OBEC Zavar
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2020

Poznámky k 31.12.2020
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 Zavar
Viktorínova 14, 919 26 Zavar
00313203
Obec bola založená v roku 1990 zákonom č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení.
Obec - zo zákona č.369/1990 Zb.

riadna
mimoriadna
áno
nie
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Podľa zákona č.369/1990 Zb. je základnou úlohou
obce pri výkone samosprávy starostlivosť o
všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej
obyvateľov

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky
z toho:
- počet vedúcich zamestnancov

Bc.Lukáš Sochor
Starosta obce
Peter Stúpala
Zástupca starostu
17,25
15

1

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:

1

OBEC Zavar
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2020

2

OBEC Zavar
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2020
Informácie o organizáciách zriadených a založených účtovnou jednotkou:
Obec má v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti:
1 rozpočtovú organizáciu.
Názov organizácie
ZŠ s MŠ Zavar

Sídlo
Športová 33, 919 26 Zavar

Právna forma
Verejná služba

IČO
34017381

Štatutárny zástupca
Mgr. Andrea Mršťáková

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej
jednotky vo svojej činnosti
áno
nie
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu
áno
nie
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Položky
dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
dlhodobý finančný majetok
zásoby nakupované
zásoby získané bezodplatne
pohľadávky
krátkodobý finančný majetok
časové rozlíšenie na strane aktív

i) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov
rezervy
j) časové rozlíšenie na strane pasív

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
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 alebo poistnomatematickými metódami
výdavky budúcich období a výnosy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.

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 prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania.
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Ak sa v priebehu používania majetku zistí, že doba odpisovania nezodpovedá opotrebeniu majetku,
upravia sa odpisy majetku a doba odpisovania od 1.1. nasledujúceho roka.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené vnútorným predpisom:
Odpisová skupina

1
2
3
4
5
6

Predpokladaná
doba
používania
v rokoch
4
6
8
12
30
50

Ročná odpisová sadzba
v%

25
16,67
12,5
8,33
3,33
2

Drobný nehmotný majetok od 0,01 Eur do 649,99 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 169,99 Eur, ktorý podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky
nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje na účte 501- spotrebný materiál.
1. Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtujú v účtovej triede 0 - Dlhodobý majetok:
a) aktivované náklady na vývoj, softvér, oceniteľné autorské práva, technické zhodnotenie, ak nie je
súčasťou ocenenia dlhodobého nehmotného majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako 2 400 € a doba
použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,
b) drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je od 650 € do 2 400 € a doba
použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Uvedený drobný dlhodobý nehmotný majetok sa financuje
z kapitálových výdavkov.
Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú :
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov,
b) samostatné hnuteľné veci s výnimkou hnuteľných vecí uvedených v písmene a) a súbory
hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti
dlhšou ako jeden rok, ktorých ocenenie je vyššie ako 1 700 €
c) technická rekultivácia a technické zhodnotenie, ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého
hmotného majetku; súčasťou technickej rekultivácie môžu byť len stavby, napríklad komunikácie,
ktoré svojím charakterom, účelom a rozsahom slúžia na vykonanie technickej rekultivácie, pričom
technická rekultivácia nie je dlhodobým hmotným majetkom, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
d) drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je : od 170 € do 1 700 €
a prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok. Uvedený drobný dlhodobý hmotný
majetok sa financuje z kapitálových výdavkov.
e) Ako príslušenstvo dlhodobého hmotného majetku sa účtujú predmety, ktoré tvoria s
hlavnou
vecou jeden celok a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je
súčasťou dodávky
hlavnej veci alebo ho možno k hlavnej veci priradiť dodatočne.
2. Ako dlhodobý finančný majetok sa účtujú najmä
a) cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, cenné papiere a podiely spoločnosti
s podstatným vplyvom a ostatné podielové cenné papiere a podiely,
b) cenné papiere s pevným výnosom (ďalej len „dlhové cenné papiere“) napríklad obligácie, dlhopisy,
vkladové listy,
c) umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov, pozemky, ktoré sú obstarané za účelom
dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.
1. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Účtovná jednotka podľa vnútorného predpisu tvorila opravné položky k:
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-

