OBEC STANKOVANY
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2018

Poznámky k 31.12.2018
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 Stankovany
034 92 Stankovany
00315761
Obec bola založená v roku 1990 zákonom č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení.
Obec – zo zákona č. 369/1990 Zb.
Obec Stankovany
034 92 Stankovany 133
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 (počet)
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (počet)
- neziskové organizácie založené/zriadené
účtovnou jednotkou (počet)
- právnické osoby založené účtovnou
jednotkou (počet)

JUDr. Vladimír Urban, starosta obce

6
6

0
Základná škola s materskou školou Stankovany
034 92 Stankovany č. 330
0
0
Obecné lesy s. r. o. Stankovany
034 92 Stankovany č. 133
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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

Vplyv zmeny na hodnotu
majetku, záväzkov,
vlastného imania
a výsledku hospodárenia

Peňažné vyjadrenie

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

n) rezervy
o) časové rozlíšenie na strane pasív

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
tento druh majetku UJ nevlastní
obstarávacou cenou
tento druh majetku UJ nevlastní
reálnou hodnotou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
tento druh majetku UJ nevlastní
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
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.
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p) deriváty pri nadobudnutí

tento druh majetku UJ nevlastní

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
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.
Účtovná jednotka zaraďuje majetok do odpisových skupín v zmysle zákona č.595/2003 Z.z. o dani
z príjmov v z.n.p. Ak účtovná jednotka nemôže zaradiť majetok do 1. - 6. odpisovej skupiny, individuálne
prehodnotí odpisový plán konkrétneho majetku podľa špecifických podmienok používania.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:
Odpisová skupina
1
2
3
4
5
6

Predpokladaná doba
používania v rokoch
4
6
8
12
20
40

Ročná odpisová sadzba
v%
1/4
1/6
1/8
1/12
1/20
1/40

Drobný nehmotný majetok od 0 Eur do 1000 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od 100 Eur do 995 € vrátane je evidovaný v operatívnej evidencii (podsúvahová
evidencia) a účtovaný v príslušných nákladoch obdobia obstarania.
Drobný hmotný majetok od 0 € do sumy 99 € sa účtuje priamo do spotreby bez jeho zaúčtovania na sklad.
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 netvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti,
Účtovná jednotka netvorila 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.
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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
- 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.
7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
Účtovná jednotka neúčtovala o majetku a záväzkoch v cudzej mene.
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 na účte 021 vykázaný prírastok v sume 177.811,85 EUR zvyšovanie energetickej úrovne
ZŠ s MŠ Stankovany, na účte 022 vykázaný prírastok v sume 6.960 EUR obstaranie sypača 3.720
EUR a snežného pluhu 3.240 EUR. Na účte 023 je vykázaný prírastok v sume 4.500 EUR Praga
V3S Poka. Na účte 021 je vykázaný úbytok v sume 267,05 EUR, ide o vyradenie majetku ozvučenie
cintorína. Na účte 031 je vykázaný prírastok v sume 38,96 EUR, ktorý vznikol vysporiadaním
inventarizačného rozdielu a vykázaný úbytok v sume 9.363,10 EUR predaj pozemkov.
V roku 2018 na účte 042 – Obstaranie DHM vykazuje účtovná jednotka prírastok v sume:
- 177.881,85 EUR zvyšovanie energetickej úrovne ZŠ s MŠ
- 15.000,00 EUR spolufinancovanie kanalizácia
- 5.330,00 EUR stavebné úpravy – projektová dokumentácia hasičská zbrojnica Rojkov
- 1.434,00 EUR projektová dokumentácia a geometrický plán multifunkčné ihrisko
- 6.960,00 EUR obstaranie sypača a snežného pluhu,
a úbytok v sume 177.811,85 EUR zaradenie do majetku zvyšovanie energetickej úrovne ZŠ s MŠ
Stankovany, 6.960,00 EUR zaradenie sypača a snežného pluhu do majetku.
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Spôsob poistenia

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
právnických osôb a podnikajúcich fyzických
osôb
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou mot. vozidla
Havarijné poistenie motorových vozidiel
Poistenie strojov a strojných zariadení

Výška poistenia

3.360.373,00 EUR

805,84 EUR
121.704,00 EUR
22.092,00 EUR
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c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom: nemá náplň.
d) 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
Majetok v správe účtovnej jednotky /RO: ZŠ s MŠ
Stankovany

e)

Suma
405.020,88
1.963.093,45
62.414,79
160.984,04
7.558,40

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
- hasičský automobil IVECO CAS 15
- súprava povodňovej záchrannej služby KOVOFLEX
KF-T-2

