Poznámky k 31.12.2018
ku konsolidovanej účtovnej závierke
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
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

Obec Farná
Farná
00306941
1990
zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení v z. n .p.
Obec Farná
Farná pri Hrone
riadna
áno

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Základnou úlohou pri výkone samosprávnej
pôsobnosti obce je starostlivosť o všestranný rozvoj
územia obce 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 vedúcich zamestnancov
počas účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky
z toho:
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:

- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (názov, sídlo)

Vlasta Csomorová - starostka
Emese Farkas – poverený zástupca starostky obce
3
materská ÚJ : 17 + 5 cez projekt ˇUPSVaR
ZŠ s VJM – Alapiskola: 9 pedag.+ 2 nepedag.
ZŠ Farná : 13 pedag. + 4 nepedag.
MŠ : 3 pedag. + 2 nepedag.
Obec je rozpočtová organizácia ,ktorá za
podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami.
Základná škola - Farná 151 – RO
štatutár – riaditeľ Mgr. Pavlovič Marian
Základná škola s VJM so sídlom vo Farnej-RO
štatutár – riaditeľ Mgr. Pólya Zsolt
Materská škola- bez právnej subjektivity
zariadenie školského stravovania pri ZŠ
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výdajná školská jedáleň pri MŠ
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (názov, sídlo)
- neziskové organizácie založené/zriadené
účtovnou jednotkou (názov, sídlo)
- právnické osoby založené účtovnou
jednotkou (názov, sídlo)

nemá
nemá
nemá

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej
jednotky vo svojej činnosti
x
áno
nie
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu
áno
x
nie
Ak áno:
Druh zmeny

Dôvod zmeny

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

Peňažné vyjadrenie

Účtovná jednotka používala v priebehu účtovného roka účtovný program spoločnosti Made Banská
Bystrica- program Urbis.
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
a) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa
cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady
súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: náklady za projektovú dokumentáciu, náklady za stavebný
dozor ,prípadne vedľajšie súvisiace náklady s novou stavbou, alebo rekonštrukciou ,či modernizáciou.
b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.
Vlastné náklady obsahujú: priame náklady, nepriame náklady, ktoré súvisia s výrobou.
c) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa
cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady
súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: doprava, montáž .
d) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.
Vlastné náklady obsahujú: priame náklady, nepriame náklady súvisiace vytvorením dlhodobého
hmotného majetku vlastnou činnosťou
e) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje
reprodukčnou obstarávacou cenou.
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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.
f) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
g) Zásoby nakupované
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.
h) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.
i) Zásoby získané bezodplatne sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.
j) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a
nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky.
Opravné položky k nevymožiteľným pohľadávkam budú zaúčtované v priebehu roka 2017 po
vykonanej kontrole inventarizácie daňových nedoplatkov .
Na základe výsledkov kontroly bude pre obecné zastupiteľstvo predložený návrh na prijatie opatrení.
k) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje
opravnou položkou.
l) Časové rozlíšenie na strane aktív
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
m) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú
obstarávacou cenou. 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.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík
alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
n) Časové rozlíšenie na strane pasív
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
o) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
p) Finančný prenájom sa oceňuje obstarávacou cenou.
Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy
s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu.
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Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho
nájomca, nie vlastník.
Konsolidovaný subjekt vykazoval v účtovnom období v majetku majetok obstaraný formou
finančného prenájmu z roku 2017 – motorové vozidlo Kia Carens.
Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v odseku 3 sa uvádza
cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
4.
Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a
odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
Obec zostaví a zapracuje do interného predpisu vlastný odpisový plán.
V roku 2018 pri účtovaní dlhodobého hmotného a nehmotného majetku obec postupovala v súlade s
ustanovením §23 a §26 zákona č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v z. n. p. Odpisovať majetok sa začal
odo dňa jeho zaradenia do majetku .
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.
Ak účtovná jednotka nemôže zaradiť majetok do 1. - 6. odpisovej skupiny, individuálne prehodnotí
odpisový plán konkrétneho majetku podľa špecifických podmienok používania, a rozhodne sa podľa
vlastného uváženia o odpisovaní a účte ,kde bude majetok vedený.
Drobný nehmotný majetok od , ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky na základe prijatého interného
predpisu nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok do 1700 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným
majetkom sa účtuje ako zásoby, prípadne do nákladov účtovného obdobia.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby pri hmotnom majetku boli v roku 2017 stanovené
nasledovne:
Odpisová skupina
1
2
3
4
5
6

