Poznámky individuálnej účtovnej závierky obce Uhliská
zostavenej k 31. decembru 2017
Čl. I
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
IČO
DIČ

Obec Uhliská
Uhliská 104, 935 05 Pukanec
01.01.1991
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
00587621
2021041825

Účtovná závierka Obce Uhliská (ďalej len „Obec“) k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka
podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31.
decembra 2017.

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Základnou úlohou Obce, ako právnickej osoby samostatne hospodáriacej s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi, je
pri výkone samosprávy starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a starostlivosť o potreby jej obyvateľov.
Obec má podnikateľskú činnosť, v rámci ktorej prevádzkuje predajňu potravín a pohostinstvo a tiež poskytuje výkopové práce
strojom báger New Holland.
Obec je súčasťou súhrnného celku verejnej správy Slovenskej republiky.

3. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny orgán, starosta

Ferdinand Ďurdík

Zástupca štatutárneho orgánu

Miloš Húska

Hlavný kontrolór obce
Názov položky
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
z toho počet vedúcich zamestnancov

2017
6
4
1

2016
11
5
1

Čl. II
INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH
1. Informácia o splnení predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti účtovnej
jednotky
Účtovná závierka Obce bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti obce v súlade so zákonom o účtovníctve
a nadväzujúcimi právnymi predpismi.

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
a)

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
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Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok
obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke :
dopravné, montáž, iné.
Súčasťou obstarávacej ceny nie sú: úroky, realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého
majetku do užívania.
Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou 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. Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.
Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
Drobný nehmotný majetok do 2 400,- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným
majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby, a vedie sa v operatívnej evidencii.
Dlhodobý nehmotný majetok Obec neeviduje.
Drobný hmotný majetok od 100 € do 500 €, ktorý sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 501 –Spotreba
materiálu. Majetok sa vedie v operatívnej evidencii.
Predpokladaná doba používania dlhodobého hmotného majetku, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v
nasledujúcej tabuľke:

budovy
stavby
stroje, prístroje a zariadenia
dopravné prostriedky
drobný dlhodobý hmotný majetok

predpokladaná
doba používania

metóda
odpisovania

20
20
4
4
rôzna

rovnomerná
rovnomerná
rovnomerná
rovnomerná
rovnomerná

b)

Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

c)

Zásoby
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady
súvisiace s ich obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: dopravné, montáž, iné
Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou (napr.
určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie).
Novozistené zásoby pri inventarizácii sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.
Prechodné zníženie hodnoty zásob sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

d)

Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné, nedobytným pohľadávky a o pohľadávky, pri ktorých existuje riziko
nevymožiteľnosti.
Prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

e)

Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

f)

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej
a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g)

Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. 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.

h)

Rezervy
Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady opatrnosti, t.j. tvoria
sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

i)

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej
a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

j)

Zásady pre vykazovanie transferov.
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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.
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).

k)

Účtovná jednotka je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

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 nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1.januára 2017 do 31. decembra 2017
je uvedený v tabuľkovej časti poznámok - tabuľka č. 1.
b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Majetok obce je poistený v poisťovni Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava.
d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky
Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka
vlastnícke právo
Pozemky
Budovy, stavby
Samostatné hnuteľné veci
Dopravné prostriedky

Suma
k 31.12.2017
0
23600,00
0
0

Suma
k 31.12.2016
0
0
0
10000,00

2. Dlhodobý finančný majetok
a) Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku
Prehľad dlhodobého finančného majetku účtovnej jednotky od 1.januára 2017 do 31. decembra 2017 je uvedený
v tabuľkovej časti poznámok - tabuľka č. 1.

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

a) Informácie o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel:
Základné
Podiel
Vlastné imanie Vlastné imanie Účtovná
imanie
na ZI
2017
2016
hodnota 2017
Športové Lus centrum
6638,78
0,0
0,0
0,0
V roku 2017 obec Uhliská bezodplatne odpredala spoločnosť Športové Lus centrum.

Účtovná
hodnota 2016
0,0

B) Obežný majetok
1. Zásoby
a) Vývoj opravnej položky k zásobám
Obec netvorila opravné položky k zásobám, nebol dôvod.

2. Pohľadávky
a) Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy
Obec nevedie významné pohľadávky.
b) Vývoj opravnej položky k pohľadávkam
Obec netvorila opravné položky k pohľadávkam, nebol dôvod.
c) Pohľadávky podľa doby splatnosti a podľa zostatkovej doby splatnosti
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Prehľad pohľadávok Obce podľa doby splatnosti od 1.januára 2017 do 31. decembra 2017 je uvedený v tabuľkovej časti
poznámok - tabuľka č. 4.
Pohľadávky podľa doby splatnosti brutto
a

číslo riadku

Zostatok k 31.12. 2017

Zostatok ku 31.12. 2016

b

1

2

Pohľadávky v lehote splatnosti z toho:

01

510,70

315,40

-pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka
vrátane

02

510,70

315,40

-pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 do 5
rokov vrátane

03

-pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5
rokov

04

Pohľadávky po lehote splatnosti

05

Spolu

06

510,70

315,40

3. Finančný majetok
Finančný majetok, o ktorom účtuje Obec je tvorený ceninami – poštovými známkami, stravnými šekmi, finančnou
hotovosťou v pokladni a vkladmi finančných prostriedkov na bankových účtoch. Disponovanie finančnými prostriedkami v bankách
je voľné.
Prehľad finančného majetku, prírastky a úbytky počas účtovného obdobia sú spracované v nasledujúcej tabuľke :
Krátkodobý finančný
Riadok súvahy Zostatok k 31.12. 2017 Zostatok k 31.12. 2016
majetok
a
b
1
4
Pokladnica
86
1055,81
745,13
Ceniny
87
50,70
33,80
Bankové účty
88
7826,38
13054,12
Spolu :
8932,89
13833,05
Ako finančný majetok sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Obec voľne
disponovať.
5. Časové rozlíšenie na strane aktív
Významné položky časového rozlíšenia Obce na strane aktív nemá.

