Obec Kysucký Lieskovec, 023 34 Kysucký Lieskovec 29
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2018

Poznámky k 31.12.2018 – textová časť
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
konsolidovaného celku
d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného
celku verejnej správy

Obec Kysucký Lieskovec
023 34 Kysucký Lieskovec 29
00314081
Obec bola založená v roku 1990 zákonom č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení.
V zmysle zákona NRSR č.369/1990 Zb.
riadna
mimoriadna
áno
nie
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
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 (názov, sídlo, IČO-počet)

- cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach

Milan Králik
Starosta obce
Ing. Lenka Mizerová
Zástupca starostu obce
16
15

1
Základná škola Kysucký Lieskovec
023 34 Kysucký Lieskovec 208 – IČO 37812521
- Materská škola Kysucký Lieskovec
023 34 Kysucký Lieskovec 309 – IČO 37812769
- Centrum voľného času Kysucký Lieskovec
023 34 Kysucký Lieskovec 208 – IČO 42061211
- Základná umelecká škola Kysucký Lieskovec
023 34 Kysucký Lieskovec 309 – IČO 42064635
-

4
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Žilina
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Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:

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

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov
Položky
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

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
n) rezervy
o) časové rozlíšenie na strane pasív

p) deriváty pri nadobudnutí
q) 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 odo dňa jeho
zaradenia do používania.
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.

Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené vnútorným predpisom:
Odpisová skupina
1
2
3,4
5,6

Predpokladaná doba
používania v rokoch
5
10
15
30

Ročná odpisová sadzba
v%
1/5
1/10
1/15
1/30

Drobný nehmotný majetok do 2 400 Eur, ktorý podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky nie je dlhodobým
nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok do 1 700 Eur, ktorý podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným
majetkom sa účtuje ako zásoby.

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 nedokončeným investíciám podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky
02/2015.
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:

360 dní
720 dní
1 080 dní

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
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 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.
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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 278 819,25 €, ktorý vznikol zaradením majetku do užívania:
– Stavebné úpravy a nadstavba Požiarnej zbrojnice 8 b.j. /269 530,95 €/,
- rozšírenie, doplnenie verejného osvetlenia /1 359,80 €/,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií -spojnica k cintorínu /7 928,50 €/.
V roku 2018 na účte 042 - Obstaranie DHM vykazuje účtovná jednotka prírastok v sume 94 011,54 €.
Uvedený prírastok predstavuje nedokončenú investičnú výstavbu:
Uzatvorenie, rekultivácia skládky TKO,
- Rekonštrukcia a modernizácia Kultúrneho domu
Úbytok na účte 042 vznikol z dôvodu zaradenia investícii do úžívania /účet 021 a 022/
V tabuľke č.1 je vykázaný prírastok na účte 022 v sume 10 512,00 €, ktorý vznikol zaradením majetku do užívania
- mulčovač v sume 2 976,00 €
- doplnenie kamerového systému v sume 7 536,00 €.

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Druh poisteného majetku:
Nehnuteľnosti a stavebné súčasti nehnuteľností (podľa Zoznamu budov a stavieb Obce Kysucký Lieskovec),
Skládka TKO,
Oporný múr,
Hnuteľné veci,
Peniaze, cennosti,
Konštrukčne vsadené alebo osadené sklo nehnuteľností stavieb
-

Spôsob poistenia
Živelné poistenie
Poistenie pre prípad odcudzenia
Poistenie škôd spôsobených vandalizmom
Poistenie skla
Poistenie zodpovednosti za škodu

Výška poistenia
1 971 024,00
81 319,00
20 000,00
6 000,00
165 000,00

zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom:
c)

