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Poznámky k 31.12.2020
(textová časť)
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.
Mikroregión Pod Mošníkom – združenie obcí
Obec Herľany, Obecný úrad Herľany 54, 044 45 Herľany
dátum založenia: 11.07.2012
(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

Ing. Michal Kmec - predseda

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka
vykonáva.
Predmetom združenia je presadzovať oprávnené záujmy obcí vo vzťahu k orgánom štátnej správy všetkých stupňov:
k vláde, k zákonodarným orgánom, k ZMOSu, k medzinárodným organizáciám v otázkach ochrany ich práv.
Spolupracovať pri získavaní a využívaní domácich a zahraničných zdrojov na podporu rozvoja obcí.
(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.
tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

0

0

z toho počet vedúcich zamestnancov

0

0

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

0

0

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

1

1

5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.
Združenie obcí Mikroregión Pod Mošníkom nemá vo svojej zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti žiadne
rozpočtové a príspevkové organizácie ani iné právnické osoby.
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Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo
svojej činnosti.
Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej
činnosti.
(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú
hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný kúpou – sa oceňuje obstarávacou cenou
obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním:
- dopravné
- montáž
- poistné
- provízia
- iné
b) dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - sa oceňuje vlastnými nákladmi
- priame náklady
- nepriame náklady, ktoré sú spojené s výrobou
- iné
c) dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom (napr. bezodplatne) – sa oceňuje reprodukčnou
obstarávacou cenou
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje
cenou, ktorou sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.
d) dlhodobý finančný majetok - sa oceňuje obstarávacou cenou
obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
e) zásoby obstarané kúpou - sa oceňuje obstarávacou cenou
obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním:
- dopravné
- montáž
- poistné
- provízia
- iné
f) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - sa oceňuje vlastnými nákladmi
- priame náklady
- nepriame náklady, ktoré sú spojené s výrobou
- iné
g) zásoby obstarané iným spôsobom (napr. bezodplatne) sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou
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h) pohľadávky – pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné
pohľadávky prostredníctvom opravnej položky
i) krátkodobý finančný majetok – peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich
hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
j) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov - pri ich vzniku sa oceňujú ich 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
s podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
(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.
Dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným
podmienkam jeho používania. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Metóda odpisovania sa používa
lineárna .
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

Dlhodobý nehmotný majetok do 2 400,- EUR, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným
majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 – ostatné služby.
Drobný hmotný majetok do 100,- EUR, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa
účtuje ako zásoby.
(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Opravné položky sa tvoria na základe opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti
jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku. Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie
hodnoty majetku.

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
a) 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,
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Tabuľka č. 1
Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej
činnosti
Prvotné ocenenie - stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia

Softvér

Oceniteľné práva

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
79 942,00

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný majetok

Spolu
79 942,00

prírastky
úbytky
presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia
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prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

79 942,00

79 942,00

79 942,00

79 942,00

(2) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.
Tabuľka č. 1
Krátkodobý finančný majetok
Majetkové cenné
obchodovanie
Dlhové cenné
obchodovanie

papiere
papiere

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

na
na

Dlhové cenné papiere so
splatnosťou do jedného roka
držané do splatnosti
Ostatné
papiere

realizovateľné

cenné

Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok 1 183,44
spolu

140,02

1 323,46
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(3) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Tabuľka k čl. III o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia

bežného účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti

0

Pohľadávky po lehote splatnosti

121,92

0

Pohľadávky spolu

121,92

0

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
Tabuľka k čl. III o záväzkoch
Stav na konci
Druh záväzkov

bežného účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia
1 080,94

Krátkodobé záväzky spolu

1 080,94

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do
piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť
rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

1 080,94
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