OBEC FARNÁ
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 Farná
935 66 Farná č.súp. 462
00306941
Obec bola založená v roku 1990 zákonom
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
ROPO - uvedie deň/mesiac/rok zo zriaďovacej
listiny
Obec - zo zákona č.369/1990 Zb.
ROPO - rozhodnutím zriaďovateľa v súlade so
zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej
správy
riadna ÚZ
áno
áno

2. Poznámky k individuálnej účtovnej závierke sú vyhotovené v lehote do 30.04.2021 na základe
Oznámenia pre správcu dane o predlžení lehoty na podanie daňového priznania z dane
z príjmov právnických osôb za rok 2020 .
3. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Obec - podľa zákona č.369/1990 Zb. je základnou
úlohou obce pri výkone samosprávy starostlivosť o
všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej
obyvateľov
ROPO - uvedú predmet činnosti zo zriaďovacej listiny

4. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
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:

Vlasta Csomorová – starostka obce
25
1
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- počet vedúcich zamestnancov
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou(počet)
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou(počet)
- neziskové organizácie založené/zriadené
účtovnou jednotkou(počet)

1. Základná škola s VJ maďarským s PS*
2. Základná škola s VJ slovenským s PS*
3. Materská škola bez právnej subjektivity*
nie sú
nie sú

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
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Položky
dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
dlhodobý nehmotný majetokvytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
získaný bezodplatne
dlhodobý finančný majetok
zásoby nakupované
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
zásoby získané bezodplatne
pohľadávky
krátkodobý finančný majetok
časové rozlíšenie na strane aktív

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

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
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účtovným obdobím.
obstarávacou cenou

p) deriváty pri nadobudnutí

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
Obec zapracovala do interného predpisu vlastný odpisový plán.
V roku 2020 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, žesa
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.
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.
Majetok, ktorý účtovná jednotka nedopisuje, vedie na podsúvahových účtoch.
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

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou. Účtovná jednotkatvorila opravné
položky k pohľadávkam podľa ustanovenia § 20 odsek 14zákona č.595/2003Z.z. o dani z príjmov
v z.n.p..
Účtovná jednotka tvorila opravné položkyk pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je
riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba
dlhšia ako:
360
720
1080

najviac do výšky 20% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
najviac do výšky 100% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva

Pohľadávky, ktoré sú nevymožiteľné odpisuje obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva.
6. 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 k 31.12. b.o. zostatok refundácie
pomernej časti nákladov na mzdy, odvody podľa platnej zmluvy , refundovaná zo ŠR v nasledujúcom roku
, cez účet 31507* zostatok k 31.12.2020 vo výške 1798,15 EUR.
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Bežný transfer
- prijatý od cudzích subjektov- sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu
Na normatívne financovanie obdŕžala obec vrátane dohodovacieho konania 456 735
EUR.
Nenormatívne financovanie bolo vo výške 33 293 EUR, na predškolákov pre MŠ zo ŠR boli finančné
prostriedky vo výške 680 EUR. Ku dňu zostaveniu účtovnej závierky boli finančné prostriedky zúčtované
voči ŠR:
školské zariadenie
Základná škola
Základná škola s VJM

Normatívne FP
263 395
193 340

Nenormatívne FP
21 821
11 472

ostatné bežné transfery: 73 204,90 EUR.
V tom BT na stravovanie bol príjem 25 328,40 EUR, pričom vratka nevyčerpaný zostatok transferu bol
vrátený do ŠR ku dňu zostavenia IUZ za rok 2020 v sume. 14 299,20 EUR k 29.03.2021,
Transfer spojený s realizáciou projektu MKS ITMS 310041J591 bol v sume 28 912,70 EUR čerpaný
čiastočne na BV v sume 3399,29 EUR a zostatok 25 513,41 EUR ako KT na kapitálové výdavky.
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), ku koncu roka preúčtovaný z účtu 357* na účet 384 * analytické členenie
-

prijatý 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).
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/mesta.
V roku 2020 obec obdŕžala kapitálový transfer v sume 25 513,41 EUR spojený s realizáciou
projekty v predchádzajúcom roku MKS obce Farná „Zníženie energetickej náročnosti KD v obci
Farná “ – účet 384*

