OBEC ZAVAR, Viktorínova 14, 919 26 Zavar
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017

Poznámky k 31.12.2017
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
d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného
celku verejnej správy

Obec Zavar
Viktorínova 14, 919 26 Zavar
00313203
Obec bola založená v roku 1990 zákonom č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení.
Obec - zo zákona č.369/1990 Zb.

riadna
mimoriadna
áno
nie
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Obec - 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
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
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou
- neziskové organizácie založené/zriadené
účtovnou jednotkou
- právnické osoby založené účtovnou
jednotkou

Rudolf Baroš, starosta obce

17
15

1
Základná škola s MŠ Zavar, Športová 33, Zavar
1
0
0
0
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- cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach

TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany
14335 ks

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
Ak áno:
Druh zmeny

Dôvod zmeny

Prehodnotenie odpisového
plánu

§ 30 odsek 8 Opatrenia MF
SR č.MF/16786/2007-31

Vplyv zmeny na hodnotu
majetku, záväzkov,
vlastného imania
a výsledku hospodárenia
Navýšenie zostatkovej ceny
majetku ZŠ, oprava hosp. v

Peňažné vyjadrenie

504 404,88- oprava od min. rokov
33 490,- oprava od. roku 2017

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Položky
dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
získaný bezodplatne
dlhodobý finančný majetok
zásoby nakupované
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
zásoby získané bezodplatne
pohľadávky
krátkodobý finančný majetok
časové rozlíšenie na strane aktív

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov
rezervy
n) časové rozlíšenie na strane pasív

o) deriváty pri nadobudnutí
p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reálnou hodnotou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reálnou hodnotou
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.
reálnou hodnotou
reálnou hodnotou
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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 prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené vnútorným predpisom:
Odpisová skupina
1
2
3
4
5
6

Predpokladaná doba
používania v rokoch
4
6
8
12
30
50

Ročná odpisová sadzba
v%
25
16,67
12,5
8,33
3,33
2

Drobný nehmotný majetok od 0,01 Eur do 663,87 Eur, ktorý podľa vnútornej smernice účtovnej jednotky
nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od 0,01 Eur do 165,96 Eur, ktorý podľa vnútornej smernice účtovnej jednotky
nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje na účet 501- ako spotrebný materiál.
Drobný dlhodobý hmotný majetok od 165,97 Eur do 1699,99 € sa eviduje na účte 028.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok od 663,88 do 2399,99 € sa eviduje na účte 018.
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:
1 rok
2 roky
3 roky

najviac do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva

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
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu
Kapitálový transfer
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-

-

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).
prijatý 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).
poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.
poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s
nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta.

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.
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)
Textová časť k tabuľke č.1 V tabuľke č.1 je vykázaný prírastok na účte 021 v sume 1 148 272,51 €, ktorý vznikol hlavne zaradením
majetku – Tichá ulica do užívania
134 568,33 €,
Zateplenie fasády kultúrneho domu s rampou v sume
233 996,80 €,
Rekonštrukcia Blavskej ulice, vjazdy, parkovné miesta, cyklo 255 207,14 €,
Dažďová kanalizácia Blavská ulica
178 374,28 €,
Dažďová kanalizácia Mlynská ulica
91 760,45 €.
V roku 2017 na účte 042 - Obstaranie DHM vykazuje účtovná jednotka prírastok v sume 1 871 980,37 €.
Uvedený prírastok predstavuje -významné položky:
Rekonštrukcia Blavskej ulice s dažďovou kan.
373 637,31 €,
Rekonštrukcia Mlynskej ulice s dažďovou kan.
176 280,17 €,
Ulica Výhon
325 039,36 €,
Rekonštrukcia Domu služieb
662 522,05 €.
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
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Druh poisteného majetku
Budovy a hnuteľné veci
Budovy a hnuteľné veci
Budovy a hnuteľné veci
Budovy a hnuteľné veci
Budovy a hnuteľné veci
Budovy a hnuteľné veci
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za
škodu

Spôsob poistenia
Požiar a ostatné živly
Poistenie na prvé riziko
Vodovodné škody
Náraz DP
Poškodenie skla
Úmysel, poškodenie
Poistenie majetku a zodpovednosti

Výška poistenia
2 238 000,00
26 000,00
2 166 000,00
2 238 000,00
3 000,00
13 000,00
165 970,00

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

Suma
1 050 158,38
12 234 819,59
402 545,75
327 766,55
179 817,95
125 240,19
5 355,00

Majetok v správe účtovnej jednotky /ZŠ s MŠ/

1 563 808,31

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
- počítač MV SR1 ks s príslušenstvom
- Majetok CO, token