Suma

114 813,60
14 320,94

Zriadenie vecného bremena na pozemkoch:
V časti C listu vlastníctva č. 1786:
Vecné bremeno na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia s kanalizačnými
šachtami na pozemku parc. č. KN-C 284/63, 284/65, 284/66, 284/67, 284/69, 284/71 s pásmom ochrany
v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja uloženého kanalizačného potrubia na obidve strany:
právo vstupu za účelom prevádzkovania, opravy a údržby v rozsahu vyznačenom GEO pláne č. 192/2013 v prospech Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok,
IČO:366672271
V časti C listu vlastníctva č. 2411:
Vecné bremeno na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia sa
kanalizačnými šachtami na pozemku parc. č. KN-E 856/1, 856/2 a 1035 s pásmom ochrany v šírke 1,5 m
od vonkajšieho pôdorysného okraja uloženého kanalizačného potrubia na obidve strany: právo vstupu za
účelom prevádzkovania, opravy a údržby v rozsahu vyznačenom GEO pláne č. 19-2/2013, v prospech
Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok, IČO:366672271
V časti C listu vlastníctva č. 768:
Vecné bremeno na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí – elektrického podzemného kábla na
pozemku parc. č. KN-C 650/2 s pásmom ochrany v šírke 1,0 m od vonkajšieho pôdorysného okraja
uloženého el kábla na obidve strany: právo vstupu za účelom prevádzkovania, opravy a údržby v rozsahu
vyznačenom GEO pláne č. 20-4/2013, v prospech Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6,
034 06 Ružomberok, IČO:366672271
Vecné bremeno na uvedené parc. čísla sa zriaďuje za jednorazovú odplatu vo výške 1.548,59 EUR.
V časti C listu vlastníctva č. 768:
Vecné bremeno na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia s kanalizačnými
šachtami, vodovodného potrubia a elektrického podzemného kábla na pozemku parc. č. KN-E 4194/8
s pásmom ochrany v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja uloženého kanalizačného potrubia
na jednu stranu a v šírke 1,0 m od vonkajšieho pôdorysného okraja uloženého podzemného elektrického
kábla na druhú stranu: právo vstupu za účelom prevádzkovania, opravy a údržby inž. sieti na pozemku
5
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parc. č. KN-E 4194/8 pod B 1 v rozsahu vyznačenom GEO pláne č. 18-2/2013, v prospech Vodárenskej
spoločnosti Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok, IČO:366672271
Vecné bremeno na uvedené parc. číslo sa zriaďuje za jednorazovú odplatu vo výške 4.325,0 EUR.
f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku.
Účtovná jednotka účtovala opravnú položku k dlhodobému nedokončenému hmotnému majetku
v sume 15.000,00 EUR z dôvodu predpokladaného zníženia budúcich ekonomických úžitkov.
Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
Textová časť k tabuľke č.1
b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku
-

2. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026
súvahy):
Názov spoločnosti

Obecné lesy
s. r. o .Stankovany
-

Právna
forma

Základné
imanie (ZI)
spoločnosti
v peňažných
jednotkách

Podiel ÚJ
Podiel
na
ÚJ na
základnom hlasovacích
imaní (ZI)
právach
spoločnosti
v%
v%

s.r.o.

6.638,78

100

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách
k 31.12.
2018

100

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách
k 31.12.
2017

15.255,56

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2018

6.638,78

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2017

6.638,78

Hodnota vlastného imania spoločnosti k 31.12.2018 nie je k dispozícii.
3. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý
finančný majetok
a) významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku (riadok 031 súvahy):
Významné položky ostatného DFM
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.
-

Hodnota k 31.12.2017
159.918,25

Hodnota 31.12.2018
159.918,25

B Obežný majetok
1. Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávky
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky z nedaňových
príjmov
Pohľadávky z daňových
príjmov

spolu

Riadok
súvahy
65
68

69

Zostatok
k 31.12.2017
484,99
6,00
1.150,91
144,83
7.704,52
83,94
440,96
96,00
60,00