-

zrušené záložné právo - Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava, IČO: 31749542 - Zmluva o zriadení záložného
práva na parcely č.CKN1519/6, 1519/228 a na rozostavaný bytový dom na parcele č. CKN 1519/228,
Vecné bremeno zo zákona podľa §4 ods.4 zákona č.513/2009 Z.z. v prospech Železnice SR Bratislava,
spočívajúce v povinnosti vlastníka parcely KNC č.2625/1, KNC č.2625/8 a KNC č.2625/9 strpieť – zriadenie
a prevádzku, vstup osôb, vjazd motorových vozidiel, nemotorových dopravných prostriedkov, strojov
a mechanizmov z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie traťového kábla.

d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Software
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý hmotný majetok

Suma
995,82
34 012,80
354 578,00
5 381 814,59
115 059,53
153 235,34
19 507,78
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e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo
Majetok,
ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Suma

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke:
Zmluva č.: SITB-OO2-2015/000041-883 + dodatok č.1
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke:
Zmluva č.: KRHZ-ZA-R-566-022/2015
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke:
Zmluva č.: KRHZ-ZA-R-624-003/2015

2 799,96
14 359,00
114 813,60

f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a
dlhodobému hmotnému majetku.
V roku 2018 bola vytvorená opravná položka k nevyužitej projektovej dokumentácii vo výške 9 475,20 €.
Druh DM, ku ktorému bola
tvorená opravná položka

Zvýšenie
OP

Zostatok
OP
k 31.12.2017

Zníženie
OP

Zruš
enie
OP

042 - Projektová dokumentácia:
11 606,25
9 476,25
25 168,50
450,00
46 701,00

Novostavba Obecného úradu
Novostavba Domu služieb
Rekonštrukcia ČOV v aglomer.
Centrum turizmu

Dôvod zvýšenie, zníženia
a zrušenia OP

Zostatok
OP
k 31.12.2018

Zvýšenie: Nevyužitie PD na výstavbu
z roku:

2 321,25
1 895,25
5 033,70
225,00
9 475,20

13 927,50
11 371,50
30 202,20
675,00
56 176,20

2009
2009
2010
2013

V roku 2018 bola vytvorená opravná položka k nedokončenej investičnej výstavbe vo výške 27 311,61 €.
Druh DM, ku ktorému bola
tvorená opravná položka

Zvýšenie
OP

Zostatok
OP
k 31.12.2017

Znížen
ie
OP

Zrušenie
OP

Zvýšenie: nepokračovanie vo výstavbe.

042 – nedokončená invest.výstavba
Dobudovanie kanalizácie v obci
Vodovod vetva 6-II.etapa
Vodovod II.,III. A IV.etapa
Vodojem 200 m3
Novostavba bytového domu 22 b.j.

Dôvod zvýšenie, zníženia
a zrušenia OP

Zostatok
OP
k 31.12.2018

11 250,18
3 520,62
76 023,90
30 546,75
12 139,62
133 481,07

1 875,03
586,77
12 670,65
6109,35
6 069,81
27 311,61

13 125,21
4 107,39
88 694,55
36 656,10
18 209,43
160 792,68

Posledný pohyb na investícií bol v roku:
2009
2007
2010
2011

2012

2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
Textová časť k tabuľke č.1
V roku 2018 nebol pohyb ani zmena hodnoty finančného majetku.
Obec vlastní akcie Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina v celkovom počte 11 932 ks á 33,19 €.

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

Druh
cenného
papiera

Mena
cenného
papiera

Výnos v %

TC01

EUR

0,69098

SEVAK a.s.

Dátum
splatnosti

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2017

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2018

396 023,08

396 023,08

B Obežný majetok
1. Zásoby
a) vývoj opravnej položky k zásobám - tabuľka č.2
Textová časť k tabuľke č.2
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k zásobám
Konkrétny druh zásob
Dlažba Siboney /75 m2/

Suma OP
4 899,42

Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
Od roku 1993 nebol na skladovej karte zásob žiaden pohyb
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2. Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávky

Riadok
súvahy

Odberatelia
Odberatelia

Hodnota
pohľadávok brutto

068
068
069
081
084

Pohľadávky z daňových príjmov obcí
Iné pohľadávky
Transfery a ostatné zúčtovania so
subjektmi mimo verejnej správy