Predpokladaná doba
používania v rokoch
do 4 rokov
do 6 rokov
do 8 rokov
12 rokov
20 rokov
40 rokov

Ročná odpisová sadzba v %
25
16,6
12,5
8,33
5
2,5

4. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo
zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku.
Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku. Predpoklad zníženia hodnoty
majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich
ekonomických úžitkov z tohto majetku.
Ak došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku, zníženie sa účtuje na ťarchu nákladov, napríklad odpis
pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia o jej vyrovnaní, mimoriadny odpis dlhodobého majetok
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou. Účtovná jednotka tvorila
opravné položky k pohľadávkam podľa ustanovenia § 20 odsek 14 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z
príjmov v z. n .p..
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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:
Pohľadávky, ktoré sú nevymožiteľné odpisuje obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva.
360 dni
720 dni
1080 dní

najviac do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva, alebo jej
nesplatenej časti
najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva, alebo jej
nesplatnej časti
najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva, alebo jej
nesplatenej časti

Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu nákladov v prospech príslušného účtu opravných položiek.
Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech výnosov, ak toto opatrenie neustanovuje
inak a na ťarchu príslušného účtu opravných položiek, ak inventarizácia v nasledujúcom účtovnom
období nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo ak pominuli dôvody ich existencie
v priebehu účtovného obdobia.
5. Zásady pre vykazovanie transferov.
O dotáciách zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ účtuje ÚJ v momente pripísania finančných
prostriedkov na účet v banke. O nároku na dotáciu sa účtuje len v prípade ÚPSVaR , na základe
zmluvy o refundovaní pomernej časti nákladov na mzdy, odvody . Účtuje sa o vzniku pohľadávky
v momente predloženia dokladov k úhrade na UPSVaR.
.
Obec má prijatý interný predpis na zúčtovanie kapitálových a bežných transferov.
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).
6. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
V cudzej mene sa v priebehu roka 2018 neúčtovalo.
Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
Príloha: Súvaha účtovnej jednotky k 31.12.2018
A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) Obec v roku 2018 nemala zriadené záložné právo na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý
hmotný majetok alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
.......................................................................................................................................................
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b) opis a hodnota majetku, ku ktorému materská účtovná jednotka má vlastnícke právo, napríklad
majetok v správe rozpočtovej organizácie , majetok, ku ktorému vlastnícke právo účtovnej jednotky
nebolo do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zapísané vkladom do katastra nehnuteľností,
pričom účtovná jednotka majetok užíva, majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ
zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o
výpožičke, majetok obstaraný formou finančného prenájmu

Majetok,
ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo
Majetok v správe účtovnej jednotky /RO/

