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Čl. I
Všeobecné údaje
1) Údaje o účtovnej jednotke
Názov účtovnej jednotky:
SEZO – Spiš, združenie obcí
Sídlo:
Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Dátum založenia alebo zriadenia: 19.4.2004
IČO: 35560428
2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky:
Správna rada združenia SEZO – Spiš:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ing. Michal Kotrady – starosta obce Smižany
PhDr. Ján Volný, PhD. - primátor mesta Sp.N.Ves
MVDr. Michal Kapusta – primátor mesta Spišské Podhradie
Ing. Ľudovít Kujnisch – starosta obce Mníšek n/Hnilcom
Ing. Iveta Rušinová – primátorka mesta Krompachy
Ing. Mária Goduľová – starostka obce Odorín
Ľubomír Fifík – primátor mesta Spišské Vlachy

- predseda združenia
- podpredseda združenia
- člen
- člen
- člen
- člen
- člen

Dozorná rada združenia SEZO – Spiš:
1. Ing. Dušan Tomaško – primátor mesta Gelnica
2. Ing. Peter Volčko – starosta obce Poráč
3. Mgr. Ladislav Grondžák – starosta obce Iliašovce
4. Anton Petruška – starosta obce Jamník
5. Ing. Igor Petrík – starosta obce Margecany
6. PhDr. Jana Skokanová – starostka obce Hrabušice
7. Vladislav Vrabeľ – starosta obce Slatvina
3) Opis činnosti, na ktorej účel bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu
podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva
-

organizovanie, príprava, vypracovanie projektu, propagácia a realizácia separovaného zberu

jednotlivých zložiek komunálnych odpadov v mestách a obciach,
-

výstavba a spolupráca pri prevádzkovaní spoločnej triediarne, zriadení odberných miest

a zriadení stanovíšť,
-

združovať obce a mestá pri zjednocovaní ich postupu v oblasti starostlivosti o životné

prostredie a organizovať vzájomnú pomoc pri odstraňovaní následkov ekologických havárií
a tvorbe a ochrane životného prostredia,
-

zovšeobecňovať skúsenosti členov Združenia ako aj iných tuzemských a zahraničných

subjektov v oblasti starostlivosti o životné prostredie,
-

organizovať a uskutočňovať stretnutia, odborné semináre, mítingy a pracovné aktívy
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zástupcov samosprávnych orgánov obcí a miest k otázkam výmeny skúsenosti, uplatňovania
kompetencií ako riešenia rozvojových zámerov obcí a miest pri zabezpečovaní starostlivosti
o životné prostredie,
-

spolupracovať so Združením miest a obcí Slovenska, orgánmi štátnej správy, orgánmi

územnej samosprávy a inými organizáciami na príprave legislatívnych noriem, rozpočtových
pravidiel a iných aktov dotýkajúcich tvorby, ochrany a starostlivosti o životné prostredie,
-

vydávať informačné bulletiny, publikácie a materiály zamerané na tvorbu, ochranu

a starostlivosť o životné prostredie
-

vykonávať poradenskú činnosť v otázkach starostlivosti o životné prostredie a uplatňovania

právnych noriem dotýkajúcich sa tejto problematiky
4) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:
Združenie nemá žiadnych zamestnancov k 31.12.2018 ani k 1. 1. 2018 nemalo žiadnych
zamestnancov.

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1) Informácia, či účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti
Riadna účtovná závierka bola zostavená a je v súlade s požiadavkami zákona č. 431/2002 Zb.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov na základe princípu nepretržitého pokračovania
činnosti.
2) Zmeny účtovných zásad a metód
Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu.
3) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
V danom roku firma nenakupovala, nevytvárala vlastnou činnosťou ani iným spôsobom
dlhodobý nehmotný majetok
Nakúpený dlhodobý hmotný majetok je oceňovaný v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.
Účtovná jednotka v roku 2018 netvorila dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou ani
neprijala dlhodobý hmotný majetok darovaním a ani iným spôsobom.
ÚJ v roku 2018 nevlastnila dlhodobý finančný majetok.
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Účtovanie obstarania a úbytku zásob:
Nakupované zásoby sa oceňujú v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním – t. z. doprava, clo... Vyskladnenie zásob oceňuje združenie v cenách,
v ktorých sa zásoby oceňujú na sklade spôsobom A účtovania zásob.
ÚJ v roku 2018 združenie netvorilo zásoby vlastnou činnosťou.
Zásoby obstarané iným spôsobom (napr. darom, vkladom) združenie nemá.
Účtovná jednotka oceňovala pohľadávky menovitou hodnotou. Pohľadávky získané kúpou
(postúpením) združenie nemá.
Účtovná jednotka v roku 2018 nevlastnila krátkodobé finančné investície
Peňažné prostriedky sú oceňované menovitou hodnotou.
Časové rozlíšenie na strane aktív pri ich vzniku oceňovala menovitou hodnotou.
Záväzky pri ich vzniku sú oceňované menovitou hodnotou.
Záväzky získané prevzatím združenie nemá.
Časové rozlíšenie na strane pasív združenie oceňuje menovitou hodnotou.
Deriváty združenie nemá, ani majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