4 290,00
8 400,00
13 990,90
1 584,00
6 232,67

Hodnota
pohľadávok netto

0,00
0,00
4 739,03
0,00
0,00

Opis
Neuhradená faktúra 2014021 /zmluva o dielo/
Neuhradená faktúra 2014033 /zmluva o dielo/

Neuhradené dane z nehnuteľnosti
Neuhradená faktúra 2014019
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
č.01/2014

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
Textová časť k tabuľke č.3
Obec tvorila OP k pohľadávkam z dôvodu zásady opatrnosti.
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam
Pohľadávky, ku
ktorým bola tvorená
opravná položka
Fa 2014021
Fa 2014033
Fa 2014019
Zmluva 01/2014

Rozhodnutie PV00006/P

Zostatok
OP
k 31.12.2017

Zvýšenie
OP

4 290,00
8 400,00
1 584,00
6 232,67
4 143,10

0,00
0,00
0,00
0,00
1 543,72

Zníženie
OP

Zruš
enie
OP

Zostatok
OP
k 31.12.2018

4 290,00
8 400,00
1 584,00
6 232,67
5 686,82

Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
Vymáhanie pohľadávky rieši právny zástupca obce
Vymáhanie pohľadávky rieši právny zástupca obce
Firma nepreberá poštu
Vymáhanie pohľadávky rieši právny zástupca obce
Uznesením súdu Žilina č.k.4R 1/2014-217 zo dňa 9.7.2014
vyhlásil súd na majetok dlžníka konkurz.

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Textová časť k tabuľke č.4
Pohľadávky v lehote splatnosti sú vo výške 79 165,83 €, po lehote splatnosti sú pohľadávky vo výške 74 800,28 €.
K pohľadávkam po lehote splatnosti obec tvorila z dôvodu zásady opatrnosti podľa vnútorného predpisu účtovnej
jednotky 02/2015 opravné položky.
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12.2017

Dlhodobé pohľadávky z toho:
Krátkodobé pohľadávky z toho:

-

pohľadávky na dani z nehnuteľnosti
pohľadávky za KO a DSO
pohľadávky za vodné a stočné
pohľadávky za nájom
pohľadávky za refundáciu nákladov
pohľadávky ostatné

Zostatok
k 31.12.2018

Z toho pohľadávky po lehote
splatnosti
suma, popis

0,00

0,00

159 880,32

153 966,11

74 800,28

16 146,34
13 048,03
103 371,80
2 041,15
4 441,78
20 831,22

13 990,90
13 648,31
98 031,03
2 675,68
4 234,89
21 385,30

13 990,90
13 648,31
21 778,05
2 675,68
3 784,67
18 922,67

d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Textová časť k tabuľke č.4
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka sú vo výške 114 233,49 €, ostatné sú po splatnosti, ku ktorým
obec tvorila opravnú položku.
Pohľadávky
Pohľadávky z toho:
a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka

Zostatok
k 31.12.2017
159 880,32

Zostatok
k 31.12.2018
153 966,11

b) so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov
c) so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov
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3. Finančný majetok
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty

Zostatok k 31.12.2017
310,17
339,70
75 553,42

Zostatok k 31.12.2018
1 356,09
297,95
185 555,10

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:
Poistné – vozidlá, majetok
Predplatné
Telekomunikačné služby
Členské príspevky
Iné /Ives, doména, SJ RO, dohoda o splatkach dlhu/

Zostatok
k 31.12.2017
5 020,73
1335,10
210,40
74,79
620,73
2779,71

Zostatok k 31.12.2018

31,23
31,23

61,30
61,30

Príjmy budúcich období spolu z toho:
odvody za 12/2018 /Zákon č.171/2005 ZB. o hazardných hrách

2 345,59
1 261,32
275,20
50,39
624,93
133,75

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
Vlastné imanie sa v priebehu roka 2018 zvýšilo o presun výsledku hospodárenia za rok 2017 a o výsledok hospodárenia
za rok 2018 a opravu účtovania minulých rokov.
Názov položky