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 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
24 mesiacov najviac do výšky 75 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
36 mesiacov najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
2. 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 vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s
nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
3. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena
nakúpená.
Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)
Textová časť k tabuľke č.1
V tabuľke č.1 je vykázaný prírastok na účte 021 v sume 89 373,74 €, ktorý vznikol zaradením majetku –
zateplenia strechy telocvične.
V roku 2020 na účte 042 - Obstaranie DHM vykazuje účtovná jednotka prírastok v sume 123 383,67 €.
Uvedený prírastok predstavuje posledné stavebné úpravy rekonštrukcie ihriska. Okrem toho prírastok
predstavuje v sume 89 373,74 € zateplenie strechy telocvične.
Na účte 031 je vykázaný úbytok pozemkov v sume 42 490,66 €, ktorý vznikol z dôvodu predaja
pozemkov pri dome na Hlavnej ulici č.21. Okrem toho bola zúčtovaná oprava ceny pozemkov – zníženie
o 52 317 €, kúpa v roku 2019.
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b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Druh poisteného majetku

Spôsob poistenia,
hodnota poisteného majetku
Živelné poistenie do výšky 5 401 544 €
Poistenie pre prípad odcudzenia do
výšky 54 140 €
Havarijné poistenie motorových vozidiel
do výšky 219 808 €

Dlhodobý majetok obce
Dlhodobý majetok obce
Motorové vozidlá obce

Výška poistenia
3 398,35 €
527,39 €
2 756,48 €

c) 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
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Umelecké diela a zbierky
Softvér
Drobný dlhodobý nehmotný majetok

d)

Suma
1 019 246,23
16 395 139,51
606 820,60
532 911,72
247 606,98
125 240,19
8 955,00
3 404,40

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
- hasičské auto IVECO
- počítač MV SR 1 ks s príslušenstvom
- majetok CO, token
- imobiliár ZOMOT
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy
o finančnom prenájme
- osobný automobil DACIA DOKKER

Suma

108 457,00 €
2 799,96 €
3 117,54 €
905,00 €
13 302,77 €

2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
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

TAVOS, a.s., Piešťany

Druh
cenného
papiera

Výnos v %

Mena
cenného
papiera

Akcia
Eur
kmeňová

0

Dátum
splatnosti

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2020
475 778,65

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2019
475 778,65

B Obežný majetok
1. Pohľadávky
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a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávky

Riadok
súvahy

Slovenský plyn. priemysel
Bratislava
ZSE Energia a.s., Bratislava

Hodnota
pohľadávok brutto

065
065

Hodnota
pohľadávok netto

Dobropisy za plyn vyúčtovanie

11 328,21 11 328,21
366,99

Opis

Dobropisy za elektriku vyúčtovanie

366,99

11 695,20

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
Textová časť k tabuľke č.3 Obec vytvorila opravnú položku k nezaplateným faktúram z roku 2017, 2019
vo výške 260 €.
c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12.2019

Dlhodobé pohľadávky z toho:

Zostatok
k 31.12.2020

0,00

Krátkodobé pohľadávky z toho:
- pohľadávky na dani z nehnuteľnosti
- pohľadávky za KO a DSO
- pohľadávky za nájom
- pohľadávky odberateľské faktúry
- vratka finančných prostriedkov
- dobropisy za energie vyúčtovacie fa

Z toho pohľadávky po lehote
splatnosti
suma, popis

0,00

18 224,24
2 110,97
19,98
269,92
1 314,70
13 008,19
69,23

17 857,43
1 938,49 1771,65 € exekúcia na firmu
441,73
0,00
1 321,64
0,00
11 695,20

d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12.2020
17 857,43
17 857,43
0,00
11 695,20
1 938,49
1 321,64
0,00

Pohľadávky z toho:
a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka z toho:
- TAVOS, a.s., Piešťany
- Dobropisy za energie vyúčtovacie faktúry
- Pohľadávky na dani z nehnuteľnosti
- Pohľadávky odberateľ. faktúry
b)so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov z toho:

Zostatok
k 31.12.2019
18 224,24
18 24,24
13 008,19
69,23
2 110,97
1 314,70
0,00

2 Finančný majetok
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty

Zostatok k 31.12.2020
2 357,12
33,60
1 021 313,34

Zostatok k 31.12.2019
1 682,43
75,60
407 677,07

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:
- poistné
- predplatné
-

Zostatok k 31.12.2020
4 988,15
3 904,32
746,56

Zostatok k 31.12.2019
4 696,98
3 525,55
691,48
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Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
Názov položky
Účet

415 - Oceňovacie
rozdiely

428 Nevysporiadaný
výsledok
hospodárenia
minulých rokov
Výsledok
hospodárenia
(431)

Zostatok
k
31.12.2019

Zvýšenie

Zn
íže
nie

Presun

195 722,00

195 722,00

1463773
2,50

790013,16

Zostatok
k
31.12.2020

706515,37

790013,16

15427745,66

-790013,16

706515,37

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

Nepeňažný vklad do TAVOS, a.s.,
Piešťany - rozdiel medzi účtovnou
hodnotou a hodnotou zapísanou do
ZI
Presun HV za rok 2019

Presun 790013,16 € : preúčtovanie
HV za rok 2019.
HV za rok 2020 = 706 515,37 €

B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.6-7
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv
Názov položky / Suma
Obec vykazuje rezervu na súdny spor so spoločnosťou Preventíva, s.r.o. Trnava v sume
1500 €. Ukončenie súdneho sporu sa predpokladá v roku 2021. Rezerva bola tvorená na
základe odhadu starostu obce na súdne trovy.
Rezerva na overenie účtovnej závierky audítorom v sume 2000 €
Rezerva na činnosť Spoločného stavebného úradu Trnava v sume 10 300 €

Predpokladaný rok použitia
2021

2021
2021

2. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Textová časť k tabuľke č.8 - Účtovná jednotka eviduje záväzky po lehote splatnosti faktúru za naviac
práce v areáli ihriska v sume 18 989,77 €, na ktoré nebol vystavený dodatok a faktúru na prístup do
mapového portálu na 348 €, na ktorú bude vystavený dobropis.
Záväzky
Dlhodobé záväzky z toho:
- záväzky zo sociálneho fondu
Krátkodobé záväzky z toho:
- záväzky voči dodávateľom
- záväzky voči zamestnancom
- záväzky voči poisťovniam
- záväzky voči daňovému úradu
- záväzky z lízingu auta
- ostatné záväzky

Zostatok
k 31.12.2020
4 143,61
4 142,61

Zostatok
k 31.12.2019
3 798,17
3 798,17

92 770,02
56 126,75
10 610,68
8 343,00
1 986,21
9 365,62
6 337,76

204 257,64
176 870,99
11 566,60
8 906,45
2 095,19
0,00
4 818,41

b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
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Textová časť k tabuľke č.8 Najväčší záväzok tvoria dodávateľské faktúry, došlé v januári týkajúce sa
minulého obdobia a mzdy za december.
Záväzky

Zostatok
k 31.12.2020
96 913,63
92 770,02
56 126,75
10 610,68
8 343,00
1 986,21
9 365,62
6 337,76
4 143,61
4 142,61
0,00

Záväzky z toho:
a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka z toho:
- dodávatelia
- zamestnanci
- poisťovne
- daňový úrad
- záväzky z lízingu auta
- ostatné záväzky
b) so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov z toho:
- sociálny fond
c) so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov z toho:

Zostatok
k 31.12.2019
208 055,81
204 257,64
176 870,99
11 566,60
8 906,45
2 095,19
4 818,41
3 798,17
3 798,17
0,00

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 V roku 2018 obec prijala bankový úver na výstavbu budovy ihriska v sume
1 000 000 € s pevnou úrokovou sadzbou 0,53% na základe uznesenia zastupiteľstva č.15/2018 zo dňa
22.2.2018.
Predpokladaná posledná splátka úveru 25.1.2022.
b) opis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Druh bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
Dlhodobý splatnosť 3 roky

Opis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
alebo krátkodobého bankového úveru
Bez zabezpečenia

4. Časové rozlíšenie
a) opis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období
-

