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Poznámky k 31.12.2017  
 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky  

 

a)  

Názov účtovnej jednotky Obec Čaka 

Sídlo účtovnej jednotky Obecný úrad 935 68 Čaka č. 112 

IČO 00306843 

Dátum zriadenia  1. 1. 1991 

Spôsob zriadenia  

Obec - zo zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

Názov zriaďovateľa  

Sídlo zriaďovateľa  

b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej 

závierky  

X    riadna 

    mimoriadna  

c) Účtovná jednotka je súčasťou 

konsolidovaného celku 

    áno 

    nie 

d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného 

celku verejnej správy 

X    áno 

    nie 

 

2. 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 

 

 

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky  

 

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 

Funkcia 

Ľudovít Viglaš 

starosta obce 

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 

Funkcia  

MVDr. Miloš Sádovský 

zástupca starostu 

Priemerný počet zamestnancov počas 

účtovného obdobia 

 

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky 

z toho:   

- počet vedúcich zamestnancov  

 

6 

 

1 

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky: Ekonomika,správa daní a poplatkov,evidencia 

obyvateľtva,matričná agenda, správa majetku, PaM 

- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou 

jednotkou  

 

Základná škola s Materskou školou  Čaka č. 364         

1 

- príspevkové  organizácie zriadené účtovnou 

jednotkou  

 

0 
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- neziskové organizácie založené/zriadené  

účtovnou jednotkou  

 

0 

- právnické osoby založené účtovnou 

jednotkou  

 

0 

- cenné papiere a podiely v obchodných 

spoločnostiach  

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

CP 5179 ks 

 

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 

 

Položky Spôsob oceňovania 

a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 

b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi  

c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 

d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi 

e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

získaný bezodplatne 

reálnou hodnotou 

f) dlhodobý finančný majetok obstarávacou cenou 

g) zásoby nakupované obstarávacou cenou 

h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi 

i) zásoby získané bezodplatne reálnou hodnotou 

j) pohľadávky  menovitou hodnotou 

k) krátkodobý finančný majetok  menovitou hodnotou 

l) 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. 

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov  

rezervy 

menovitou hodnotou 

oceňujú sa v očakávanej výške 

záväzku 

n) 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. 

o) deriváty pri nadobudnutí  reálnou hodnotou 

p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi reálnou hodnotou 
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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.  

 

 Predpokladaná doba 

užívania a odpisové sadzby 

sú stanovené takto:Odpisová 

skupina 

Predpokladaná doba  

používania v rokoch  

Ročná odpisová sadzba 

v % 

Budovy 40 2,5 

Stroje,prístroje a zariadenia 8 až 20 5 až 12,5 

Dopravné prostriedky 4 až 6 16 až 25 

Drobný dlhodobý hmotný 

majetok 

 

Rôzna, podľa opotrebenia napr. 2 r.  

 

50 

 

Drobný nehmotný majetok od 650,00 Eur do 2400,00 Eur, ktorý podľa  účtovnej jednotky nie je 

dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby. 

Drobný hmotný majetok od 500,00 Eur do 1700,00 Eur, ktorý podľa  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 tvorila opravné položky k  

- odpisovanému dlhodobému majetku                                                                   áno            X  nie 

- neodpisovanému dlhodobému majetku                                       áno            X  nie 

- nedokončeným investíciám                                           áno            X  nie 

- dlhodobému finančnému majetku                                           áno            X  nie 

- zásobám                                                                             áno            X  nie 

- pohľadávkam                                                                             áno            X  nie 

 

Účtovná jednotka  tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je riziko, 

že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako: 
 

12 mesiacov najviac do výšky   25   % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva  

24 mesiacov najviac do výšky   50   % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva 

36 mesiacov najviac do výšky 100   % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva 

 

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 zo ŠR - 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 
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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 zo ŠR - 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.  

 

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.  

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena 

nakúpená. 

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá 

použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou 

bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.  

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom 

určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.  

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa 

prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou 

centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného 

prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.  

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa 

prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.  

 

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) 
Zmeny v 

inventúrnom 

       súpise číslo 

 

Predmet majetku 

 

Účet 

Stav 

 

 k 1.1.2017 

Stav 

 

k 31.12.2017 

 

Vyradenie 

 

Zaradenie 

 

912 

Školstvo 

 

Zateplenie a strecha 

telocvične ZŠsMŠ 

 

021 

 

686.660,77 € 

 

728.008,63 € 

 Telocvičňa 

ZŠsMŠ rek.str. 