Budova Základnej školy s VJM
Budova Základnej školy ZŠ
Budova školskej jedálne

Konsolidačné úpravy boli vykonané na strane nákladov a výnosov , a vzájomných pohľadávok
záväzkov zo strany obce voči RO , a cez VH minulých období, ktoré tvoria prílohu k poznámkam.
Textová časť k tabuľke č.2
Opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a
dlhodobému hmotnému majetku:
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku neboli v priebehu roka tvorené ,
ani zrušené.
Zostatok na účte 041*sa v roku 2018 účtovalo o obstaraní PHSR v sume 4800 EUR, a 1439,95 EUR bol
účtovaný majetok z predchádzajúcich rokov.
Na účte 031* pozemkov je potrebné v roku 2019 doúčtovať cez opravy minulých období predaj pozemku
v hodnote 283,90 EUR , príjem do rozpočtu obce dňa 23.03.2018 .
Na účte 021* stavby boli zaznamenané oproti roku 2017 prírastky v sume 826 029,37 EUR, čo sa
zhodnotil a obstaral nový majetok obce , zostatok k 31.12.2018 bol 2 229 536,46 EUR bruto, oproti
zostatku k 01.01. 2018 v hodnote 1 403 507,09 EUR.
Najväčšiu položku tvoril nákup bytového domu 12 BJ , v hodnote 624 629,45 EUR, spolufinancovaný
z prostriedkov obce, ŠR – nenávratná dotácia a z prostriedkov štátneho účelového fondu, úveru ŠFRB.
Obec vybudovala z prostriedkov EÚ , ŠR a vlastných spolufinancovaním zberný dvor v hodnote 69 844,06
EUR.
Zrekonštruovali sa priestory MŠ z prostriedkov zahraničného grantu v sume 68 938 EUR.
Pokračovalo sa v budovaní vodovodu Vinica v hodnote 23 946 EUR.
Technicky sa zhodnotila strecha budovy ŠJ pri ZŠ v hodnote 7490 EUR.
Park pri potoku bol dobudovaný z prostriedkov cez Leader a spolufinancovaním , spolu hodnota 5246
EUR.
Budova OZS sa zrekonštruovala v hodnote 4542 EUR.
Čo sa týka oprávok k stavbám tam boli v roku 2018 vykonané oprávky v sume 77 668,67 EUR,
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Na účte 022* samostatné hnuteľné veci
Na účte v roku 2018 bol zaznamenaný nárast o 31 267 EUR, čo predstavovalo obstaranie :
a/ obstaranie kamerový systém v hodnote 6397 EUR
b/ zakúpenie traktor kolesový v hodnote 24 870 EUR
Oprávky vykonané v roku 2018 boli vo výške 23 730 EUR.
Účtovná jednotka na účte 023* vedie dopravné prostriedky:
V priebehu roka 2017 obec zakúpila prostredníctvom finančného prenájmu motorové vozidlo
Kia Carens, ktoré zaradila do majetku v hodnote 20 299,80 EUR počnúc mesiacom február.
Oprávky vykonané v roku 2017 boli vo výške 5074,92 EUR.
Evidovaný je ešte majetok z predchádzajúcich rokov, ktorý je odpísaný , spolu zostatok na účte
majetku k 31.12.2018.
Na účte 028* bol vedený k 1.1.2018 na obci DHN v sume 128 627,56 3 EUR bol počas roka
preúčtovaný na podsúvahový účet, jednalo sa o majetok ,ktorý sa neodpisuje, účtuje priamo do
spotreby.
V ZŠ sa preúčtoval tiež na podsúvahový účet v hodnote 10 535,13 EUR.
Zostatková hodnota majetku k 31.12.2018 bola vo výške 1400 EUR
Účet 042* Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Konsolidovaný subjekt obstaral majetok v hodnote 832 796,64 EUR , o ktorom účtoval
na účte 042*, v priebehu roka 2018 bol zaradený majetok v hodnote 857 296,89 EUR .Zostatok na účte
k 31.12.2018 bol 776 640 EUR.
Majetok ,ktorý nie je ešte zaradený , z dôvodu ,že sa pracuje na investícií naďalej bol:
a/ ČOV v hodnote 603 259,33 EUR
b/ TKO v hodnote 146 717,41 EUR
c/ park pri potoku 4743,50 EUR
d/ Kompostáreň Farná v sume 11 580 EUR
e/ protipovodňové opatrenia v hodnote 1400 EUR
f/ kompostáreň Farná práce v hodnote 7440 EUR
g/ vypracovaný projekt na KD v hodnote 8940 EUR
Poistenie majetku v roku 2018 zo strany obecného úradu:
a/ majetok obecného úradu ročná sadzba poistenia majetku 1443,40 EUR
b/ prevádzka MV obec havarijné, povinné zmluvné poistenie v sume 314 EUR
c/ poistenie stavby Zberný dvor v sume 161,78 EUR
d/ zberné nádoby v sume 95,27 EUR
e/ Manitou – PZP v sume 528,94 EUR , havarijné v sume 972,94 EUR
Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
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V roku 2016 bolo zriadené vecné bremeno v katastri nehnuteľností na majetok obce vedený na
LV č.1 v k .ú. Farná a to na základe zmluvy V-3908/2016 - Zmluva o zriadení vecného bremena
zo dňa 20.07.2016, v znení dodatku zo dňa 27.9.2016, in rem spočívajúceho v povinnosti povinného
z vecného bremena ako vlastníka zaťažených nehnuteľností pozemkov C KN parc. č. 155/1, 935/54,
935/55 a práve oprávneného z vecného bremena ako vlastníka 935/55 v prospech: Tatra banka,
a.s. Bratislava, IĆO: 00686930.-vz.253/16
2 Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku
b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku
Ku dňu zostavenia KÚZ neboli vytvorené opravné položky k finančnému majetku.
3 Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026
súvahy):
tabuľka č. 4
Realizovateľné cenné papiere v € - tabuľka poznámky