Opis významnej položky časového rozlíšenia
Výnosy budúcich období spolu z toho:
Zostatok prostriedkov v ŠJ ZŠ
Viacúčelové ihrisko z dot. Úrady vlády SR
Hasičské auto T 815
Prístavba materskej školy
Križovatka z dot. EU
Križovatka zo ŠR
Verejné osvetlenie z EU
Verejné osvetlenie zo ŠR
Zateplenie hasične
Modernizácia učební ZŠ
Vnútorná rekonštrukcia telocvične
Zateplenie strechy telocvične
Nehnuteľnosť Viktorínova 12
Zberný dvor z EU
Zberný dvor zo ŠR
Detské ihrisko z dot. Úradu vlády SR

Zostatok k 31.12.2020
1 551 032,37
2 766,18
23 083,39
60 781,24
66 139,11
491 562,36
57 831,32
43 724,75
5 144,26
6 591,58
15 163,83
142 504,24
69 417,25
0,00
495 935,73
58 345,44
7 444,70

Zostatok k 31.12.2019
1 584 284,82 €
4 040,47
24 409,87
81 797,92
68 949,71
517 393,20
60 870,20
46 829,75
5 509,54
6 765,46
17 214,87
147 466,00
0,00
13 715,04
523 028,61
61 532,76
0,00

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
Kapitálový transfer na:
- zateplenie strechy telocvične z Envirofondu
- Detské ihrisko z Úradu vlády SR

Stav k 31.12.2020
69 417,25
7 444,70

Stav k 31.12.2019
0,00
0,00
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Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - opis a výška významných položiek výnosov
Opis /číslo účtu a názov/
a) tržby za vlastné výkony a tovar
602 - Tržby z predaja služieb z toho:
- vyhlasovanie rozhlasom
b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy z toho:
- podielové dane
- daň z nehnuteľností
- daň za ubytovanie
- daň za umiestnenie jadrového zariadenia
633 - Výnosy z poplatkov z toho:
- správne poplatky
- KO a DSO
c) 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 z toho:
- bežný transfer na matriku
- registre
- voľby
- hasiči
- SODB
- Zberný dvor
- Dotácia VÚC Trnava
- Náklady na COVID
- Outdoorové prvky Úrad vlády
- Odvoz odpadu z Envirofondu
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR z toho:
- kapitálový transfer zo ŠR multifunkčné ihrisko
- hasičské auto T815
- zberný dvor
- križovatka a centrum obce
- verejné osvetlenie
- prístavba MŠ
- vnútorná rekonštrukcia telocvične, zateplenie
- modernizácia učební ZŠ
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov z toho:
- zinkasované príjmy RO
d) ostatné výnosy
641 - Tržby z predaja DNM a DHM z toho:
- predaj domu, pozemkov
648 - Ostatné výnosy z toho:
- Nájomné
- Refundácia nákladov za energie
- Rozdiel medzi znalec. posudkom a OC
- Za výrub stromov
e) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti z toho:
- Na stavebný úrad
Audit obce
Odstupné, odchodné

Suma k 31.12.2020
483,00
483,00
340,00
2 366 970,87
2 303 162,02
823 489,00
1 464 182,86
5 332,35
8370,10
63 808,85
2 148,30
58 396,84
154 563,97

Suma k 31.12.2019
388,00
388,00
373,00
2 313 030,53
2 264 248,55
840 689,90
1 407 477,05
6 053,95
8 370,10
48 781,98
5 232,45
43 340,00
152 576,47

21 002,41
4 018,51
824,02
1 354,71
3000,00
2 919,93
940,31
0,00
2 461,86
3000,00
2 270,83
97 076,26
1 326,48
21 016,68
30 280,2
28 869,72
3 470,28
2 810,60
5 544,51
2 051,04
36 485,30
36 485,30
75 654,37

18 136,88
3 679,19
830,03
3075,54
3000,00
0,00
5 225,00
1700,00
0,00
0,00
0,00
72 848,30
1326,55
21 016,68
11 438,10
28 869,72
3 470,28
2 810,60
1 534,00
61 437,33
61 437,33
78 277,13

67 964,11
67 100,00
7 423,30
16 492,22
7 987,31
-52 317,00
27 230,88
11 200,00
11 200,00
9 200,00
1 951,30
0,00

1 950,14
1 500,00
75 873,03
17 460,54
0,00
52 317,00
9 505,00
9 505,00
4 700,00
1 800,00
3 005,00

