemcovia domáhali vydania zložených peňažných prostriedkov z úschovy
súdu. Okresný súd Žilina o uplatnených nárokoch príjemcov rozhodol uznesením, č.k.“
15U/2/2014-205 zo dňa 19. 06. 2014 tak, že žiadosti všetkých príjemcov o vydanie predmetu
úschovy v celom rozsahu zamietol, nakoľko nie je oprávnený riešiť sporné otázky medzi účastníkmi
konania a prejudiktovať tak platnosť, resp. neplatnosť zmlúv o postúpení pohľadávok.
Proti uvedenému rozhodnutiu podali odvolanie príjemcovia v 1. Rade a v 2. Rade, o ktorých
rozhodol Krajský súd v Žiline uznesením, č.k.: 8CoD/11/2014-311 zo dňa 30. 12. 2014 zrušením
napadnutého uznesenia a vrátením veci Okresnému súdu v Žiline na ďalšie konanie.
Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 11. 01. 2017, sp. Zn. 15U/2/2014 Okresný súd Žilina
opakovane zamietol žiadosť jednotlivých príjemcov o vydanie predmetu úschovy. Všetci štyria
príjemcovia sa voči rozhodnutiu súdu prvého stupňa odvolali. Na základe uvedeného bude
o rozhodnutí súdu prvého stupňa rozhodovať Krajský súd v Žiline.
K dnešnému dňu teda nie je možné určiť kedy a ako vo veci odvolací súd rozhodne. Je však možné
predpokladať, že súdy bez predloženia iného súdneho rozhodnutia vydaného v osobitnom spore
o tom, kto je veriteľom (alternatívne dohody veriteľov) nevydá časti zloženej úschovy žiadnemu
z označených príjemcov.
V prípade, ak predmet úschovy nebude vydaný, hrozí riziko prepadnutia úschovy štátu v zákonnom
režime.
Po 31. decembri 2016 nenastali iné také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo
vykázanie v účtovnej závierke za rok 2016.
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