Suma

2 799,96
3 117,54

e) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku.
V roku 2017 bola zrušená opravná položka k nevyužitej projektovej dokumentácii - štúdii na rozšírenie
základnej školy o materskú školu vo výške 100% v sume 10 217,06 €. V uvedenej štúdii sa od roku 2007
nepokračovalo.
Druh DM, ku ktorému
bola tvorená opravná
položka
042 - Projektová
dokumentácia- štúdia na
prístavbu ZŠ

Zostatok
OP
k 31.12.2016

10 217,06

Zvýšenie
OP

Zníženie
OP

Zrušenie
OP

10217,06

Dôvod zvýšenie, zníženia
a zrušenia OP

Zostatok
OP
k 31.12.201
7

0,00

Zrušenie:
Zmarená investícia- schválená
uznesením zastupiteľstva č. 96/2017
zo dňa 6.11.2017

2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
Pohyb dlhodobého finančného majetku nebol.
3.Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach Obec nemá.
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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

TAVOS, a.s. Piešťany

Druh
cenného
papiera

Výnos v %

Mena
cenného
papiera

Akcia
Eur
kmeňová

Dátum
splatnosti

0

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2017
475 778,65

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2016
475 778,65

B Obežný majetok
1. Zásoby
2. Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávky

Riadok
súvahy

Hodnota
pohľadávok brutto

Hodnota
pohľadávok netto

TAVOS, a.s. Piešťany

059

30 352,59 30 352,59

TAVOS, a.s., Piešťany
Nájomníci nebytových
priestorov

081
065

17 344,40 17 344,40
5 257,72 5 257,72

Opis
Vratka fin. prostriedkov, spoluúčasť
na majetku
„
Vyúčtovanie energií za 2.polrok 2017

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
Textová časť k tabuľke č.3 Opravná položka k dani z nehnuteľnosti- Exekútorský úrad Trnava, ktorý rieši
pohľadávku dane z nehnuteľnosti Dovo Agro Dolné Voderady, požiadal Obec Zavar o návrh na
zastavenie exekúcie.
pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Textová časť k tabuľke č.4 Pohľadávka voči TAVOSu Piešťany rozdelená podľa splatnosti na krátkodobú
a dlhodobú.
Pohľadávky po lehote splatnosti:
Daň z nehnuteľnosti, za ubytovanie
1 897,08 €
Odberateľské faktúry
973,38 €
Nájom, kúrenie, popl. za odpad
929,50 €.
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12.2016

Dlhodobé pohľadávky z toho:
- Vratka fin. prostriedkov spoluúčasti na majetku
Krátkodobé pohľadávky z toho:
- pohľadávky na dani z nehnuteľnosti
- Vyšlé faktúry z OcU
- pohľadávky za nájom
- Vratka fin. prostriedkov spoluúčasti na majetku
-

Zostatok
k 31.12.2017

0

30 352,59

1 820,42

1 794,10

1 007,35

993,38

178,31

836,87

65 041,39

17 344,40

Z toho pohľadávky po lehote
splatnosti
suma, popis

1 771,65 Dovo Agro Dolné
Voderady
973,38 € z toho Mineral MMV
780 €
836,87 € z toho M. Jasenka 664
€

c) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Pohľadávky

Zostatok

Zostatok
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k 31.12.2016
77 904,37
75 814,89
65 041,39
8 009,44
0
0
0

Pohľadávky z toho:
a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka
TAVOS a.s., Piešťany
Nájomníci nebytových priestorov energie za 2.polrok
b) so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov
TAVOS, a.s., Piešťany
c) so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov

k 31.12.2017
57 087,30
22 934,75
17 344,40
5 257,72
30 352,59
30 352,59
0

3. Finančný majetok
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty

Zostatok k 31.12.2016
723,07
945,00
1 448 827,73

Zostatok k 31.12.2017
409,67
868,00
940 879,61

4. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia
Náklady budúcich období spolu z toho:
Poistenie majetku
Predplatné časopisov, novín
Antivírus, doména obce, prístupy
Telefóny
Príjmy budúcich období spolu z toho:

Zostatok k 31.12.2016
2 751,77
1 791,28
350,87
514,62
95,00
0

Zostatok k 31.12.2017
1 975,93
978,12
366,03
521,18
110,60
0

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
Názov položky

Zostatok
k 31.12.2016

Zvýšenie

Hospodársky výsledok
r.2015

772716,57

504 404,88

Hosp. výsledok r.2016

0

1 524 639,82

Zníženie

Zostatok
k 31.12.2017

Opis jednotlivých položiek a opis zmien
jednotlivých položiek vlastného imania,
najmä zmeny oceňovacích rozdielov,
opravy významných chýb minulých
rokov