4) Spôsoby zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
Dlhodobý majetok sa odpisuje v roku zaradenia do užívania. Účtovné a daňové odpisy
sa rovnajú. Majetok je odpisovaný podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov.

Sadzby odpisov
Dlhodobý hmotný majetok
nehmotný – softvér
stavby
Dotrieďovacia linka
Motorové vozidlá nákladné
Výpočtová technika
Pracovné stroje, zariadenia
Veľkoobjemové kontajnery

doba odp.
5 rokov
20 rokov
12 rokov
6 rokov
4 roky
6 rokov
6 rokov

odpisovania
20 %
1/20
1/12
1/6
1/4
1/6
1/6
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účtovná metóda
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rovnomerná
rovnomerná
rovnomerná
rovnomerná
rovnomerná
rovnomerná
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Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku
Tabuľka č. 1
Nehmot.výsledky
z vývoj.
a obdobnej
činnosti

Softvér

b

c

A
Prvotné ocenenie - stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia

Oceniteľné
práva

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

d

f

g

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný
majetok
h

Spolu

i
0

prírastky
úbytky
presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na začiatku
bežného účtovného obdobia

0
0

prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia

0
0

prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

0

Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

0
0

Tabuľka č. 2

A
Prvotné ocenenie stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Po
ze
m
ky

Umele
cké
diela
a
zbierk
y

Stavby

b

c

d
827 339

Samost
atné
hnuteľn
é veci
a súbor
y
hnuteľn
ých veci
e
595 312

Doprav
né
prostrie
dky

Pest.
celky
trvalý
ch
poras
tov

Základ
né
stado
a ťažn
é
zvierat
á

Drobn
ý
a ost.
DHM

Obstara
nie
dlhodob
ého
hmotné
ho
majetku

f

g

h

i

j

857 899

prírastky
úbytky

5

138 006

Poskytn
uté
preddav
ky na
dlhodob
ý
hmotný
majetok
k

Spolu

l
2 418 556
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presuny

0

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky

827 339

595 312

857 899

138 006

2 418 556

330 900

485 315

797 327

0

1 613 542

41 368

46 632

60 572

372 268

531 947

857 899

0

1 762 114

496 439

109 997

60 572

138 006

805 014

455 071

63 365

0

138 006

656 442

148 572

úbytky
presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

2) Prehľad o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri
ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý majetok na ktorý je zriadené záložné právo,
pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať.
3) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku:
Poistenie majetku
ročné poistné
Havarijné poistenie motorových vozidiel
ročné poistné
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel ročné poistné

2 938 eur
6 764 eur
1 600 eur

4,5) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku a o zmenách, ktoré sa
uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia
Združenie nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok ani v priebehu roka
neúčtovalo o opravných položkách k dlhodobému finančnému majetku.

6) Údaje o položkách krátkodobého finančného majetku
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Tabuľka č. 1
Krátkodobý finančný
majetok

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Pokladnica
Ceniny
Bežné bankové účty
Bankové účty s dobou
viazanosti dlhšou ako jeden rok
Peniaze na ceste
Spolu

