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Čl. I
Všeobecné údaje
(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom
účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.
Názov: ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN (ZORVC MARTIN)
Sídlo : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Založenie účtovnej jednotky : 25. 2.1994
(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa
mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.
Štatutárny orgán : predsedníčka Janka Stupňanová
(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná
jednotka vykonáva.
Účtovná jednotka bola založená mestami a obcami za účelom organizovania vzdelávacích aktivít pre svojich
členov a iné subjekty s cieľom: aktuálneho vzdelávania v oblasti legislatívy a iných oblastiach, zvýšenia kvality
riadenia a výkonu samosprávy, zabezpečenia informačného toku pre predstaviteľov samosprávy, zvýšenia
kultúry styku s verejnosťou, zabezpečenia spokojnosti obyvateľstva, rozvoja podnikateľských aktivít,
prosperity obce, mesta.
(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné
obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí
vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia.
Priemerný počet zamestnancov 3, z toho vedúci zamestnanci 1 – Tabuľka č. 1
Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
(2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
Položky
a)dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
b)dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou
činnosťou
c)dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
d)dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou
činnosťou

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
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e)dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný
majetok získaný bezodplatne
f)dlhodobý finančný majetok
g)zásoby nakupované

obstarávacou cenou
obstarávacou cenou

h)zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
i)zásoby získané bezodplatne
j)pohľadávky

vlastnými nákladmi
reálnou hodnotou
menovitou hodnotou

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

reálnou 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

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého
nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení
odpisov. Odpisová skupina 1- doba odpisovania 4 roky, ročný odpis 1/4. Odpisová skupina 2 – doba
odpisovania 6 rokov ročný odpis 1/6.
(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky
a rezervy. Účtovná jednotka tvorí k majetku opravné položky.
Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to od
1.1.2020 do 31.12.2020.
(2) Prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav
dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto
majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia od 1.1.2020 do 31.12.2020. – Tabuľka č. 2
(3)a) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku
v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku
bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného
účtovného obdobia od 1.1.2020 do 31.12.2020. - Tabuľka č. 2
(4) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. – Tabuľka č. 3
(5) Príjmy budúcich období vo výške 13820,39 € sú členské príspevky od obcí na rok 2021. Niektoré obce a mestá
majú rozpočet nastavený tak, že členský poplatok uhrádzajú už v roku predtým. Náklady budúcich období vo výške
1006,07 € tvoria náklady na poistenie auta a aktualizácie software.
.
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(6) Združenie tvorí Sociálny fond jeho vývoj popisuje Tabuľka č.4
Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1) Tržieb z predaja služieb vzchádzajú z hlavnej činnosti Zduženia a to zo vzdelávania. Poplatky sa vzdelávanie sa
odvíjajú od nákladov na lektorov, nájmov, ubytovania atď. a sú stanovené dohodou.
(2) Náklady na ostatné služby sú priamo úmerné príjmom z predaja služieb.
Čl. V
Ďalšie informácie
Združenie hospodári na základe rozpočtu, ktorý je schvaľovaný Radou ZORVC MARTIN . V roku 2020 bol
schválený 21.11.2019 ako vyrovnaný vo výške 673050,00€. V priebehu roka bol dvakrát upravovaný, naposledy
14.12.2020 na 366250,00 €. Rozpočet v príjmovej časti bol plnený na 103,24 % a vo výdavkovej na 89,40 %.
Tabuľka č. 1
k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

3

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
3

z toho počet vedúcich zamestnancov

1

1

Bežné účtovné
obdobie

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali
dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas
účtovného obdobia
Tabuľka č. 2
k čl. III ods. 2 a 3 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v EUR

Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
prírastky
úbytky

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
21112,45

21112,45

0

0

993,15

993,15

20119,30

20119,30

Spolu

presuny
Stav na konci bežného účtovného obdobia

Tabuľka 3
k čl. III ods. 4 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti v EUR
Stav na konci
bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

0

0

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu
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Tabuľka 4
k čl. III ods. 6 vývoj sociálneho fondu v EUR v roku 2019

511,47

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
510,69

1079,22

1206,78

Čerpanie

1229,40

1206,00

Stav k poslednému dňu účtovného
obdobia

361,29

511,47

Sociálny fond

Bežné účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov
Tvorba zo zisku
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