101,95

1 277 019,50

780,00

1 523 859,82

§ 30 odsek 8 Opatrenia MF SR
č.MF/16786/2007-31 o prepočítaní
odpisov budov –zmena ZŠ s MŠ
780 € oprava účtovania odberateľ.
faktúry

Pres
un

B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.6-7
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv
Názov položky / Suma
Rezerva na doplatok činnosti stavebného úradu za rok 2017 v sume 6000 €
Rezerva na overenie účtovnej závierky audítorom v sume 1800 €
Rezerva na odstupné starostu za rok 2017 v sume 2300 €

Predpokladaný rok použitia
2018
2018
2018

2. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Textová časť k tabuľke č.8 - účtovná jednotka eviduje záväzky po lehote splatnosti fa FDn516 VS
170076 dodávateľ Sykora Jozef splatná 20.12.2017 nedoplatok 720,24 € za opravu miestneho rozhlasu,
neboli finančné prostriedky v rozpočte obce.
Záväzky

Zostatok

Zostatok
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OBEC ZAVAR, Viktorínova 14, 919 26 Zavar
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017
Dlhodobé záväzky z toho:
- záväzky zo sociálne ho fondu

k 31.12.2016
2 664,57
2 664,57

k 31.12.2017
3 275,97
3 275,97

274 102,87
52 558,94
10 489,97
7 137,04
2 110,71
201 391,22
414,99

168 158,59
144 046,91
12 004,30
7 785,66
2 532,18
1 491,22
298,32

Krátkodobé záväzky z toho:
- záväzky voči dodávateľom
- záväzky voči zamestnancom
- záväzky voči poisťovniam
- záväzky voči daňovému úradu
- ostatné záväzky
- prijaté preddavky

b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Záväzky

Zostatok
k 31.12.2016
276 336,64
273 672,07
52 558,94
200 000,00
2 664,57
2 664,57

Záväzky z toho:
a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka
- z toho dodávatelia
- z toho bankové zábezpeky z verejného obstarávania
b) so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov
-z toho sociálny fond

Zostatok
k 31.12.2017
170 714,32
167 438,35
144 046,91
0,00
3 275,97
3 275,97

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 Obec nemá bankové úvery.
4. Časové rozlíšenie
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období
Popis významnej položky časového rozlíšenia
Výdavky budúcich období spolu z toho:
Výnosy budúcich období spolu z toho:
- nájomné na hrobové miesta
- nájomné nebytových priestorov

Zostatok k 31.12.2016
0,00
980 284,18
0,00
339,39

Zostatok k 31.12.2017
0,00
926 386,91
2 157,30
673,62

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
-

Kapitálový transfer na:
Viacúčelové ihrisko
Hasičské auto TZ
Prístavba materskej školy
Nen. fin. príspevok na križovatku EU
Nen. fin. príspevok na križovatku ŠR
Verejné osvetlenie z EU ITMS25120220223
Verejné osvetlenie zo ŠR ITMS25120220223

Stav k 31.12.2016
28 389,38
144 847,96
77 558,91
594 885,72
69 986,84
56 144,75
6 605,38

Stav k 31.12.2017
27 062,90
123 831,28
74 710,63
569 054,88
66 947,96
53 039,75
6 240,10

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
- Kopírovacie služby
- Vyhlasovanie rozhlasom
- vratky

Suma k 31.12.2016
527,25
527,25
0,00
457,25
70,00

Suma k 31.12.2017
398,00
398,00
0,00
398,00
0,00
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OBEC ZAVAR, Viktorínova 14, 919 26 Zavar
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017
b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy
- podielové dane
- daň z nehnuteľností
- daň za ubytovanie
- za umiestnenie jadrového zariadenia
633 - Výnosy z poplatkov
- správne poplatky
- KO a DSO
c) finančné výnosy
662 - Úroky
d) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC
a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
- bežný transfer na
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
- zinkasované príjmy RO
e) ostatné výnosy
641 – Tržby z predaja majetku
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 - Ostatné výnosy
- Precenenie pozemkov
- Nájomné
f) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
- Zrušená opravná položka na nedokončenú investíciu

2 109 829,41
2 069 864,11
595 301,00
1 416 053,57
48 733,41
8 370,10
39 965,30
6 431,10
33 031,35
222,11
222,11
93 376,64

2 198 306,13
2 158 142,16
676 463,51
1 400 706,78
71 607,12
8 370,10
40 163,97
2 956,50
36 204,34
0,00
0,00
88 138,89