Obec vlastní kmeňové akcie v počte 8287ks x nominálna hodnota 33.19€ v Západoslovenskej vodárenská
spoločnosti a.s. Bratislava , v súvahe vykázané vo výške 275 045,53 EUR.

4 Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý
finančný majetok
B Obežný majetok
1. Zásoby
Účtovná jednotka konsolidovaného celku ZŠ s VJM vykazovala zásoby k 31.12.2018 na potravinách
v ŠJ v hodnote 527,31 EUR.
2. Pohľadávky
opis významných skutočností
a/ Dlhdobé pohľadávky konsolidovaný celok nevykazoval.
b/ Krátkodobé pohľadávky s okamžitou splatnosťou, či splatnosťou do 1 roka boli vykázané v hodnote
65 487,53 EUR , a tvorili ich:
a/ pohľadávky z daňových príjmov v EUR 9519 EUR netto
b/ pohľadávky z nedaňových príjmov obce v EUR v hodnote 31 481,52 EUR netto
c/ ostatné pohľadávky 4998,56 EUR na refundácií voči UPSVaR
d/ pohľadávky voči združeniu v sume 1100 EUR
Na základe vykonanej inventarizácie k 31.12. 2018 a na základe rozhodnutia OZ obec v roku 2019
účtovne vysporiada daňové nedoplatky nevymožiteľné , kde daňovník zomrel, a je predpoklad, že
náklady
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na vymoženie pohľadávok budú vyššie ako samotná hodnota pohľadávky .Z uvedených dôvodov OZ
pohľadávky účtovných jednotiek konsolidovaného celku:
Základná škola
-

voči zamestnancom v sume 900 EUR z vyplatených záloh na mzdy
voči obci za depozitné prostriedky v sume 13 600 EUR

Základná škola s VJM:
-

ostatné pohľadávky za školné a ŠJ v sume 5031,55 EUR

ÚJ tvorila v roku 2018 opravné položky k pohľadávkam:
-

k daňovým vo výške
k nedaňovým vo výške

5104,60
5677

EUR
EUR

3. Finančné účty obce k 31.12.2018 vo výške 21 539,81 EUR, v tom
a) významné zložky krátkodobého finančného majetku
-na BÚ a depozitné prostriedky škôl na obci v hodnote 14649,79 EUR
-hotovosť v sume 6770 EUR

-

depozit finančných prostriedkov škôl u zriaďovateľa k 31.12.2018

ZŠ s VJM
Základná škola

- vrátila na obec nevyčerpané finančné prostriedky z OK
13 600 EUR

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č. 12
Opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek vlastného imania uskutočnených
v priebehu účtovného obdobia prestavuje najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných
chýb minulých rokov.
Výsledok hospodárenia za rok 2018 bol záporný vo výške 24 003,63 EUR – strata.
B Záväzky
1. Rezervy zákonné - tab. č. 13a 14 – rezervy neboli tvorené
2. Záväzky ďalej predstavovali tab. č. 15
a/ záväzky medzi subjektami verejnej správy cez účet 357*17 400 EUR depozity škôl splatené do
31.01.2018
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b/ záväzky krátkodobé

137 027,71 EUR v tom:

- dodavateľské záväzky uhradené v roku 2017 , vykazované ku koncu účtovného obdobia vo výške
29 132,02 EUR
- prijaté preddavky v sume 710,04 EUR
- ostatné záväzky v sume 8599 EUR
-záväzky z nájmu vo výške 4572 EUR
- iné záväzky v sume 14 59,40 EUR
-zamestnanci v sume 36 437,24 EUR z nevyplatených miezd za 12/2019
- zúčtovanie s orgánmi SZ a ZP v sume 33 969,55 EUR
- ostatné priame dane v sume 7390 EUR
- nevyčerpané transfery voči subjektu mimo VS v sume 1588 EUR
c/záväzky dlhodobé v hodnote 344 701,82 EUR
- záväzky zo SF
- záväzky z nájmu splatné po r.2018 podľa leas. zmluvy auta
- záväzky voči ŠFRB

2255,01 EUR
9526,25 EUR
332 920,56 EUR

3.Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci tab. č. 16
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery
V priebehu roka 2018 obec použila na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami
obce kontokorentný úver – povolené prečerpanie na účte, ktorý bol k 31.12.2018 vyrovnaný.
subjekt : Obec Farná IČO 00 306 941
3. Časové rozlíšenie

tabuľka č. 18

a) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období podľa jednotlivých položiek súvahy vrátane kapitálových transferov účtovaných na účte 384
Obec vykazuje zostatok vo výške
Základná škola s VJM
Základná škola

983 574 EUR
30 822 EUR
234,50 EUR

b/ popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období
Popis významnej položky časového rozlíšenia
Výdavky budúcich období spolu z toho:

Zostatok k 31.12.2018

Zostatok k 31.12.2017

Výnosy budúcich období spolu z toho:
účet 384*

1 014 631,91

627 452,57

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
Kapitálový transfer
dotácia NFP Leader –
účtovne boli vysporiadané invnetar. rozdiely pri KTv v tom:
úpsvar refundácie 2017

Stav k 31.12.2018
5000

Stav k 31.12.2017
3969,72
14 326,56
8993,98
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nesportrebovaný transfer zostatok k 31.12.2017 Kamerový systém
nespotrebov. BT MF SR
NFP Zberný dvor
Bytový dom dotácia MVaRR
Rekonštrukcia MŠ KT
kamerový systém Bytový dom
nespotrebované granty prijaté prenos do r. 2019

5000
332,58
137 896,96
225 000
68 938
5000
777,26

- na účte 384* boli zúčtované odpisy za rok 2017 do výnosov , zároveň boli vykonané opravy účtovania
minulých období na majetku obstaraného z KT
Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Druh výnosov
a) tržby za vlastné výkony a tovar

Popis /číslo účtu a názov/
602 - Tržby z predaja služieb

b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob
c) aktivácia

624 - Aktivácia DHM

d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

632 - Daňové výnosy samosprávy
633 - Výnosy z poplatkov

e) finančné výnosy

661 - Tržby z predaja CP
662 - Úroky
668 - Ostatné finančné výnosy
672 - Náhrady škôd

f) mimoriadne výnosy
g) výnosy z transferov

h) ostatné výnosy
i)

j) výnosy podľa rozpočtových programov
k)

69*
692 - Výnosy z kapit. transferov z rozpočtu obce, VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ
696 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov od EÚ
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy
698 - Výnosy samosprávy z kapitálov. transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových
príjmov
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
641 Trzby z predaja DHM, DNM
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 - Ostatné výnosy
653 zučtov ostatných rezerv
Účtovná jednotka nemá programovú obsahovú náplň
SPOLU

Suma EUR
51002,88

536 310
33448

561 926
432957
12657
63540,45
2756,20
15

283,90
69 893,64

1 286 977,65

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Druh nákladov
a) spotrebované nákupy