Zostatok
k 31.12.2018
1051,08
6,0
1.474,74
304,83
0
144,45
582,73
105,0
0

10.172,15

3.668,83

Opis
Preplatok za el. energiu
Hrobové miesta
Poplatok za TKO
nájom nebytových priestorov
pohľadávka z predaja pozemkov
daň pozemky
daň zo stavieb
poplatok za psa
nevýherné hracie prístroje
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b) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 060 a 069 súvahy) – tabuľka č.4
c) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 060 a 069 súvahy) - tabuľka č.4
d) výška pohľadávok, na ktoré je zriadené ZP
-záložné právo k pohľadávkam vo výške zostatku úveru 18.750 EUR . Zmluva o zriadení záložného práva
a Mandátna zmluva č. 30/AUOC/2012 –ZZ/1 zo dňa 22.02.2012 uzatvorená so Slovenskou sporiteľnou,
a.s. Bratislava pri poskytnutí dlhodobého úveru na financovanie kapitálových výdavkov – II. Etapy
rekonštrukcie budovy Kultúrneho domu na centrum kultúry a rozvoja vidieckych aktivít v regióne
Stankovany.
2. Finančný majetok
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
pokladnica
ceniny
Bankové účty
spolu

Zostatok k 31.12.2018
1.762,68
522,55
310.198,70
312.483,93

Zostatok k 31.12.2017
1.002,54
105,75
232.724,18
233.832,47

b) krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri
ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
- nemá náplň
3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):
Popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomoci podľa jednotlivých druhov výpomocí
v členení na dlhodobé návratné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci
- nemá náplň
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:

Zostatok k 31.12.2018
4.487,87

Zostatok k 31.12.2017
3.651,11

Príjmy budúcich období spolu z toho:

0

0

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
Výkaz o pohybe vo vlastnom imaní je uvedený v tabuľke č. 5
Textová časť k tabuľke č.5:
Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny
oceňovacích rozdielov,
opravy významných chýb minulých rokov

Suma

60.218,79
1.748,40
38,96
244,45
62.250,60

Výsledok hospodárenia z roku 2017
Nájom rok 2014-2017
Vysporiadanie inventarizačného rozdielu pozemkov podľa LV
Oprava predpisu TKO
Prírastky celkom v položke Nevysporiadaný VH minulých rokov
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B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.7
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv
Názov položky
Overenie účtovnej závierky v sume 1.200 €

Predpokladaný rok použitia
2019

2. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Textová časť k tabuľke č.8
Záväzky
Dlhodobé záväzky z toho:
- záväzky zo sociálne ho fondu

Zostatok
k 31.12.2018
1.145,44
1.145,44

Zostatok
k 31.12.2017
705,75
705,75

21.026,21
2.479,79
11.424,17
4.269,67
2.636,66
95,72
120,20

16.469,65
5.619,08
6.042,37
3.602,09
1.025,17
89,92
91,02

22.171,65

17.175,40

Krátkodobé záväzky z toho:
- záväzky voči dodávateľom
- záväzky voči zamestnancom
- záväzky voči poisťovniam
- záväzky voči daňovému úradu
- iné záväzky
- ostatné záväzky
Spolu:

b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Textová časť k tabuľke č.8: 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: –
b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Druh bankového úveru
Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
alebo krátkodobého bankového úveru
Dlhodobý úver na financovanie kapitálových Záložné právo k pohľadávkam vo výške poskytnutého úveru 120.000,0
výdavkov – II. Etapy rekonštrukcie budovy EUR, Slovenskej sporiteľni a. s., Bratislava
Kultúrneho domu na centrum kultúry a rozvoja
vidieckych aktivít v regióne Stankovany, poskytnutý
Slovenskou sporiteľňou a. s. Bratislava, vo výške
120.000,00 EUR

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:
Výnosy bud. období MRRaV budova KACR
Výnosy EF budova KACR
Výnosy ŠR budova KACR
Výnosy bub.období zvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ s MŠ
Výnosy OL s.r.o.
Výnosy NDS

Zostatok k 31.12.2018
-

614.500,98
39.364,76
218.509,89
116.224,38
164.312,50
0
14.100,78

Zostatok k 31.12.2017
-

500.570,58
40.614,80
225.447,21
119.832,18
0
2,50
16.916,40
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Výnosy kotol, ihrisko ZŠ
Výnosy Environfond traktor
Výnosy budúcich období (HZ Rojkov projektová dokumentácia)
Výnosy budúcich období Praga VS POKA

1.636,40
51.226,27
5.063,50
4.062,50

4.597,40
85.377,34
7.782,75
0

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
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob
c) aktivácia
624 - Aktivácia DHM