7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
V cudzej mene sa v priebehu roka 2020 neúčtovalo.
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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
Na účte 021* stavby boli zaznamenané prírastky vo výške 267 890
Kúpa budovy zariadenia SS v obci ,

EUR

Oprávky boli vykonané v sume 124 057,92 EUR , podľa odpisového plánu predstavovali oprávky
110 748,81 EUR, rozdiel bol v oprave vykonaných odpisov, oprávok za m.o. po vykonanej inventarizácií.
Na účte 022* samostatné hnuteľné veci prírastok v roku 2020 nebol. Oprávky boli vykonané v sume
52 789,99 EUR, opravy m.r. podľa vykonanej dokladovej inventúry boli v sume 11 472 EUR.
účet 023* - neboli zakúpené žiadne dopravné prostriedky v roku 2020
.
Vykonané oprávky 5074,92 EUR podľa odpisového plánu na MV Kia Carens.
Na účte 028* drobný DHM prírastky v roku 2020 neboli.
účet 031*
V roku 2020 sa odpredali pozemky, vyradené z účtovníctva v hodnote 2716,60 EUR.
Zmluvy o prevode nehnuteľnosti obec zverejnila na webovej stránke.
.
Všetky prevody prebytočného majetku obce boli schválené v obecnom zastupiteľstve,
a na základe prijatých uznesení určené postupy prevodu , v súlade so zákonom o majetku obcí.
Prírastky predstavoval nákup pozemku pod budovou DSS v hodnote 2265 EUR.
Drobný majetok je vedený na podsúvahových účtoch analyticky v hodnote 150 934,12 EUR.
V roku 2020 boli prírastky v sume 11 248,20 EUR, kedy boli zakúpené kompostéry
420l pre jednotlivé domácnosti v k.ú. obce Farná.

Účet 042*
V roku 2020 sa obstaral majetok vo výške 270 155 EUR , ktorý bol zaradený na účet stavby
a pozemky vo vlastníctve obce.
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Zostatok na účte obstaraného majetku, nezaradeného vo výške 767 700,24 EUR predstavuje majetok
rozostavaný, nadobudnutý v predchádzajúcich účtovných obdobiach na základe vykonanej
dokladovej inventúry.
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Poistné na majetok vo vlastníctve obce na základe platných uzatvorených zmlúv v roku 2020 činilo
spolu
2040,93 EUR.
c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej
jednotky - ÚJ k 31.12.2020 nevykazovala ,a ani nemala uzatvorenú zmluvu o výkone správy na
majetku.
e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo – obec nemá
f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a
dlhodobému hmotnému majetku- obec v roku 2020 netvorila
2. Dlhodobý finančný majetok - tab. č. 1
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku
b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku
Účtovná jednotka v priebehu roka 2020 netvorila opravné položky k dlhodobému finančnému majetku.
Výška dlhodobého finančného majetku zostala k 31.12.2020 oproti roku 2020 nezmenená.
3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
ÚJ nemala v roku 2020 majetkový podiel v iných spoločnostiach.
4. 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

Druh
cenného
papiera

Západoslov.vodárenskásp
oločnosťa.s.

