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Čl. I
Všeobecné údaje
(1) Názov právnickej osoby
Názov: Združenie miest a obcí – región Turiec
Sídlo : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
DIČ :

2020592222

Založenie účtovnej jednotky : 30. novembra 1992
(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená
a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.
Štatutárny orgán :
predseda Združenia Ing. Miroslav Blahušiak do 18.1.2019
predseda Združenia prof. MUDr. Ján Danko, CSc od 18.1.2019
(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka
vykonáva.
Účtovná jednotka bola založená mestami a obcami regiónu Turiec.
Hlavným cieľom združenia je najmä chrániť zákonné práva a záujmy miest a obcí, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich
samosprávnych funkcii, zjednocovať postup obcí pri vykonávaní im zverených úloh. Navrhovať zákonodarným
orgánom, vláde Slovenskej republiky a ústredným orgánom štátnej správy a samosprávnym orgánom riešenie
problémov vo všetkých oblastiach samosprávy.
(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie,
za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre
účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.
Priemerný počet zamestnancov 1
(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.
Účtovná jednotka nemá v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadne organizácie.
Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
(2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – sa oceňuje obstarávacou cenou
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – sa oceňuje vlastnými nákladmi VN obsahujú priame
náklady vynaložené na výrobu alebo činnosť
c) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – sa oceňuje obstarávacou cenou
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d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou -– sa oceňuje vlastnými nákladmi VN obsahujú priame náklady
vynaložené na výrobu alebo činnosť
e) dlhodobý finančný majetok – sa oceňuje obstarávacou cenou
f) zásoby obstarané kúpou - sa oceňuje obstarávacou cenou
g) zásoby obstarané iným spôsobom - oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou
h) pohľadávky – oceňujú sa menovitou hodnotou
i) krátkodobý finančný majetok- sa oceňuje menovitou hodnotou
j) časové rozlíšenie na strane aktív- sa oceňuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržiavanie vecnej a časovej súvislosti
s účtovným obdobím
k) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov - sa oceňuje menovitou hodnotou
l) časové rozlíšenie na strane pasív sa oceňuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržiavanie vecnej a časovej súvislosti
s účtovným obdobím
(3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného
majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov. Odpisová
skupina 1- doba odpisovania 4 roky, ročný odpis 1/4. Odpisová skupina 2 – doba odpisovania 6 rokov ročný odpis 1/6.
(4) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.
Účtovná jednotka tvorí k majetku opravné položky.
Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to od 1.1.2018 do
31.12.2018.
(2) Prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého
majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na
konci bežného účtovného obdobia od 1.1.2018 do 31.12.2018.
(3) Prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa
položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného
obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia od 1.1.2018
do 31.12.2018.
Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
Okrem členského poplatku bol v roku 2018 druhou najväčšou položkou príjem za služby – pracovné stretnutie , ktorou si časť
nákladov hradili obce a mestá..
Čl. V
Ďalšie informácie
Združenie hospodári na základe rozpočtu, ktorý je schvaľovaný Snemom Združenia miest a obcí – región Turiec . V roku 2018
bol schválený ako vyrovnaný vo výške 18601,00€. V priebehu roka bol dvakrát upravovaný a k 31.12.2018 bol vo výške
20257,24€. Rozpočet v príjmovej časti bol plnený na 99,97% a vo výdavkovej na 87,99%.
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Tabuľka o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku
Stav na začiatku

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci

bežného účtovného

(+)

(-)

(+, -)

bežného

obdobia

účtovného
obdobia

Fondy zo zisku
Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia

2981,56

minulých rokov
Výsledok hospodárenia

-377,74

3227,55

2603,82

3227,55

za účtovné obdobie
Spolu
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