Suma k 31.12.2018

Suma k 31.12.2017

1.046,06

1.826,20

0

0

d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy

374.672,05

353.495,70

633 - Výnosy z poplatkov

19.292,27

20.137,57

0

0

0
0

27,75
0

0

0

0

0

0

0

6.382,83

7.764,26

49.594,73

48.907,25

0

0

0

0

6.437,50

7.819,31

2.815,62

2.612,94

9.074,10

8.404,54

7.704,52

0

e) finančné výnosy
661 - Tržby z predaja CP
- predaj akcií
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
- bežný transfer na školský klub
- bežný transfer na školskú jedáleň
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC
- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
- bežný transfer na
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ
- zúčtovanie kapitálového transferu 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
- zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov mimo
verejnej správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
- zinkasované príjmy RO
h) ostatné výnosy
641- tržby z predaja DNM a DHM
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644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 - Ostatné výnosy
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia

0
0
12.304,00

0
30,00
10.559,40

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
b) služby
511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
527 - Zákonné sociálne náklady
d) dane a poplatky
532 - Daň z nehnuteľností
538 - Ostatné dane a poplatky
e) odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
- odpisy z vlastných zdrojov
- odpisy z cudzích zdrojov
553 - Tvorba ostatných rezerv
558 - Tvorba ostatných opravných položiek
- k daňovým pohľadávkam
- k nedaňovým pohľadávkam
f) finančné náklady
561 - Predané CP a podiely
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady
g) mimoriadne náklady
572 - Škody
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 xxx
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov
verejnej správy
- bežný transfer xxx
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo
verejnej správy
- bežný transfer xxx
587 - Náklady na ostatné transfery
- bežný transfer xxx

Suma k 31.12.2018

Suma k 31.12.2017

23.873,08
7.599,00

33.285,39
7.192,14

11.346,43
475,06
187,90

14.898,35
411,41
2.807,04

41.916,38

42.571,10

82.471,40
26.747,45
12.492,27

73.696,55
23.243,60
4.173,16

0
509,40

0

84.114,28

83.792,90

1.200,00

1.200,00

15.000,00

7.000,00

471,38

0
787,39
4.160,51

0
1.234,51
3.841,17

0

0

91.578,10

92.748,45

2.415,00

2.027,00

5.998,76

4.900,00

0

0
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588 - Náklady z odvodu príjmov
- predpis odvodu príjmov RO
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov
- predpis budúceho odvodu príjmov RO
i) ostatné náklady
541 - ZC predaného DNM a DHM
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
546 - Odpis pohľadávky
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
549 - Manká a škody
j) dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov

0

0

0

0

9.363,10
0
0
0

0

1.927,22

1.552,72

0

0

0

32,19
5,00
7,35

5,21

Čl. VI
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:
Iné aktíva obec neeviduje.
b) opis a hodnota iných pasív, vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia, takýmito
inými pasívami sú:
1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho,
či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí
od účtovnej jednotky, alebo
2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože
nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických
úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť
Iné pasíva obec neeviduje.
c) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky tabuľka č.11. Obec neeviduje kultúrne pamiatky.
Textová časť k tabuľke č.11
Čl. VII
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
a)

Spriaznená osoba

Druh obchodu/
druh transakcie

Hodnotové vyjadrenie
obchodu/transakcie
alebo percentuálne
vyjadrenie
obchodu/transakcie
k celkovému objemu

Informácia
o neukončených
obchodoch/transakciách
v hodnotovom vyjadrení
obchodu/transakcie alebo
percentuálnom vyjadrení

Informácia
o cenách/hodnotách
realizovaných
obchodov/transakcií
medzi účtovnou
jednotkou
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obchodov/transakcií
realizovaných ÚJ
Obecné lesy
Stankovany
s.r.o.

obchodu/transakcie k
celkovému objemu
obchodov/transakcií
realizovaných ÚJ

Služby pre obec (náklady)
Nájom traktora, nájom
pozemkov (výnosy)

a spriaznenými
osobami

5.544,22
7.404,70

b) opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám
Spriaznená osoba

Podmienené záväzky

Hodnota podmienených záväzkov

-

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 13.12.2017 Uznesením č. 111/2017/06 bod
C.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 27.02.2018 Uznesením č. 013/2018/01
- druhá zmena schválená dňa 29.05.2018 Uznesením č. 058/2018/05
- tretia zmena schválená dňa 30.08.2018 Uznesením č. 072/2018/06
- štvrtá zmena schválená dňa 10.12.2018 Uznesením č. 14/2018/01 UOZ
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. IX
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa
zostavenia účtovnej závierky
a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu
týchto zmien,
b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek,
c) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,
d) vydané dlhopisy a iné cenné papiere,
e) zmena právnej formy účtovnej jednotky,
f) mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy,
g) iné mimoriadne skutočnosti
Popis skutočností:
Po 31. decembri 2018 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v účtovnej závierke za rok 2018.
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