Poznámky k 31.12.2020 - textová časť
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky

Obec Bajka
935 51 Bajka 15
00800309
01.01.1990
Zákon o obecnom zriadení
riadna
mimoriadna

c) Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku

áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce
a potreby jej obyvateľstva

3. 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:
- počet vedúcich zamestnancov

Ing. Alojz Štrba
starosta obce
8

8
3

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
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3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
a) 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:
dopravné
montáž
provízia
poistné
iné
Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
úroky
realizované kurzové rozdiely,
ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
c) Zásoby nakupované
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali.
d) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a
nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky.
e) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje
opravnou položkou.
f) 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.
g) 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.
h) 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.
i) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
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
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Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú matematicky. Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná
doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:
Odpisová skupina

Predpokladaná doba
používania v rokoch
1/4
1/6
1/8
1/12
1/20
1/40

1
2
3
4
5
6

Drobný nehmotný majetok od 0,00 € do 350,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od 0,00 € do 100,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje do spotreby. Od 100,01 € do 350,00 € sa eviduje na
podsúvahových účtoch. Od 350,01 € sa eviduje na účte 028.
5. 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 od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi.
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).

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
Obec v roku 2020 medzi drobný dlhodobý hmotný majetok zaradila:
- luster AZzardo Snake Top Black zakúpený do domu smútku, ktorého obstarávacia cena bola
507,00 Eur.
Obec v roku 2020 vyradila tlačiareň, ktorej obstarávacia cena bola 159,46 Eur, z dôvodu nefunkčnosti.

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Druh poisteného majetku
Súhrnné poistenie hnuteľného a nehnuteľného
majetku

Spôsob poistenia
komerčné

Výška poistenia v Eur
390,96
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c) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár

Suma v Eur
182 619,49
576 160,26
31 404,60

Drobný dlh.hmotný majetok

11 121,31

Obstaranie dlhod.hmotn.majetku

6 800,00

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku tvorí projekt na opravu havarijného stavu budovy MŠ vo
výške 6 800,00 Eur.
2 Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
Textová časť k tabuľke č.1
Dlhodobý finančný majetok obce sa skladá z podielu združenia obcí „Za čisté dolné Pohronie“ vo výške
306,39 Eur a cenných papierov spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava vo
výške 68 769,68 Eur.
3 Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadok 026 súvahy):
Názov spoločnosti

Právna
forma

Združenie obci „Za
čisté dolné
Pohronie“
Spolu

Základné
imanie (ZI)
spoločnosti
v peňažných
jednotkách

Podiel ÚJ
Podiel
na
ÚJ na
základnom hlasovacích
imaní (ZI)
právach
spoločnosti
v%
v%

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách
k 31.12.
2020

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách
k 31.12.
2019

751

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2020
v Eur

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2019
v Eur

306,39

306,39

306,39

306,39

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 súvahy):
Názov emitenta

Západoslovenská
vodárenská spoločnosť,
a.s. Bratislava
Spolu

Druh
cenného
papiera

Mena
cenného
papiera

Výnos v %

Dátum
splatnosti

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2020 v Eur

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2019 v Eur

01/03

EUR

0,04

28.01.04

68 769,68

68 769,68

68 769,68

68 769,68

B Obežný majetok
1 Pohľadávky
a) významné zložky krátkodobých pohľadávok (riadky 061 až 084 súvahy) – tabuľka č. 4
Textová časť k tabuľke č. 4
4

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane sa týkajú vydaných rozhodnutí
k daniam z nehnuteľnosti, k dani za psa a rozhodnutí k poplatkom za komunálny odpad.
Pohľadávka

Riadok súvahy

z nedaňových príjmov obce
z daňových príjmov obce
Spolu

068
069

Hodnota pohľadávok v
Eur
9 011,04
910,46
9 921,50

Opis
poplatky za komunálny odpad
daň z nehnuteľnosti a za psa

2 Finančný majetok
a) významné zložky krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty
Spolu

Riadok súvahy
086
087
088

Zostatok k 31.12.2020 v Eur
673,29
19,50
107 105,06
107 797,85

3 Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):
V roku 2020 neboli poskytnuté žiadne návratné finančné výpomoci.
4 Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis položky časového rozlíšenia

Riadok súvahy

Náklady budúcich období
spolu
Z toho: MŠ skupinové poistenie osôb
Príjmy budúcich období spolu
Z toho: Daň za jadrové zariadenie

Zostatok k 31.12.2019 v
Eur

Zostatok k 31.12.2020 v
Eur

111

37,44

62,40

113

37,44
7481,62
7481,62

62,40
7481,62
7481,62

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
Názov položky
Účet
428 – nevysporiadaný výsl. hospod.
431 – výsledok hospodárenia

Zostatok 2019
556 863,92
8 366,72

Prírastky
0,00
-4 378,58

Úbytky

Presuny

0,00
0,00

8 366,72
-8 366,72

Zostatok 2020
565 230,64
-4 378,58

B Záväzky
1 Rezervy (riadky 128 až 131) – tabuľka č. 6
Textová časť k tabuľke č. 6
Obec v roku 2020 nevytvorila rezervu na overenie účtovnej závierky audítorom.
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Záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8

a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Textová časť k tabuľke č.8
5