realizov.
cenné
papiere

Mena
cenného
papiera

EUR

Výnos v %

Dátum
splatnosti

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12.2019

275045,53

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2018
predchádzajúce
obdobie
275045,53
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B Obežný majetok
Obežný majetok netto vykazuje ÚJ v sume 113 986,01 EUR , oproti roku 2020 zaznamenaný
nárast o 66 534 EUR, najväčší nárast je pri finančnom majetku banka, pokladnica.
1. Zásobyk 31.12.2020 obec nevykazovala.
2. Pohľadávky – opis významných skutočností
2.1. Dlhodobé pohľadávky nevykazovala v účtovníctve.
2.2. Krátkodobé pohľadávky vykazovala v hodnote netto 25 342,12 EUR po korekcii
a/ pohľadávky z daňových príjmov v 28 767,54 EUR , korekcia 19 895,39 EUR, netto : 8872,15 EUR.
daň z pozemkov 2020
daň z pozemkov minulé roky
daň zo stavieb 2020
daň zo stavieb minulé roky
daň za psa 2020
daň za psa min.roky

3387,93 EUR
16 958,26 EUR
1388,78 EUR
5373,93 EUR
322,65
EUR
1335,99 EUR

Na základe vykonanej inventarizácie k 31.12. 2020 a na základe rozhodnutia OZ obec účtovne
vysporiadala daňové nedoplatky nevymožiteľné , kde daňovník zomrel, a je predpoklad, že
nákladyna vymoženie pohľadávok budú vyššie ako samotná hodnota pohľadávky. Správa z vykonanej
inventarizácie majetku a záväzkov bude prerokovaná v OZ.
b/ pohľadávky z nedaňových príjmov 41 054,61 EUR brutto, korekcia vykonaná cez opravné položky
v roku 2020 25 518,64 EUR, pohľadávky netto v hodnote 15 565,97 EUR , z toho :
TKO za rok 2020
TKO minulé roky
cintorínske poplatky
-

7333,85 EUR
29 900,72 EUR
30
EUR

prenájom nehnuteľnosti p. Šimonová

282 EUR, prenášaný bez zmeny z minulých období.

3. Finančný majetok
Obec vykazovala na bankových účtoch v sume 83 324,30 EUR na bankových účtoch vrátane
finančných prostriedkov škôl poslaných do depozitu k 31.12.2020.
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku v EUR
depozit byt dom
rezervný fond
sociálny fond
vlastné prostriedky obce ZBU
depozit ZŠ
depozit ZŠ VJM
12-BD BU
pokladnica
ceniny –stravné lístky zostatok

zostatok k 31.12.2020
27,33
101,39
8191,42
7300
21 600
29 213,55
5319,59
0
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b) krátkodobý finančný majetok,na ktorý bolo zriadenézáložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri
ktorom má účtovná jednotka má obmedzené právo s ním nakladaťÚJ ku koncu účtovného obdobia
nevykazovala.
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci
Poskytnuté návratné finančné výpomoc 500 EUR,
Na účte 335 vedená pohľadávka voči zamestnancom zostatok k 31.12.2020 v sume 850 EUR.
5. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
V roku 2020 predpis poistné majetok v hodnote 2858,69 EUR, náklady budúcich období.

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie- tabuľka č.5
Názov položky
účet VH k 01.01.2020
preúčtovanie VH 2019
opravy m.r. úbytky
opravy účtovania m.r. prírastky

Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného
imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov,
opravy významných chýb minulých rokov
-1 760 9976,29
24 892,21 zisk
44 315,79
31 841,78

zostatok k 31.12.2020

- 1 723 610,57

Výsledok hospodárenia v roku 2020 bol prebytok . vo výške 35 078,89 EUR
v tom oslobodené príjmy podľa zákona o dani z príjmov
a/ odpredaj majetku
b/ príjem z vlastníctva majetku obce, prenájom
B Záväzky
1. Rezervy obec neboli tvorené .
2. Záväzkyobec vykazovala v súvahe na r. 126 spolu v sume
a/ záväzky krátkodobé

91 430,95

- dodávateľské záväzky
- ŠFRB splátka istiny do 1 roka
-záväzky zamestnanci mzdy splatné v 01/2020
- záväzky voči poisťovniam vo výške
13 762,58 EUR

EUR

v tom:

EUR v tom:
2743,22
9861,85
20 785,57

EUR
EUR
EUR
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- záväzky zo zrazených preddavkov mzdy zamestnancov vo výške
- zrazené zrážky zo mzdy zamestnancov
- záväzky z finančného prenájmu MV
- iné záväzky vrátane depozitu ,prijaté preddavky

3439,02 EUR
15,93 EUR
4953,65 EUR
45 730,98 EUR

c/záväzky dlhodobé

312 833,29 EUR

- záväzky voči ŠFRB z kúpy BD
- záväzky depozit

312 731,90
5970

EUR
EUR

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery
V priebehu roka 2020 obec použila na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami
obce kontokorentný úver – povolené prečerpanie na účte, ktorý bol k 31.12. 2020 vyrovnaný.
V roku 2020 priebežne ÚJ splácala NZF prijaté v minulom účtovnom období, zostatok vykazovaný
v súvahea v tabuľkovej časti poznámok č. 9 .
Krátkodobá časti istiny z bankových úverov bola k 31.12.2020 bola splatená v sume 72 586,45 EUR,
v súlade s platnými uzatvorenými zmluvami na čerpanie bankových účelových úverov.
V tabuľke pri uvedený zostatku krátkodobých a dlhodobých splátok istiny úverov predchádzajúceho
obdobia rok 2019, boli vykonané zmeny z dôvodu kontroly vykazovaných zostatkov v RISSAM-e
k 31.12.2019 a blokácie medzivýkazových kontrol.
4. Časové rozlíšenie
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období
-

na účte 384* ako úbytky boli zúčtované odpisy za rok 2020 , vrátane zistených inventarizačných
rozdielov pri dokladovej inventúre
zaúčtované zostatky BT z roku 2020 prenášaných do roku 2021 a vrátených do ŠR v roku 2021
prírastky predstavovali
prijatý kapitálový transfer na MKS v sume 25 513,41 EUR, zberné
nádoby 1100l KT v sume 411,33 EUR, a zostatky inventarizačných rozdielov
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Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Popis /číslo účtu a názov/

Suma k 31.12.2020

Suma k 31.12.2019

výnosy celkom
a) tržby za vlastné výkony a tovar
602 - Tržby z predaja služieb v tom
- školné
- strava ŠJ MŠ
služby obcanom
- vyhlasovanie rozhlasom
- v ývoz odpad vôd občanom obce – verejnoprospešné služby obč.
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob
c) aktivácia
624 - Aktivácia DHM

923 078,89
14 061,83
14 061,83

d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy v tom
- podielové dane
- miestne dane v tom
- pozemok
- stavba
- pes
- byt

615 462,61

633 - Výnosy z poplatkov z toho:
- správne poplatky
- prijaté pokuty do rozpočtu obce
- cintorínske poplatky
- TKO
- ostatné poplatky a výnos prenájmu majetku obce
- MŠ poplatky
- znečistenie ovzdušia

899 628,89
9745,781

9096,08

569 064,16
97 235,89
10 361,07
1969,93
90,15
46 398,45
11 071,70

632 593,40
577 615,35
468 565,89
108 959,31
97 216,31
10298
1445
90,15
54 978,05
9846,45
206

685
34 606,75
21544,18
22211,42
35

e) finančné výnosy
661 - Tržby z predaja CP
- predaj akcií
662 - Úroky
668 - Ostatné finančné výnosy
f) mimoriadne výnosy
672 - Náhrady škôd
g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC
a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC
- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
- v tom refundácia UPSVaR
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ – DNI obce 2017
-

0
0

0
0

0
0

0
0
0

160 080,70

209 787,02

54412,62

106 678,61
18 116,57

38386,16

35 936,06

0

kapitálový transfer
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696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ
- zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ vo výške ročný odpis
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy
- zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov mimo
verejnej správy
0699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
- zinkasované príjmy RO
h) ostatné výnosy
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 - Ostatné výnosy v tom:
- zriadenie vecného bremena
- -najom 12BJ
- prenájom nebytových priestorov
- ostatné výnosy z prevádzk.činnosti obce