Zostatok k
31.12.2017

Interný doklad 7024
Nevyspor.výsledok hosp.
Výsledok hospodárenia

0,00
2 329 300,37
114 475,40

Zvýšenie

Zníženie

6 745,00
0,00
91 696,62

Presun

114 475,40
-114 475,40

Zostatok
k 31.12.2018
6 745,00
2 443 775,77
91 696,62

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

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

Zvýšenie VI o HV rok 2017
Výsledok hospodárenia rok 2018

B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.6-7
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv
Názov položky / Suma
Rezerva na overenie účtovnej závierky audítorom v sume 1 344,00 €
Rezerva na nevyfakturované služby APV a vypracov.žiadosti NFP rok 2018 v sume 2 400,00 €
Rezerva na vyúčtovanie odberu podzemných vôd v roku 2018 v sume 2 780,00 €
Obec vykazuje rezervu v sume 85 773,00 € ( C-37/2018 I&R KONKURZY, neúčinnosť
právneho úkonu o zaplatenie 171 545,35 eur s prísl. Do všeobecnej podstaty úpadcu ELTOS,
e.r.o.. , kde spoločnosť I&R KONKURZY podala dovolanie na NS SR.) Rezerva bola tvorená
na základe odborného odhadu právneho zástupcu obce.
Obec vykazuje rezervu v sume 87 944,00 € : ( C45/2018 Peter Ondreáš PRIMASTAV –
o zaplatenie 175 888,20 Eur s prísl.) Obec v upomínacom konaní podala odpor proti vydanému
Platobnému rozkazu a zatiaľ nie je rozhodnuté. Rezerva bola tvorená na základe odborného
odhadu právneho zástupcu obce.

Predpokladaný rok
použitia
2019
2019
2019
neznámy

neznámy

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 neeviduje k 31.12.2018 žiadne záväzky po lehote splatnosti.
Záväzky
Dlhodobé záväzky z toho:
- záväzky zo sociálne ho fondu

Zostatok
k 31.12.2017
339,99
339,99

Zostatok
k 31.12.2018
423,36
423,36
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Krátkodobé záväzky z toho:
- záväzky voči dodávateľom
- záväzky voči zamestnancom
- záväzky voči poisťovniam
- záväzky voči daňovému úradu
- iné záväzky

156 302,31
89 463,76
6 991,23
7 101,05
13 227,68
39 518,59

55 420,02
12 716,50
13 923,05
7 948,85
19 631,62
1 200,00

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

Zostatok
k 31.12.2017

Záväzky z toho:
a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka
b) so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov
c) so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov

80 448,77

Zostatok
k 31.12.2018
55 843,38

c) popis významných položiek záväzkov
Záväzok
Záväzky voči zamestnancom
záväzky voči daňovému úradu

Hodnota záväzku
k 31.12.2017
0
11 876,64

Hodnota záväzku
Opis
k 31.12.2018
6 776,25 Koniec mandátu starostu
16 766,54 DPH

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 Kysucký Lieskovec spláca 3 bankové úvery:
- úver č. 4145800574 s úrokovou sadzbou 9,45% splatný v roku 2020 /6 747,55 €/,
- úver č. 029119 s úrokovou sadzbou 2,511% splatný v roku 2022 /60 913,39 €/,
- úver č. 022403 s úrokovou sadzbou 2,633% splatný v roku 2024 /69 742,24 €/.
V roku 2018 obce neprijala bankový úver.

b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Druh bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
Dlhodobý
Dlhodobý
Dlhodobý

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
alebo krátkodobého bankového úveru
Zabezpečovací prevod vlastníckeho práva k hnuteľ..
ZMENKA č.02/019/11
VISTA ZMENKA č. 02/024/13