Medzi záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane obec v roku 2020
zaradila záväzky zo sociálneho fondu vo výške 2 440,37 Eur.
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane roku 2020 pozostávajú z prijatých
preddavkov na školskú jedáleň (21,66 Eur), zo záväzkov voči zamestnancom (4 764,13 Eur), z ostatných
záväzkov voči zamestnancom (53,90 Eur), zo záväzkov voči sociálnej poisťovni a zdravotným
poisťovniam (2 972,25 Eur), z ostatných priamych daní (785,01 Eur).
3

Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

Obec v roku 2020 prijala návratnú finančnú výpomoc z MF AR zo štátnych finančných aktív na výkon
samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 6 611,00 Eur. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola
poskytnutá bezúročne.
Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Druh výnosov

Popis /číslo účtu a názov/

Suma
Suma
k 31.12.2019 v k 31.12.2020 v
Eur
Eur
262,88
245,42

a) tržby za vlastné výkony a tovar

602 - Tržby z predaja služieb

b) daňové a colné výnosy a výnosy
z poplatkov
c) ostatné výnosy z prev. činnosti
d) zúčtovanie rezerv
e) finančné výnosy

632 - Daňové výnosy samosprávy
633 - Výnosy z poplatkov
648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
652 – zúčtovanie zákonných rezerv
662 - Úroky

f) výnosy z transferov

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov
zo ŠR

Účtová trieda 6 celkom

157 817,36
7 176,26
1 907,23
0,00
31,54

159 562,44
6 654,46
2 804,20
0,00
1,31

13 842,74

9 588,68

181 038,01

178 856,51

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Druh nákladov

Popis /číslo účtu a názov/

a) spotrebované nákupy

501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie

b) služby

512 - Cestovné

c) osobné náklady

d) odpisy, rezervy a opravné položky
e) finančné náklady
f) transf. z rozp.obce subj.mimoVS
g) dane z príjmov
Účtovná skupina 50-58 celkom

513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
527 – Zákonné sociálne náklady
551 - Odpisy DNM a DHM
552 – Tvorba zák. rezerv
568 - Ostatné finančné náklady
586 - Z rozp.obce subj.mimoVS
591 – Splatná daň z príjmov

Suma k 31.12.2019 Suma k 31.12.2020
v Eur
v Eur
12 132,11
16 118,18
6 278,34
5 044,00
1 053,54

840,05

297,42
22 176,56
75 856,69
25 632,39
3 322,06
24 992,85
600,00
323,38
0,00
5,95
172 665,34

130,48
25 397,85
80 046,99
25 527,53
3 576,76
24 958,00
0,00
695,02
900,00
0,23
183 234,86
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Celková výška výnosov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 178 856,51 Eur, čo predstavuje pokles
výnosov oproti roku 2019, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 181 038,01 Eur. V roku
2019 obec prijala bežný transfer z Ministerstva financií SR vo výške 7 200,00 Eur na zakúpenie
traktorovej kosačky s príslušenstvom, čím sa v roku 2019 zvýšili výnosy samosprávy a oproti roku 2020
vykazujeme pokles. Podiel zostávajúcich výnosov v roku 2020 bol v porovnaní s rokom 2019, približne
rovnaký.
Celková výška nákladov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 183 234,86 Eur, čo predstavuje nárast
nákladov oproti roku 2019, kedy bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 172 665,34 Eur. Nárast
nákladov bol spôsobený najmä tým, že obec v roku 2020 odstránila havarijný stav verejného osvetlenia
demontážou a montážou káblového vedenia v celej obci v celkovej výške 8 064,76 Eur v mesiaci
november 2020 a v mesiaci december 2020 obec zakúpila pre občanov obce Bajka kompostéry na
biologický odpad v celkovej hodnote 3 274,01 Eur.

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
Na podsúvahových účtoch sa nachádza drobný hmotný majetok v hodnote od 100,01 Eur do 350,00 Eur
v celkovej hodnote 29 676,49 Eur na účte 751, 120,00 Eur na účte 752 (token), 2 439,25 Eur na účte 753
(CO materiál) a 5 241,84 Eur na účte 754 (D COM majetok).
Na účte 751 vznikol v toku 2020 nárast vo výške 1 382,67 Eur oproti roku 2019, kedy bola hodnota na
účte vo výške 28 293,82 Eur z dôvodu zakúpenia skartovača (121,20 Eur), bezdotykového teplomeru
(114,90 Eur), nástenných a stolových svietnikov a stolového kríža do domu smútku (861,00 Eur),
tlačiarne (115,37 Eur) a mobilného telefónu (170,20 Eur).
Na ostatných účtoch nenastala žiadna zmena oproti roku 2019.

Čl. VII
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 02.12.2019 uznesením č. 56/2019 písm. B .
Zmeny rozpočtu:
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020, zo dňa 31.03.2020
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020, zo dňa 30.06.2020
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020, zo dňa 30.09.2020
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020, zo dňa 30.10.2020
Rozpočtové opatrenia č. 5/2020, zo dňa 31.12.2020
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Čl. VIII
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) 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
Opis skutočností:
Po 31. decembri 2020 nenastali žiadne udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v účtovnej závierke za rok 2020.
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