Popis /číslo účtu a názov/
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie

b) služby

511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné

Suma
135 813,72
78 566,26
18090
2165,83
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513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
mimo audit. služieb- samostatne uvedené
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
527 Zákonné sociálne náklady
528 Ostatné sociálne náklady

c) osobné náklady

d) dane a poplatky
e) odpisy, rezervy a opravné položky

f) finančné náklady

g) mimoriadne náklady
h) náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov

i) ostatné náklady

Osobitné náklady uvedené podľa zákona
o účtovníctve
§ 18 ods.6

91,80
108175,20
584 875
202340,53
13694,56
4770

532 - Daň z nehnuteľností
538 - Ostatné dane a poplatky
551 - Odpisy DNM a DHM
553 - Tvorba ostatných rezerv
558 - Tvorba ostatných opravných položiek

110961

561 - Predané CP a podiely
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady
572 - Škody

1468
6079,87

584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO,
PO zriadených obcou alebo VÚC
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC
ostatným subjektov verejnej správy
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC
subjektov mimo verejnej správy
587 - Náklady na ostatné transfery
588 - Náklady z odvodu príjmov
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov
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

10781

1800
5000

5374
18061

Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti
v členení na náklady za:
-

1500

overenie účtovnej závierky
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia
účtovnej závierky
súvisiace audítorské služby,
daňové poradenstvo,
ostatné neaudítorské služby

SPOLU

1310981,28

3. Tržby a náklady príspevkových organizácií
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - popis významných položiek majetku a záväzkov
2. Ďalšie informácie - informácie o významných položkách
-

na podsúvahových účtoch sa vedie majetok ,ktorý sa neodpisuje, a pri nákupe bol účtovaný
priamo do spotreby v priebehu roka 2018 .
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Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1. Iné aktíva a iné pasíva

Tabuľka k poznámkam

a/ zmluvná povinnosť z uzatvorených poistných zmlúv na majetku
b/ z uzatvorených ostatných zmluvných vzťahov
Čl. VIII
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
2. Informácie podľa odseku 1 Obec nevykazuje , z dôvodu, že nemá
a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou
b) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby zamestnanci a ich blízke osoby vykonávajúce podstatný
vplyv a to aj sprostredkovane,
c) osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom
členov štatutárnych orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných
jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv,
d) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy
s účtovnou jednotkou,
e) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky
závislá.
Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
1.

Rozpočet obce na rok 2018
Základným finančným nástrojom hospodárenia obce v roku 2018 bol schválený rozpočet Obec v roku 2018 zostavila
rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 a odsek 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozpočet bol schválený uznesením OZ dňa 14.12.2017 , č. uznesenia

274/2017

K návrhu rozpočtu bolo vypracované odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce , ktoré bolo prerokované na zasadnutí
obecného zastupiteľstva pred rozhodnutím o schválení finančného rozpočtu obce na rok 2018.
Súčasťou schváleného rozpočtu obce bol aj rozpočet zriadených rozpočtových organizácií obce, a to :
Základná škola
Základná škola s VJM
a školských zariadení v pôsobnosti obce financovaných z originálnych kompetencií
a/ Materská škola - subjekt bez právnej subjektivity
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b/ ŠJ pri MŠ , pri ZŠ s VJM
c/ ŠKD pri ZŠ a ZŠ s VJM
Podklad ku schodku celkového rozpočtu vrátane finančných operácií rozpísaný na obec a jej rozpočtové organizácie
k 31.12.2018
údaje čerpané z FIN 1-12
schválený k 31.12.2018
1885159,00
1820751,06
x

