Obec Dvorec, 956 55 Dvorec 69, IČO: 00310387
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

Obec Dvorec
956 55 Dvorec 69
00310387
Rok 1990
Obec bola založená podľa zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.

b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
c) Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku
d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného
celku verejnej správy

riadna
mimoriadna
áno
nie
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Výkon samosprávnych činností.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je
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
Zástupca štatutárneho orgánu
Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky
z toho:
- počet vedúcich zamestnancov
Informácie o organizáciách zriadených
a založených účtovnou jednotkou:
- rozpočtová organizácia zriadená účtovnou
jednotkou (obcou)

Ing. Eva Srncová, starostka obce
Dominik Chromek, poslanec obecného zastupiteľstva
3
3
1
Základná škola s materskou školou Dvorec, 956 55
Dvorec 63, IČO: 36129674
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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 majetku a záväzkov
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Položky
dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
dlhodobý nehmotný majetok vytvorený 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
rezervy
n) 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
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.
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. 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:
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Drobný nehmotný majetok od 1 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 1 Eur do 1700 Eur, ktorý podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky nie je
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Účtovná jednotka netvorila opravné položky.
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
- 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
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).
- 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.
7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na
menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. V účtovnom
období roku 2020 sa v cudzích menách neúčtovalo.
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- stavby v sume
17 253,24€, ktorý vznikol zaradením stavieb do majetku obce nadobudnutých nasledovne:
- zaradenie detského ihriska BRANO v hodnote 9252,84 €, financované z dotácie vo výške 8000 EUR
a 1252,84 EUR z vlastných zdrojov,
- zaradenie spevnenej plochy s prístreškom na ihrisku v hodnote 8000,40 EUR, financované z dotácie vo
výške 7000 EUR a 1000,40 EUR z vlastných zdrojov.
Na účte 022 je vykázaný úbytok v sume 949,01 €, ktorý vznikol vyradením opotrebovaných
a nepoužiteľných hnuteľných vecí nad 10 rokov používania podľa schváleného vyraďovacieho protokolu.
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b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Druh poisteného majetku
PZ č.441 9000188-Dlhodobý majetok
obce- nehnuteľnosti- súbor budovy,
stavby
€Dlhodobý majetok obce- hnuteľný
majetok (kríž na cintoríne)
PZ 71003926: Traktor Zetor, BN020AA

Spôsob poistenia,
hodnota poisteného majetku
Živelné poistenie, vandalizmus, sklo na
budovách do výšky 2 454 818 €

Výška poistenia
800,99 €

Poistenie pre prípad živlu a vandalizmu
do výšky 3 812 €
Poistenie zodpovednosti za škody na
poistnú sumu 3 000 000 EUR na škodu
na zdraví a majetku

39,30 €
41 €

B Obežný majetok
1. Finančný majetok
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty

Zostatok k 31.12.2019
44,09
226,50
88 510,61

Zostatok k 31.12.2020
372,79
0
77 561,09

2. 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: (účet 381)
- poistné
- licencie a technická podpora PC programov

Zostatok k 31.12.2019
459,30
8,26
451,04

Zostatok k 31.12.2020
0

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A 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 neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti
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
- ostatné záväzky

Zostatok
k 31.12.2019
311,37
311,37

Zostatok
k 31.12.2020
592,13
592,13

10 166,75
1 994,36
2 746,33
1 669,36
385,14
3 371,56

6 523,18
1 389,75
2 937,49
1 802,10
393,84
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b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Záväzky

Zostatok
k 31.12.2019

Zostatok
k 31.12.2020

10 166,75
311,37

6 523,18
592,13

Záväzky z toho:
a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka z toho:
b) so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov z toho:

1. 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: (384)
- sú to výnosy BO z odpisov majetku nadobudnutého z dotácií zo
štátneho rozpočtu
Výdavky budúcich období (383), z toho:
- zostatok účtu ŠJ
- zostatok príspevku UPSVaR na stravu detí

Zostatok k 31.12.2019
73 968,26

Zostatok k 31.12.2020
53 419,61
5 745,94
3 936,76
1 809,18

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
Kapitálový transfer na:
- na detské ihrisko prevedené do správy ZŠsMŠ