17 318,44

14 426,96

57 384,79

58 264,83

4 534,00

332,00

14 139,41

15 125,10

696 505,40
21 107,00
235,00
674 793,36
647 649,27
9 348,95
10 500,00
10 500,00

20 068,66
715,00
884,00
18 043,20
0,00
9 385,53
23 017,06
12 800,00

0,00

10 217,06

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
a) spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
- elektrická energia
- voda
- plyn
b) služby
511 - Opravy a udržiavanie
- Oprava náhradných priestorov
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
- kultúrna činnosť
518 - Ostatné služby
- telefón, internet
- dopravné
- zvoz odpadu
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne poistenie
527 - Zákonné sociálne náklady
d) dane a poplatky
538 - Ostatné dane a poplatky

Suma k 31.12.2016
98 387,91
37 849,61
60 538,30
34 419,41
224,41
25 894,48

Suma k 31.12.2017
97 624,52
32 392,22
65 232,30
37 492,88
503,38
27 236,04

138 511,52
24 997,63
0,00
63,60
9 801,66
6 303,75
103 648,63
3 314,93
4 011,58
neuvedené
287 633,05
205 973,67
70 400,52
9 466,06
14 677,16
14 677,16

214 803,70
75 359,05
22 293,96
359,69
8 688,01
4 109,67
130 396,95
3 205,68
5 685,29
38 518,51
302 987,07
215 014,43
73 528,11
12 751,33
14 880,79
14 880,79
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Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017
e) odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
- odpisy z vlastných zdrojov
- odpisy z cudzích zdrojov
553 - Tvorba ostatných rezerv
f) finančné náklady
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady
- poistenie majetku
g) mimoriadne náklady
578 – Ostatné mimoriadne 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
- bežný transfer ZŠ s MŠ
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov
verejnej správy
- bežný transfer na stavebný úrad
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo
verejnej správy
- bežný transfer OŠK Zavar
587 - Náklady na ostatné transfery
- bežný transfer sociálna činnosť
i) ostatné náklady
541 - ZC predaného DNM a DHM
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
546 - Odpis pohľadávky
- Nájom, kúrenie, plyn, vod. cukráreň
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
- Odmeny poslanci
- Odpísanie nedokončenej investície
j) dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov

454 905,28
442 105,28
387 422,12
54 683,16
12 800,00

442 643,80
432 543,80
377 229,20
55 314,60
10 100,00

5 112,04
0,00
5 112,04
4 323,26
45,00
45,00
352 231,23
295 830,64

4 735,04
0,00
4 735,04
4 151,36
0,00
0,00
344 811,53
299 172,02

227 775,41
68 055,23
16 318,92

255 845,10
43 326,92
6 869,54

16 174,92
34 301 ,67

6 618,54
31 628,72

22 885,00
5 780,00
4 405,00
34 775,81
20 881,77
8,45
0,00

19 564,00
7 141,25
5 810,25
27 053,02
1 620,60
0,00
269,06
269,06
24 918,56
10 207,00
10 217,06
0,00

13 661,19
10 197,00
42,09
42,09

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Ďalšie informácie
Významné položky
Prenajatý majetok
Majetok prijatý do úschovy
Odpísané pohľadávky
Prísne zúčtovateľné tlačivá
Materiál v skladoch civilnej ochrany
Prijaté depozitá a hypotéky
Majetok v správe ZŠ s MŠ

Účet

Hodnota
2 919,96

790100/750100

2 997,54

790100/750100

1 563 808,31

790100/750100

Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1. Iné aktíva a iné pasíva Obec nemá.
2. Ostatné finančné povinnosti - tabuľka č.10
Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch.
Textová časť k tabuľke č.10
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OBEC ZAVAR, Viktorínova 14, 919 26 Zavar
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017
Obec dostala v roku 2018 refundáciu mzdových nákladov za mesiace október, november 2017 dvoch
zamestnancov pracujúcich v obci cez projekt “Podpora zamestnávania UoZ“ § 50J v sume 2 726,30 €.

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- Obec nemá spriaznené osoby.
Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14
Textová časť k tabuľke č.12-14:
Rozpočet Obce Zavar bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 6.12.2016 uznesením č.126/2016.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 13.1.2017 uznesením č. 7/2017
- druhá zmena schválená dňa 7.6.2017 uznesením č. 41/2017
- tretia zmena schválená dňa 12.7.2017 uznesením č. 53/2017
- štvrtá zmena na vedomie vzaté dňa 2.10.2017
- piata zmena schválená dňa 2.10.2017 uznesením č. 83/2017
- šiesta zmena schválená dňa 6.11.2017 uznesením č. 94/2017
- siedma zmena schválená dňa 6.12.2017 uznesením č. 106/2017
- ôsma zmena schválená dňa 29.12.2017 starostom obce.
Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31. decembri 2017 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v účtovnej závierke za rok 2017.
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