4. Časové rozlíšenie
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období
Popis významnej položky časového rozlíšenia
Výnosy budúcich období spolu z toho:
- ZH majetku obstaraného z prostriedkov ŠR
- ZH majetku obstaraného z prostriedkov EÚ
- ZH majetku obstaraného z ostatných zdrojov /dary,granty
- Ostatné výnosy

Zostatok k 31.12.2017
2 601 689,95
1 485 918,13
1 097 716,92
18 044,90
10,00

Zostatok k 31.12.2018
2 451 058,19
1 398 759,47
1 037 389,82
11 354,50
3 554,40

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
Kapitálový transfer na:
Plynová kotolňa kultúrny dom
Dom smútku
Skládka TKO I.a II. kazeta
Čistička odpadových vôd
Cesta AGO
Rekonštrukcia vodovodu
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Kanalizácia III.etapa
Rekonštrukcia obvod.plášťa ZŠ
Rekonštrukcia telocvične ZŠ
Rekonštrukcia vykurov. Systému v ZŠ
Stavebné práce a zateplenie ZŠ

Stav k 31.12.2017
22 775,84
5 722,47
115 857,28
182 368,40
18 243,93
141 039,81
1 519,24
215 348,34
92 664,76
11 565,80
32 774,20
410 146,38

Stav k 31.12.2018
21 368,51
5 445,87
109 420,62
167 720,30
16 897,93
131 898,81
1 030,24
200 644,34
89 344,86
11 165,50
30 474,20
394 959,08
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Stavebné úpravy a zateplenie MŠ a ZUŠ
Kamerový systém obce
Územný plán obce
Viacúčelové miniihrisko
Krížová cesta Rovne
Revitalizácia verejných priestranstiev obce
Technické zhodnotenie vozidla DHZ T148
Vodovod II.,III.,a IV. Etapa /042/
Výstavba vodojemu 200 m3 /042/
Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO
Workoutové ihrisko
Zostava fitnes strojov
Murovaný prístrešok na autobusovej zastávke
ZŠ – finančné prostriedky z príjmového účtu školskej jedálne
Dotácia MV SR – prevencia kriminality

291 015,49
4 163,90
1 560,00
1 208,10
17 354,10
387 414,33
95 409,86
281 888,05
134 020,85
127 072,42
3 164,10
1 899,00
483,30
0,00
5 000,00

276 377,09
3 330,80
840,00
1 097,50
15 833,20
356126,73
83 605,86
270 142,71
128 660,02
121 903,42
2 460,40
1 498,10
383,30
3 554,40
4 874,40

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
- vyhlasovanie rozhlasom
- stočné
- príjmy za služby v zmysle VZN
604- tržby za tovar /voda
b)
zmena stavu vnútroorganizačných zásob
c) aktivácia
624 - Aktivácia DHM /nadstavba PZ 8 b.j./
d)
daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy
- podielové dane
- daň z nehnuteľností
- daň za psa
- daň za užívanie verejných priestranstiev
- KO a DSO
633 - Výnosy z poplatkov / správne poplatky/
e) finančné výnosy
661 - Tržby z predaja CP
662 - Úroky
668 - Ostatné finančné výnosy
f) mimoriadne výnosy
672 - Náhrady škôd
g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC
a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy

Suma k 31.12.2017
Suma k 31.12.2018
66 436,28
62 546,39
1 591,00
62 718,66
2 126,62
0,00
0,00
1 976,81
1 976,81
990 542,83

1 556,00
12 243,98
1 791,18
46 887,83
0,00
2 558,42
2 558,42
1 115 633,47

909 541,95
30 627,44
1136,20
1 424,00
40 303,73
7 509,51
231,29
0,00
231,29
0,00
0,00
0,00
220 673,02

1 035 437,70
31 781,11
1 166,10
1 674,00
39 431,35
6 143,21
158,00
0,00
158,00
0,00
0,00
0,00
275 987,51