Stav k 31.12.2019
8500

Stav k 31.12.2020

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - opis a výška významných položiek výnosov
Opis /číslo účtu a názov/
a) daňové výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy z toho:
- podielové dane
- daň z nehnuteľností
- daň za psa
- daň z komunálnych odpadov
633 - Výnosy z poplatkov z toho:
- správne poplatky
b) 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
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ
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 z toho:
- zinkasované príjmy RO
c) ostatné výnosy
648 - Ostatné výnosy – z prenájmov priestorov, pozemkov, techniky a iné

Suma k 31.12.2019

Suma k 31.12.2020

290 802,96

258 057,78

274 257,89
6 921,20
380
5 939,77

241 107,44
6 902,15
384
7 747,19

3 556,05

1 917

83 119,78
8 841,94
24 813,15

66 596,12
4 034,40
6 729,05

11 250

11 250

1 400

2 050

2 569,60

2 569,60

34 245,09

39 963,07

10 570,78

444,35
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2. Náklady - opis a výška významných položiek nákladov
Opis /číslo účtu a názov/
a) spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie z toho:
- energie
- voda
b) služby
511 - Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby z toho:
- Audit a účtovníctvo
- Administratívne služby pri verej.obstarávaní a iné
- Telekomunikačné služby
- Konkurzy a súťaže
- Iné služby
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
527 - Zákonné 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 z toho:
- odpisy z vlastných zdrojov
- odpisy z cudzích zdrojov
f) finančné náklady
568 - Ostatné finančné náklady
g) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, do RO zriadených obcou
z toho:
- bežný transfer
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, subjektom mimo verejnej
správy z toho: DHZ

Suma k 31.12.2019
15 845,47
10 241,20

Suma k 31.12.2020
18 687,92
13 204,08

5 171,48
141,28

5 446,26
37,58

37 205,53
3 841,81

37 944,62
12 119,66

1 067,97
1 444,45

1 714,90
3 381,68

30 851,30
3 446
2 349,12
1 202,55
6 774,09
10 733,75

20 728,38
6 345,44
2 056,72
891,03
965
10 470,19

47 034,49
15 435,48
1 644,90

46 182,20
15 460,38
1 567,76

139,86

57,36

24 882
5 954,10
18 927,90

25 441,55
5 763,95
19 677,60

1 557,33

1 625,38

195 793,18

190 529,48

193 254,18
2 539
4 314

190 529,48
1 500

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Ďalšie informácie
Významné položky
drobný hmotný majetok
Iné: OTE.

Hodnota
37174,58
4770,54

Účet
771.1
772.1

6

Obec Dvorec, 956 55 Dvorec 69, IČO: 00310387
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2020
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:
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2019 uznesením č.5/2019
Zmeny rozpočtu: Príjmová časť:
1. Daňové príjmy – úprava rozpočtu: zníženie o 3769 EUR na 256 231 EUR,
skutočnosť bola 256 141 EUR
plnenie rozpočtu: 99,96 %
2. Nedaňové príjmy- úprava rozpočtu: zvýšenie o 4230 € na 9730 €
Skutočnosť bola
6655 €
Plnenie rozpočtu: 68,40 %
3. Granty a transfery-úprava rozpočtu: zvýšenie o 23077 € na 248 077 €
Skutočnosť: 246 274 €
Plnenie rozpočtu: 99,27 %
4. príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami- úprava rozpočtu: zníženie o 3660 €
na sumu 15 340 EUR, skutočnosť 0.
Úhrn príjmov bol upravený celkom o 23 538 € na 514 038 €, skutočnosť: 509 071 €, t.j. 99,03 %
Výdavková časť rozpočtu:
1. mzdy a platy – úprava rozpočtu: zvýšenie o 4400 € na 46 600 €, skutočnosť bola 44 683 €
Plnenie rozpočtu: 95,89 %
2. poistné a príspevok do poisťovní – zvýšenie o 675 € na 16687 €, skutočnosť: 16530 €,
Plnenie rozpočtu: 99,06 %
3. tovary a služby – úprava rozpočtu: zníženie o 33 542 € na 72 284 €,
skutočné čerpanie bolo 63 500 €, plnenie čerpania 87,85 %,
4. bežné transfery – úprava rozpočtu: zvýšenie o 726 € na 3910 €, skutočnosť bola: 3443 €, t.j.88,05%.
5. obstaranie kapitálových aktív – úprava rozpočtu: zvýšenie o 2300 € na 17300 €,
skutočnosť bola 17253 €, plnenie čerpania: 99,73 %.

Úhrn výdavkov bol upravený celkom o 25 441 € na 156 781 €, skutočnosť: 145 410 €, t.j. 92,75 %.
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.
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