Obec Stráňavy
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2019

Poznámky k 31.12.2019
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 Stráňavy
Májová 336
00321613
06.09.1990
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb .o obecnom zriadení
Obec Stráňavy
Májová 336
riadna
mimoriadna
áno
nie
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

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

Ing. Papán Jozef
starosta
Mgr. Bernátová Renáta
zástupca starostu
9,3
10

1
Obecný úrad
ZŠ s MŠ 1.českoslov.armádneho zboru v Stráňavách
Športovcov 342
1
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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
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a)
b)
c)
d)

Položky
dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
získaný bezodplatne
f) dlhodobý finančný majetok
g) zásoby nakupované
h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
i) zásoby získané bezodplatne
j) pohľadávky
k) krátkodobý finančný majetok
l) časové rozlíšenie na strane aktív

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov
n) rezervy
o) časové rozlíšenie na strane pasív

p) deriváty pri nadobudnutí

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.
obstarávacou cenou
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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
☐
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 0,01 Eur do 2400,- 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 od 0,01 Eur do 1700,- Eur, ktorý podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky
nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje do nákladov na účet 501- Spotreba materiálu.

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 pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je riziko,
že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:
12 mesiacov najviac do výšky 25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
24 mesiacov najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
36 mesiacov najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
3
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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.

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)

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Druh poisteného majetku
Budovy v správe obce
Nájomná bytovka 494
Nájomná bytovka 505
ZŠ s MŠ
Dopravné prostriedky aj DHZ

Spôsob poistenia
zodpovednosť za škodu ,krádež, lúpež,
živelná udalosť, škody na vodovodných
zariadeniach
živelná udalosť, škody na vodovodných
zariadeniach
poistenie pre prípad odcudzenia a
vandalizmu

Výška poistenia
2 930,97€
308,64€
368,64€
509,-€
1897,31€

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom:
Zriadenie vinkulácie k úverovej zmluve ŠFRB č.511/715/2007 vo výške poskytnutého úveru
570 503,88€.
Zriadenie vinkulácie k úverovej zmluve ŠFRB č. 511/456/2009 vo výške poskytnutého úveru
648 641,88€.
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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
Umelecké diela a zbierky
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Suma
28 472,62€
4 394 214,34€
220 844,71€
47 543,23€
86 831,31€
41 110,14€
2 281,68€

2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
Textová časť k tabuľke č.1
Obec Stráňavy vlastní podiely vodárenskej spoločnosti SEVAK ,a. s. Žilina v priebehu účtovného obdobia
2019 nedošlo k pohybu DFM.

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

SEVAK a. s.

Druh
cenného
papiera

Mena
cenného
papiera

Výnos v %

Dátum
splatnosti

Akcia
EUR
kmeňová

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2019
319 889,80€

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2018
319 889,80€

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

Riadok
súvahy

Hodnota
pohľadávok brutto

Hodnota
pohľadávok netto

065
068

2 684,84 €
20 099,06€

2 684,84 €
20 099,06€

069

4 126,24€

4 126,24€

29 855,87 €

29 855,87 €

Opis
Dobropisy energie
Nájom, komunálny odpad
DzN ,daň pes

b) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Textová časť k tabuľke č.4
Obec Stráňavy eviduje pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti:
- do jedného roka vrátane vo výške 9617,38 €
- pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 20 238, 49 € / DZN, Kom.odpad/
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2. Finančný majetok
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok

Zostatok k 31.12.2018
1 195,39€
0,00€
132 080,40€

Pokladnica
Ceniny
Bankové účty

Zostatok k 31.12.2019
2 023,12€
0,00€
333 490,17€

3. 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
0,00€

Zostatok k 31.12.2019
2 049,€

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
Názov položky

Nevys.Výsledok hosp.
Vlastné imanie

Zostatok
k 31.12.2018

Zvýšenie

1 338 208,68
10 118,19

Zní
že
nie

35465,53 €

Presun

Zostatok
k 31.12.2019

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

10118,19 €
-10 118,19 €

1 348 326,87 €
35 465,53 €

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

2 777,- €

Predpokladaný rok použitia
2020

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 so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane : 64 794,81 €
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov : 1 592,30 €
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov : 820 319,23 €

Záväzky
Dlhodobé záväzky z toho:
- záväzky zo sociálne ho fondu
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB SO1 2007
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB SO2 2009
- Uver SLSP č.686/CC/19 30.9.2019
Krátkodobé záväzky z toho:
- záväzky voči dodávateľom

Zostatok
k 31.12.2018

Zostatok
k 31.12.2019

3 865,21€
374 987,56€
484 805,98€
0,00€

1 592,30€
356 704,47€
463 614,76€
300 000,- €

2 324,66€

383,48€
6

Obec Stráňavy
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2019
-

záväzky voči zamestnancom
záväzky voči poisťovniam
záväzky voči daňovému úradu
iné záväzky- zamestnanci zrážky