0,00
0,00
17 476,49
167 297,14
0,00
0,00
3 337,84

0,00
0,00
28 765,18
153 690,36
0,00
0,00
5 720,00

485,80

485,80
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zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov
mimo verejnej správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
32 075,75
87 326,17
- zinkasované príjmy RO
h)
ostatné výnosy
27 610,46
42 688,55
641 – Tržby z predaja DNHM a DHM
340,00
350,00
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0,00
0,00
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0,00
0,00
648 - Ostatné výnosy
- Prenájom
18 105,91
19 467,75
- Opatrovateľská služba občanom
1 580,15
1 783,65
- Odpísanie záväzku /Rozhodnutie Okr.súdu IČS:5117224920/
0,00
11 993,53
- Refundácie
5 546,43
2 375,97
- Ostatné výnosy
2 037,97
2 517,65
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
97 099,35
13 870,13
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
59 681,03
6 315,00
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej
37 418,32
6 675,33
činnosti
Celková výška výnosov k 31.12.2018 bola vykázaná vo výške 1 513 442,47 €, čo predstavuje nárast výnosov
oproti roku 2017, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 1 404 570,04 €.
Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:
- podielové dane vo výške 1 035 437,70 €
- daň z nehnuteľnosti vo výške 33 357,96 €
- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 38 196,62 €
- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 28 765,18. € (účet 693)
- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy o výške 153 690,36 € (účet 694)
- výnosy z podnikateľskej činnosti vodne, stočné vo výške 59 131,81 €
-

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
a) spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
- Interiérové vybavenie PZ
- Sypač na údržbu MK
-

Suma k 31.12.2017
103 176,55
31 928,74

Suma k 31.12.2018
109 500,23
40 598,82
1 182,96
780,00
3520,00
2 000,00

51 794,74
2 864,22
16 588,85
94 844,48
2 997,60

37 632,35
16 968,07
14 301,04
132 195,30
26 538,29
8 637,00
5 550,00
3 000,00
1 499,27
5 771,74
98 386,00
269 757,67
184 988,94
64 252,24
20 516,49
12 289,49
12 159,99

Hrnčeky, perá, brožúry a iné upomienkové predmety k 580.výr.1.pís.zmienky
Materiál na opravu vody, vodomer

502 - Spotreba energie
- elektrická energia
- voda
- plyn
b) služby
511 - Opravy a udržiavanie
- Oprava výtlkov a MK
- Betónovanie plochy okolo DS, oprava chodníkov
- Oprava vedenia vodovodného potrubia
512 – Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby /telekom., poštovné, likvid.odpadu, poradenstvo,../
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
527 - Zákonné sociálne náklady
d) dane a poplatky
538 - Ostatné dane a poplatky /súdne poplatky, poplatky za

1 724,51
2 297,94
87 824,43
212 274,21
151 283,54
51 599,23
9 391,44
8 140,39
8 140,39
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e) odpisy, rezervy a opravné položky
417 104,15
355 750,43
551 - Odpisy DNM a DHM
- odpisy z vlastných zdrojov
73 805,32
80 375,35
- odpisy z cudzích zdrojov
133 570,60
137 069,99
553 - Tvorba ostatných rezerv /audit, súdne spory, správa k monitoru
92 967,80
94 468,00
skládky TKO//
558 - Tvorba ostatných opravných položiek
- k daňovým pohľadávkam
4 773,42
9 251,87
- k nedaňovým pohľadávkam
111 987,01
34 585,22
f) finančné náklady
15 800,44
11 356,53
562 - Úroky
5 565,04
4 167,22
568 - Ostatné finančné náklady /poistenie majetku, vozidiel, poplatky
10 235,40
7 189,31
banke/
g) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
408 419,96
522318,60
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených
408 419,96
518 838,60
obcou alebo VÚC - bežný transfer RO, zúčtovanie kapitálového transferu
u zriaďovateľa
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC
3 480,00
h) ostatné náklady
30 290,58
8 549,32
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
16 200,00
2 687,69
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
500,00
0,00
546 - Odpis pohľadávky
12 119,40
4 873,54
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 471,18
988,09
i) dane z príjmov
43,88
28,28
591 - Splatná daň z príjmov
Celková výška nákladov k 31.12.2018 bola vykázaná vo výške 1 421 745,85 €, čo predstavuje nárast nákladov
oproti roku 2017, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 1 290 094,64€.
Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:
- náklady na energie vo výške 68 901,41 €
- mzdové náklady vo výške 184 988,94 €
- sociálne náklady vo výške 84 768,73 €
- služby za likvidáciu odpadu vo výške 47 733,41€ a poskytovanie energet.služieb,správa VO vo výške 10 695,00 €