Celková výška výnosov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 2 608 876,10 €, čo predstavuje nárast
výnosov oproti roku 2019, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 2 553 780,48 €.
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Nárast výnosov bol spôsobený navýšením dane z nehnuteľnosti za skolaudované nové priemyselné
a skladové haly. Poplatky za odpad boli zvýšené v dôsledku vyšších nákladov obce na vývoz
a funkčnosťou zberného dvora, kde sú výdavky na jeho činnosť a separáciu odpadu. Predaj rodinného
domu so záhradou, ktorý obec neplánovala využívať, navýšil príjmy obce. Obec nepožiadala
o návratnú finančnú výpomoc od štátu v období pandémie.
Najväčší podiel na výnosoch tvorili:
- podielové dane vo výške 823 489 € - ich výška bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID - 19, čo predstavuje pokles o 2 ,05 % vo výške 17 200,90 €,
- daň z nehnuteľnosti vo výške 1 464 182,86 €,
- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 58 396,84 €,
- tržba z predaja rodinného domu s príslušenstvom 67 100 €,
- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 21 002,41 € (účet 693),
- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy o výške 97 076,26 € (účet 694).
2. Náklady - opis a výška významných položiek nákladov
Opis /číslo účtu a názov/
a) spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu z toho:
- kancelárske potreby, tonery
502 - Spotreba energie z toho:
- elektrická energia
- voda
- plyn
b) služby
511 - Opravy a udržiavanie z toho:
- Oprava bytu KD
- Výmena kotlov v ZŠ
513 - Náklady na reprezentáciu z toho:
- kultúrna činnosť
518 - Ostatné služby z toho:
- telefón, internet
- dopravné
- zvoz odpadu
- externý manažment
- údržba zelene
- právne služby
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne poistenie
525- Ostatné sociálne poistenie
527 - Ostatné sociálne náklady
d) dane a poplatky
538 - Ostatné dane a poplatky z toho:
- Fin. a zákon. poplatky za odpad
e) odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM z toho:
- odpisy z vlastných zdrojov
- odpisy z cudzích zdrojov
553 - Tvorba ostatných rezerv z toho:
- na stavebný úrad
- na audit obce
- na súdny spor
f) finančné náklady
562 - Úroky
568- Ostatné finančné náklady z toho:
poistenie majetku
g) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov

Suma k 31.12.2020
125 650,38
50 152,04
3 499,10
75 498,34
44 102,03
1160,52
30 235,79
244 283,35
52 589,11
15 466,22
21 300,00
5 901,33
5 462,78
185 673,76
2 780,93
1 867,23
65 339,26
16 785,60
26 229,67
5 759,60
353 853,57
248 714,51
85 670,60
3 564,40
15 904,06
21 102,65
21 102,65
20 791,99
606 572,89
592 512,89
495 436,63
97 076,26
13 800,00
10 300,00
2 000,00
1 500,00
11 040,22
3 215,56
7 824,66
6 861,16
482 109,32

Suma k 31.12.2019
147 278,47
74 110,69
2 645,57
73 167,78
42 210,19
665,51
30 292,08
213 077,75
26 927,53
8 702,74
3 630,63
177 283,86
2 332,94
4 336,63
52 982,58
10 249,80
14 041,35
5 782,53
364 121,97
255 397,74
89 036,70
3 403,60
16 283,93
17 697,47
17 697,47
16 998,61
563 426,72
547 057,94
478 268,92
68 789,02
11 200,00
9 200,00
2 000,00
0,00
10 600,57
4 578,71
6 021,86
4 838,98
432 456,17
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584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených
obcou alebo VÚC z toho:
- bežný transfer ZŠ s MŠ
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov
verejnej správy z toho:
- bežný transfer na stavebný úrad
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo
verejnej správy z toho:
- bežný transfer OŠK Zavar
587 - Náklady na ostatné transfery z toho:
- bežný transfer sociálna činnosť
h) ostatné náklady
541 - ZC predaného DNM a DHM
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť z toho:
- Odmeny poslanci