10 295,61€
6 391,20€
2 158,35€
530,00€

15 770,37€
9 366,24€
3 448,76€
530,00€

b) popis významných položiek záväzkov
Záväzok

Hodnota záväzku
k 31.12.2019

Dlhodobý investičný úver ŠFRB
2007
Dlhodobý investičný úver ŠFRB
2009
Úver SLSP

Hodnota záväzku
k 31.12.2018

Opis

356 704,47€

374 987,56€ so splatnosťou viac ako 5 rokov

463 614,76€
300 000,- €

484 805,98€ so splatnosťou viac ako 5 rokov
0,00€ so splatnosťou viac ako 5 rokov

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
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
Dlhodobý investičný úver ŠFRB
Dlhodobý investičný úver ŠFRB
Úver SLSP č.686/CC/19

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
alebo krátkodobého bankového úveru
so splatnosťou 07.05. 2037
so splatnosťou 28.04. 2039
so splatnosťou 31.12.2026

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:

Zostatok k 31.12.2018
1 640 711,32€

Zostatok k 31.12.2019
1 687 998,61€

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
Kapitálový transfer
-

Stav k 31.12.2018
356 367,38 €

Stav k 31.12.2019
159 916,47 €
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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) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy
- podielové dane
633 - Výnosy z poplatkov
c) finančné výnosy
662 - Úroky
d) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO
a PO zriadených obcou alebo VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
- bežný transfer na register, ŽP
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
- zinkasované príjmy RO
e) ostatné výnosy
648 - Ostatné výnosy
- nájom bytovky ,nájom chata Kúpalisko, nebytové, hazardné hry

Suma k 31.12.2018
2 644,95€
2 644,95€
820 660,23€

Suma k 31.12.2019
4 239,75€
4 239,75€
809 620,80€

755 655,03€

730 360,70€

65 005,20€
2,57€
2,57€
167 722,53€

79 260,10€
43,49€
43,49€
168 925,64€

5 412,02€

6 634,42€

106 115,91€

104 408,14€

1 000,00€

0,00€

900,54€

2 351,58€

54 294,06€
82 624,99€

55 531,50€
87 985,30€

82 624,99€

87 985,30€

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, plyn
b) služby
511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
-telekomunikačné služby, ČOV, poplatky za všeobecné a špeciálne služby
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne poistenie
527 - Zákonné sociálne náklady
d) odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
e) finančné náklady
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady
- bankové poplatky, poistné
f) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
584-Náklady na transfery z rozpočtu obce, RO,PO,zriadených obcou

Suma k 31.12.2018
81 404,34€
36 762,59€

Suma k 31.12.2019
79 523,55€
38 038,94€

44 641,75€
111 445,79€
18 754,67€
826,61€
1 400,00€

41 484,61€
125 238,74€
27 112,25€
0,00€
1496,51€

111 445,79€
261 384,73€
197 843,93€
61 765,49€
4 775,31€
221 299,43€
221 299,43€
9 636,93€
8 910,86€

125 238,74€
302 130,92€
223 536,16€
72 896,39€
5 698,37€
197 785,21€
197 785,21€
12 578,31€
8 829,45€

726,07€
309 014,71€
309 014,71€

3 748,86€
324 344,31€
324 344,31€
8

Obec Stráňavy
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2019
- ZŠ s MŠ vlastné príjmy
- Finančné prostriedky na originálne kompetencie ZŠ
- Odpisy ZŠ s MŠ
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce,VÚC ostatným subjektov VS
- bežný transfer OŠK futbalový klub
- bežný transfer spoločenským organizáciám
- ZŤP
- 585-spol.stav.urad Strečno
g) ostatné náklady
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
- deti HN, sociálna výpomoc, voľby
h) dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov

38 573,89€
243 198,21€
27 242,61€
35 083,36€
27 800,00€
7 283,36€
2 200,-€
7 803,91€
2 910,46€
200,00€

33 372,62€
262 344,59€
28 627,10€
35 953,18€
28 000,- €
5 753,18€
2 200,-€
8 724,43€
1 036,76€
16,06€

2 910,46€

1 036,76€

0,40€
0,40€

6,36€
6,36€

3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti - platí len pre subjekty verejného záujmu
Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods.6
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na
náklady za:
a) overenie účtovnej závierky

Suma k 31.12.2019

2 777,-€

Čl. VI
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 19.12.2018. uznesením č.17/2018
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 2.9. 2019 uznesením č.32/2019
- druhá zmena schválená dňa 14.11. uznesením č. 40/2019

Čl. VII
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) iné mimoriadne skutočnosti
Opis skutočností:
Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa
vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. V čase zverejnenia tejto
účtovnej závierky obec Stráňavy nezaznamenala významný pokles príjmov z podielov na daniach
v správe štátu . Nakoľko sa však situácia stále mení, nemožno predvídať budúce účinky a dopady.
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Vedenie obce Stráňavy bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky
možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na obec Stráňavy , na jej občanov a na
jej zamestnancov.

Obec Stráňavy, dňa 29.03.2020
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