- odpisy vo výške 217 445,34 €
- tvorba rezerv na súdny spor vo výške 87 944,00 €
- náklady na transfery RO/PO vo výške 518 838,60 € (účet 584)
- náklady na transfery subjektom mimo verejnej správy vo výške 3 480,00 € (účet 586)

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Ďalšie informácie
Významné položky
Zmluva o výpožičke č.SITB-OO2-2015/000041-883
Zmluva o výpožičke č.KRHZ-ZA-R-566-022/2015
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-R-624-003/2015
Odpísané pohľadávky /Uznesenie 629/2017/
DHM v používaní

Hodnota
2 799,96
14 359,00
114 813,60
12 119,40
194 450,75

Účet
771
771
771
792
771

Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1. Iné aktíva a iné pasíva
a) opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a
ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v
budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky - tabuľka č.10.
11

Obec Kysucký Lieskovec, 023 34 Kysucký Lieskovec 29
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2018
Textová časť k tabuľke č.10 - riadok 03 obsahuje údaje o budúcom práve účtovnej jednotky
Názov poskytovateľa

Okresný úrad Žilina

Číslo
žiadosti

386/2018

Predmet zmluvy

Hodnota prefinancovaných nákladov z vlastných
prostriedkov alebo z úverových zdrojov
neuhradených/nerefundovaných poskytovateľom
k 31.12.2018

Žiadosť o úhradu výdavkov -vyhlásená mimoriadna situácia

447,01

Čl. VIII
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 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.02.2018 uznesením číslo 651/2018
zo 41. zasadnutia OZ.
Zmeny rozpočtu:
- 1. zmena schválená dňa 09.02.2018 starostom obce v zmysle „Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami
Obce Kysucký Lieskovec“ schválených uznesením č. 540/2017 dňa 27.2.2017 (ďalej len - v zmysle „Zásad“)
- 2. zmena zo dňa 07.03.2018 bola schválená OZ dňa 08.03.2018 uznesením č. 671/2018
- 3. zmena schválená dňa 26.03.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“
- 4. zmena zo dňa 03.04.2018 bola schválená OZ dňa 11.05.2018 uznesením č. 684/2018
- 5. zmena schválená dňa 30.04.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“
- 6. zmena schválená dňa 30.05.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“
- 7. zmena schválená dňa 29.06.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“
- 8. zmena schválená dňa 16.07.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“
- 9. zmena zo dňa 15.08.2018 bola schválená OZ dňa 27.08.2018 uznesením č. 732,4,5,6,7/2018
- 10. zmena schválená dňa 16.08.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“
- 11. zmena schválená dňa 11.09.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“
- 12. zmena zo dňa 12.10.2018 bola schválená OZ dňa 31.10.2018 uznesením č. 750,754/2018
- 13. zmena schválená dňa 12.10.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“
- 14. zmena schválená dňa 22.10.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“
- 15. zmena schválená dňa 05.11.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“
- 16. zmena schválená dňa 13.11.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“
- 17. zmena schválená dňa 20.11.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“
- 18. zmena schválená dňa 22.11.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“
- 19. zmena schválená dňa 30.11.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“
- 20. zmena zo dňa 11.12.2018 bola schválená OZ dňa 21.12.2018 uznesením č. 9/2018
- 21. zmena schválená dňa 28.12.2018 starostom obce - v zmysle „Zásad“

Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 -8 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. IX
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po 31. decembri 2018 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej
závierke za rok 2018.
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