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

1 324

993

311 948

310 904

313 272

311 897

7) Prehľad o opravných položkách k zásobám
Účtovná jednotka nevytvárala opravné položky k zásobám.
8) Údaje o významných pohľadávkach podľa položiek súvahy
ÚJ má k 31.12.2018 pohľadávky z obchodného styku vo výške 7 861 eur a ostatné pohľadávky
vo výške 409 eur, ktoré tvoria nezaplatené členské príspevky obcí a mimoriadne príspevky na
projekt – ISNO.
9) Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam
Združenie vytvorilo opravné položky k pohľadávkam v zmysle zákona dane z príjmov § 20/14 b,
c) vo výške 3 000 eur.
10) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti
Pohľadávky z obchodného styku vo výške 7 132 eur sú po lehote splatnosti.
Ostatné pohľadávky vo výške 409 eur sú po lehote splatnosti.
11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich
období
Náklady budúcich období vo výške 2 401 eur tvoria náklady za poistenie týkajúce sa roku 2019,
14 eur doména na rok 2019 a 180 eur aktualizácia webových stránok na rok 2019.
Príjmy budúcich období bez náplne.
12) Údaje o vlastných zdrojoch krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa
položiek súvahy
Vlastné zdroje krytia majetku vo výške 346 785 eur tvorí nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov vo výške 381 095 eur a výsledok hospodárenia za bežné
účtovné obdobie vo výške mínus 34 311 eur. (strata)
13) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach
Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka
- strata vo výške 25 314 eur bola preúčtovaná na účet nerozdelený zisk min. rokov (428)
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14) Opis a výška cudzích zdrojov
Cudzie zdroje vo výške 12 689 eur tvoria krátkodobé záväzky z obchodného styku.
14 a) Údaje o tvorbe a použití rezerv
Účtovná jednotka nevytvárala ani nevytvára rezervy.
14 b) Údaje o významných položkách na účtoch 325-Ostatné záväzky a 379-Iné záväzky
Účtovná jednotka nemá záväzky k 31.12. vedené na účte 325 a účte 379.
14 c-d) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti
Záväzky z obchodného styku vo výške 12 596 eur k 31.12. sú v lehote splatnosti.
Všetky záväzky sú splatné do 1 roka.
14 e) Prehľad záväzkov zo sociálneho fondu
Združenie netvorí ani netvorilo sociálny fond
14 f) Prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach
Účtovná jednotka nečerpala bankové úvery, pôžičky ani návratné výpomoci.
14 g,15) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov
budúcich období
- výnosy budúcich období :
Tvoria dotácie zo ŠR a EÚ na obstaranie majetku, ktoré sú vo výške odpisov rozpúšťané do
výnosov
Stav k 1.1.
763 686 eur
Stav k 31.12.
623 009 eur
16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Združenie nevlastní majetok obstaraný formou finančného prenájmu.
Čl. IV.

Informácie k údajom vykázaným vo výkaze ziskov a strát
1) Údaje o tržbách
Spolu
Z toho:
-tržby z predaja služieb
-prijaté členské príspevky
-prevádzkové dotácie
- iné ostatné výnosy -poistné plnenie
-rozpúšťanie odpisov z dotácii
na obstaranie DHM

Bežné účtovné obdobie
279 831 eur

8

Minulé účtovné obdobie
379 683 eur

137 273 eur
1 881 eur
0 eur
0 eur

130 630 eur
1 881 eur
14 551 eur
13 981 eur

140 677 eur

218 640 eur
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2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov
a zákonných poplatkov
Účtovná jednotka neprijala v bežnom ani minulom období žiadne dary ani iné zákonné
poplatky.
3) Prehľad dotácii a grantov

Bežné účtovné obdobie

Dotácie

Minulé účtovné obdobie

0 eur

14 551 eur

4) Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov
ÚJ neúčtovala v bežnom ani minulom období a významných finančných výnosoch ani
o kurzových ziskoch.
5)Významné položky nákladov
Spolu
Z toho:
-spotreba materiálu
-spotreba energie
-opravy a udržiavanie
-cestovné
-ostatné služby
-daň z motorových vozidiel
-daň z nehnuteľnosti
-ostatné dane a poplatky
-poistenie majetku a ostatné náklady
-odpisy DHM
-tvorba a zúčtovanie opravných položiek

Bežné účtovné obdobie
314 142 eur

Minulé účtovné obdobie
404 998 eur

16 625 eur
5 eur
0 eur
3 074 eur
127 752 eur
3 026 eur
593 eur
5 eur
11 491 eur
148 571 eur
3 000 eur

15 509 eur
75 eur
26 819 eur
0 eur
115 437 eur
2 932 eur
593 eur
12 eur
11 337 eur
229 567 eur
2 717 eur

C. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch
Združenie eviduje krátkodobý majetok na podsúvahových účtoch v sume 1 047 775 Eur.
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