Čl. IV
INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY
A) Vlastné imanie
Prehľad vlastného imania Obce od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 je uvedený v tabuľkovej časti poznámok tabuľka č. 5.
Názov položky
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

Zostatok k
31.12. 2017

Prírastky

Úbytky

Presuny

Zostatok k
31.12. 2016

0,0

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0

0

0

0,0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Zákonný rezervný fond
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

0

0,00

Výsledok hospodárenia

-8767,58

0

0,00

7073,51

Spolu

-8767,58

0,0

0,00

7073,51

B) Záväzky
1. Rezervy
Prehľad tvorby a použitia rezerv Obce od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 je uvedený v tabuľkovej časti poznámok
- tabuľka č. 7.
a) Dlhodobé rezervy
Obec neeviduje dlhodobé rezervy.
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b) Krátkodobé rezervy
Obec v roku 2017 netvorila krátkodobé rezervy.

2. Záväzky
Prehľad záväzkov Obce podľa doby splatnosti je uvedený v tabuľkovej časti poznámok – tabuľka č. 8.
Najvýznamnejšími položkami krátkodobých záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane sú
záväzky vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov so zamestnancami obce, t.j. z nevyplatených miezd, zdravotného a sociálneho
poistenia a dane zo závislej činnosti za mesiac december 2017. Ďalšími významnými položkami krátkodobých záväzkov sú
záväzky vyplývajúce z obchodných vzťahov, t.j. záväzky voči dodávateľom z neuhradených faktúr, a za služby spoločného
stavebného úradu.
Prehľad tvorby, čerpania a zostatku finančných prostriedkov na účte sociálneho fondu je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Sociálny fond
Rok 2017
Rok 2016
Stav k 1.januáru

72,00

26,40

Tvorba sociálneho fondu

172,91

269,80

Čerpanie sociálneho fondu
Stav k 31.decembru

128,50
116,41

224,20
72,00

3. Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci
a) Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery
Obec nečerpala bankový úver.
b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového alebo krátkodobého úveru
c) dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy
d) prijaté dlhodobé a krátkodobé návratné finančné výpomoci

Čl. V
INFORMÁCIE O VÝNOSOCH A NÁKLADOCH
1. Výnosy
a) Popis a výška významných položiek
Prehľad o daňových výnosoch samosprávy a výnosoch z poplatkov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
31.12.2017
31.12.2016
Daňové výnosy samosprávy
46539,81
44269,15
v tom : poukázaný podiel na dani z príjmov zo štátneho rozpočtu
38229,00
36535,25
daň z nehnuteľností
8130,81
7458,90
dane za špecifické služby - za psa
180,00
275,00
dane za špecifické služby – za hracie automaty
0,00
0,00
Výnosy samosprávy z poplatkov
v tom : miestny poplatok za komunálny odpad
správne poplatky

7445,40
3753,40
3692,00

5742,30
4327,00
1415,30

Prehľad o ostatných výnosoch z prevádzkovej činnosti je uvedený v nesledujúcej tabuľke:
31.12.2017
Ostatné výnosy z podnikateľskej činnosti spolu :
1249,87
v tom : nájom, traktor
1249,87

31.12.2016
2616,28
2616,28

2. Náklady
a) Prehľad o nákladoch na služby
Prehľad o nákladoch na služby je uvedený v nasledujúcej tabuľke :
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31.12.2017
13159,30
4397,39
4754,00
1677,26
2330,65

31.12.2016
11679,46
5029,02
3594,66
1494,40
1561,38

b) Prehľad o ostatných prevádzkových nákladoch
Prehľad o ostatných prevádzkových nákladoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke :
Názov položky
31.12.2017
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3701,52
Náklady na audit
820,38
Náklady na členské príspevky v organizáciách
2315,90
Poistenie majetku, zodpovednosti za škodu
565,24

31.12.2016
3589,85
760,00
2112,05
717,80

Náklady na služby spolu :
Údržba majetku obce
Cestovné náhrady
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby

c) Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods. 6
Ako ostatné finančné náklady obec vykazuje bankové poplatky.

Čl. VI
INFORMÁCIE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
Obec neúčtuje na podsúvahových účtoch.

Čl. VII
INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH a INÝCH PASÍVACH
1. Iné aktíva a iné pasíva
Obec neeviduje žiadne iné aktíva a iné pasíva.

Čl. VIII
INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH A O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH
ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB
Obec v priebehu účtovného obdobia neuskutočnila transakcie so spriaznenými osobami:

Čl. IX
INFORMÁCIE O ROZPOČTE A HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU
Obec v roku 2017 naplnila plánovaný rozpočet. Podrobne je opísaný v tabuľkách 12 a 13.

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 udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2017.
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