63 352,92

63 352,92

0

1714,43

0

0

3929

2105

87700,22
8889,10
24 440
44 922,90
9 448,22

32 195,99
2183,45
23440

i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
653 -Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
-

43666,20
43666,20

10781,60

91 076,15

10781,60

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
náklady spolu
a) spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
b) služby
511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
527 - Zákonné sociálne náklady
528- ostatné sociálne náklady
d) dane a poplatky
532 - Daň z nehnuteľností
538 - Ostatné dane a poplatky
e) odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
- odpisy z vlastných zdrojov v tom zúčtované
- odpisy z cudzích zdrojov KT
553 - Tvorba ostatných rezerv
558 - Tvorba ostatných opravných položiek
- k daňovým pohľadávkam

Suma k 31.12.2020
888618,60
101220,78
59503,92
41716,86

Suma k 31.12.2019
924 521,10
104 951,84
64 313,51
40 638,33

126859,77
33056,30
1123,24
12

166 056,18
11 891,74
1189,75
177,68

92668,23

152 797,01

377719,50
272939,68
89398,53
12801,29
2580
66
0
66

396 612,43
283 457,39
98 761,81
11449,40
2943,83
0
0
0

184752,35
139338,32

166568,05
122 901,85

0

35 936,05
0

19895,39

19749,60
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- k nedaňovým pohľadávkam
f) finančné náklady
561 - Predané CP a podiely
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady
g) mimoriadne náklady
572 - Škody
h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených
obcou alebo VÚC
- bežný transfer xxx
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov
verejnej správy
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo
verejnej správy - OZ
587 - Náklady na ostatné transfery
- bežný transfer xxx
588 - Náklady z odvodu príjmov
- predpis odvodu príjmov RO
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov
- predpis budúceho odvodu príjmov RO
i) ostatné náklady
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
j) dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov

25518,64
13 448,23

23916,60
3899,98

7298,85
6149,38

5016,92
3883

67126,65
66126,65

73077
62377

1000

10700

0

0

0

0

0

0

2716,60
2716,60
0
0
0

3356,10
3356,10
0
0
0

14708,72

4999,52

0

0

0

0

3.Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu, ktorá by bola povinná spĺňať podmienky podľa § 21 ods. 2
zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
Obec v roku 2020 účtovala na podsúvahových účtoch o dlhodobom majetku, ktorý sa neodpisuje, len sa
vedie v evidencii.
Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1. Iné aktíva a iné pasíva
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Obec v roku 2020 neúčtovala o iných aktívach a iných pasívach, ktorými sa rozumie možný majetok,
ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či
nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od
účtovnej jednotky
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
a) opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám – obec nevykazovala v účtovníctve
za rok 2020
Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka
Obec schválila finančný rozpočet na rok 2019 bez programovej štruktúry uznesením
Uznesením OZ bol schválený aj rozpočet školských zariadení a základných škôl, v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce.
Obec v priebehu roka 2020 prijala rozpočtové opatrenia o ktorých vedie operatívnu evidenciu.
Rozpočtové opatrenia boli vykonané v súlade s ustanovením §14 zákona SNR č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. Úpravy rozpočtu boli vykonané v rozsahu
oprávnenia starostky obce, ktoré OZ zobralo na vedomie, a v rozsahu zmien ,ktoré schvaľovalo obecné
zastupiteľstvo.
Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 -8zákonač.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 – v tabuľke č. 15

Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Účtovná jednotka neuvádza Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky a to:
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,
13
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d)
e)
f)
g)

vydané dlhopisy a iné cenné papiere,
zmena právnej formy účtovnej jednotky,
mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy,
iné mimoriadne skutočnosti

Vypracovala : Anita Félix
Vo Farnej, dňa 20. apríla 2021
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