414 112,33

374 269,50

370 683,16
43 429,17
13 715,04

330 585,10
43 684,40
13 466,75

12 921,16
43 761,95

11 281,63
34 809,05

21 000,00
10 520,00
9 300,00
57 748,35
49 645,82
7 933,63
3 360,00

23 000,00
9 910,87
7 590,00
15 107,57
2 068,41
12 941,24
9 540,00

Celková výška nákladov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 1 902 360,73 €, čo predstavuje nárast
nákladov oproti roku 2019, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 1 763 766,69 €.
Nárast nákladov bol spôsobený prírastkom opráv a údržby o opravu bytu v kultúrnom dome 15 466,22
€, výmenou kotlov v ZŠ v sume 21 300 €, nárastom odpisov o 45 454,95 € v dôsledku zaradenia
stavieb v priebehu roka 2019, kúpou traktora na zberný dvor, navýšením bežného transferu ZŠ s MŠ
o 40 098,06 € na originálne kompetencie, predajom domu s príslušenstvom 49 188,06 €. V dôsledku
pandémie ochorenia COVID – 19 sa navýšili náklady o 7 786,92 €.
Obec vyplatila Obecnému športovému klubu Zavar nižšiu dotáciu ako bola schválená pre nižšiu
potrebu finančných prostriedkov a Klub seniorov vrátil väčšiu časť dotácie v roku 2021 pre nečinnosť
počas pandémie. Základná škola s MŠ šetrenie nevykázala.
Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:
- spotreba materiálu vo výške 50 152,04 €: spotreba ochranných prostriedkov a dezinfekčných
prostriedkov, dobrovoľnícka činnosť pri testovaní v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID 19 v sume o 3 839,77 €,
- mzdové náklady vo výške 248 714,51 €, kde je pokles oproti min. roku,
- sociálne náklady vo výške 105 139,06 €, takisto pokles,
- služby za odvoz odpadu vo výške 65 339,26 € + 20 791,99 € fin. poplatky za odvoz,
- zostatková cena predaného majetku 49 645,82 €,
- odpisy vo výške 592 512,89 €,
- tvorba rezerv vo výške 13 800 €,
- náklady na transfery a odpisy RO vo výške 414 112,33 € (účet 584),
- náklady na transfery subjektom mimo verejnej správy vo výške 43 761,95 € (účet 586).
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Ďalšie informácie
Významné položky
Prenajatý majetok
Materiál v skladoch civilnej ochrany
Požičané hasičské auto IVECO
Majetok v správe ZŠ s MŠ

Účet

Hodnota
2 919,96
2 997,54
108 457,00
1 566 749,01

790100/750100
790100/750100
790300/750300
790000/750000
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Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1. Iné aktíva a iné pasíva
Textová časť k tabuľke č.10
Stavebnej firme skončila povinnosť zloženia bankovej záruky voči obci v sume 299 730 € k 31.12.2019.
Obec nezaplatila faktúry stavebnej firme, ktorá budovala zberný dvor obce v roku 2018, boli vystavené
bez dodatkov a objednávok, ich celková suma činí 32 067,01 €.
Čl. IX
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:
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet Obce Zavar bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.12.2019 uznesením č. 127/2019.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 2.3.2020 uznesením č. 20/2020
- druhá zmena schválená dňa 31.3.2020 uznesením č. 56/2020
- tretia zmena schválená dňa 8.6.2020 uznesením č. 45/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 6.7.2020 uznesením č. 57/2020
- piata zmena schválená dňa 22.9.2020 uznesením č. 65/2020
- šiesta zmena schválená dňa 14.12.2020 uznesením č. 78/2020
- siedma zmena schválená starostom obce dňa 31.12.2020, vzaté na vedomie dňa 16.2.2021
uznesením č. 5/2021
- ôsma zmena nadobúda účinnosť dňa 31.12.2020 rozpočtovým opatrením č.8/2020, vzaté na
vedomie dňa 16.2.2021 uznesením č. 6/2021.
Výška dlhu obce podľa § 17 ods. 7 -8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v tabuľke č.15.
Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po 31. decembri 2020 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v účtovnej závierke za rok 2020. Upozorňujeme ale na skutočnosť pokračovania šírenia ochorenia
COVID - 19, čo má negatívny vplyv na fungovanie obce. Obec je momentálne zaťažená testovaním
obyvateľstva na COVID-19.
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