celkové príjmy
celkové výdavky
hospodárenie obce

upravený k 31.12.2018
2848379,15
2845044,15
x

čerpanie k 31.12.2018
2106630,27
2103898,14
+ 2732,13

Rekapitulácia úprav rozpočtu pre obec bez rozpočtových organizácií v EUR
V priebehu roka 2018 boli vykonané rozpočtové opatrenia v súlade s ustanovením §14 odsek 1 a odsek 2,zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. a v súlade s ustanovením § 9 odsek 4 písmena b/ zákona
o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v z. n .p., O uvedených opatreniach obec vedie operatívnu evidenciu.
Boli vykonané rozpočtové opatrenia v rozsahu ,ktoré obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie, schvaľovalo, a rozpočtové
opatrenia v priebehu roka medzi jednotlivými položkami rozpočtu rozsahu limitu starostu obce, ktoré OZ priebežne na OZ*
zobralo na vedomie.
OZ* obecné zastupiteľstvo
Uznesenia OZ ,ktorými boli vykonané rozpočtové opatrenia a schválené OZ:
29.03.2018 , 27.04.23018 , 27.07.2018 , 30.07.2018, 23.10.2018 , 30.10.2018 , 08.11.2018 , 28.11.2018 , 05.02.2019 ,
08.02.2019
Obecné zastupiteľstvo v priebehu roka prerokovalo správy o plnení rozpočtu podané hlavnou kontrolórkou obce Farná,
v danej súvislosti prerokovanie o rozpočte OZ ukončilo hlasovaním a prijatím uznesenia OZ:
Na základe vyššie uvedeného boli úpravy rozpočtu počas rozpočtového roka 2018 vložené do RISSAM-u za obdobie: 02/2018 ,
03/2018 / 06/2018, 09/2018 , 10/2018 , 12/2018
Prehľad o plnení rozpočtu obce v EUR vrátane rozpočtových organizácií

Bežné príjmy obce
BP – ZS VJM
BP- ZS
spolu P-BR

schválený
1 007 182,00
0
0
1 007 182,00

upravený
1 2047 82,54
31 474,00
0
1 236 256,54

Plnenie
1 137 893,08
30 828,28
1946,25
1 170 667,61

Bežné výdavky obce
BV ZŠ
BV ZŠ s VJM
spolu výdavky BR

539 398
230 196,00
184 230
953 824,00

678 111,44
271 764,37
240 650,35
1 190 526,16

612 518,57
271 334,70
241 385,36
1 124 938,63

Kapitálové príjmy
spolu príjmy KR
Kapitálové výdavky
obce
ZS VJM KV
kapit. výdaj spolu
Príjmové finančné

775 561,00
775 561,00
845 591,06

1 089 196,76
1 089 196,76
1 599 902,81

437 142,15
437 142,15
830 922,49

0
845 591,06
102 416

13 636,18
1 613 538,99
522 925,85

13 779,02
944 701,51
498 820,51
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operácie
Výdavkové
finančné operácie

21 336,00

40 979,00

33 958,00

Na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného
zákona, sa z prebytku hospodárenia obce vylučujú .
Takto vyčíslený schodok hospodárenia obce z bežného a kapitálového rozpočtu bez finančných operácií bol 462 112,38 EUR .
a)

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené vo výške 282 EUR

Schodok kapitálového a bežného rozpočtu obce bol z časti vo výške – 462 112,38 EUR vykrytý z čerpania návratných zdrojov
financovania vo výške 458 416,91 EUR , z NZF zo štátneho účelového fondu na kúpu bytového domu, z dotácií zo štátneho
rozpočtu , grantov,
a vo výške 39 953 EUR zo zostatku finančných prostriedkov obce z predchádzajúceho roka ,
, vrátane fondových účtov, účtov depozitných prostriedkov, hotovosti v pokladni.
Vyčíslenie VH v metodike ESA 2010 v prílohe č. 1 k Záverečnému účtu
Výsledok hospodárenia z akruálneho účtovníctva obec za rok 2018 bola strata vo výške 15 109,76 EUR.
Výsledok hospodárenia vyčíslený v metodike ESA je uvedený v prílohe záverečného účtu obce.

Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Obec nevykazuje informácie o skutočnostiach, ktoré by nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky a znamenali by :
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
Textová časť poznámok ku konsolidovanej účtovnej závierke tvorí prílohu k tabuľkovej časti
poznámok, ktorá bola vytvorená cez účtovný program Urbis a obsahuje 24 tabuliek.
V rámci vykonanej konsolidácie boli vykonané konsolidačné úpravy a vylúčené vzájomné pohľadávky
a záväzky, a vzájomné náklady a výnosy medzi subjektami konsolidovaného celku.
Konsolidačné úpravy k 31.12. 2018 sú evidované v účtovníctve.
Vypracovala : Anita Félix
Vo Farnej, dňa 20.06.2019
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