41.347,86 € 

916 

Kultúra 

 

Chodník do CZO 

 

021 

 

339.692,04 

 

347.554,26 

 Chodn.CZO 

7862,22 € 

919 

Správa obce 

Oplotenie bud.OcÚ 

112-113 

 

021 

 

32.436,22 € 

 

 

 

 

Oplotenie 

 1.823,11 € 

919 

Správa obce 

 

Rodinný dom 

s. č. 64 LV 1351 

 

021 

 

 

 

32.355,21 € 

Zbúranie RD 

s.č.64 

hodnota 

1904,12 € 

 

939 

Miestne 

hospodárstvo 

 

Dver.zost. a žalúzie 

DS 

 

021 

 

152.746,34 

 

156.901,34 

 Zhodn.DS – 

dver.zost.+žal. 

4.155.00 € 
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919 

Správa obce 

 

Pozemky 

 

031 

 

 

487.345,53 € 

 

486.952,38 € 

 

Predaj 

583,23 € 

Zarad.poz.spod 

Zbúr.RD 

s.č.64 hodnota 

190,08 € 

042 

Nedok.invest. 

PD – 

zvýš.energ.účinnosti 

exist.obj.OcÚ 

 

042 

 

222.141,25 

 

237.641,25 

 3500,-PD EN 

OcÚ 

12000,-

zál.traktor 

 

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku  

Majetok Obce Čaka je poistený pre prípad škôd poistnou zmluvou 11-411873uzatvorenou medzi 

poisťovateľom Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava, prostredníctvom spoločnosti 

Prvá Komunálna Finančná, a.s. 

 

Súhrn poistného  

 

Č. vložky Druh 
Poistené 

áno-nie 

Celková 

poistná suma v € 

 

Ročné poistné 

1. Živelné poistenie áno 4 456 094,12 805,92 

2. Poistenie proti odcudzeniu áno     117 000,00   55,08 

3. Poistenie elektroniky a strojov áno 10 000,00 33,40 

4. Poistenie skla áno                 800,00 12,00 

5. Poistenie zodpovednosti za škodu áno       66 000,00 297,00 

 Celkové ročné poistné v EUR  4 649 894,12 1 203,40 

 
 

b) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo obmedzenie práva nakladať 
s dlhodobým majetkom obec 31. 12. 2017 nemá. 

 

c) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej 

jednotky  
Majetok,  

ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo 

Suma  

Pozemky 486.952,38 

Budovy, stavby 1 787.863,85 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 28.480,73 

Dopravné prostriedky  33. 527,57 

Pestovateľské celky trvalých porastov 106.626,10 

Umelecké diela a zbierky 2.546,64  

Obstaraný dlhodobý majetok nezaradený do použ. 237.641,25 

Spolu: 2 683.638,52 

 

 

 

2. Dlhodobý finančný majetok  

a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1 

 

Prehľad dlhodobého finančného majetku účtovnej jednotky od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 

je uvedený v tabuľkovej časti poznámok v Tabuľke č. 1 Prehľad o pohybe dlhodobého majetku. 
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3. 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 

Mena 

cenného 

papiera 

Výnos v % Dátum 

splatnosti 

Účtovná hodnota 

vykázaná v súvahe 

účtovnej jednotky  

k 31.12. 2017 

Účtovná hodnota 

vykázaná v súvahe 

účtovnej jednotky  

k 31.12. 2016 

Západoslovenská 

vodárenská spoločnosť 

Kmeňová 

akcia 

 

Euro 

   

171.891,01 

 

171.891,01 

 

 

B  Obežný majetok  

1. Zásoby 

      Účtovná jednotka nevykazuje v súvahe žiadne zásoby a z toho dôvodu nedošlo k tvorbe opravných 

položiek k zásobám. 

 

2.  Pohľadávky 

a) opis  pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy (v tab. časti poznámok tab.č. 4)   

 

 

b) opis pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy  

 
c) Pohľadávky/

roky 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

     2015 

 

         2016 

 

2017 

Spolu   

 Po   pohľadávky 

Nedaňové 318 r.068 284,86 640,00 880,00 985,00 528,10 572,10 2322,94 6213,00 

TKO 284,86 640,00 880,00 985,00 528,10 522,10 752,40 4592,46 

Iné pohľ.náj.pôda 

 (cint.popl. 318) 

      

50,00 

1530,54 

40,00 

1530,54 

90,00 

Daňové     319 r.069 76,64 92,03 189,27 299,76 275,63 445,30 3106,58 4485,21 

DN 76,64 87,03 179,27 284,76 265,63 420,30 3061,58 4375,21 

Psy  5,00 10,00 15,00 10,00 25,00 45,00 110,00 

Spolu iné 

pohľadávky 

       

1168,10 
 

1168,10 

Iné pohľ. 378 r.081       315,59 315,59 

Nájomné bytovka 

(315) KD  

      712,32 

140,19 

 

852,51 

Spolu pohľadávky 

po rokoch 

 

361,50 

 

732,03 

 

1069,27 

 

1284,76 

 

803,73 
 

1017,40 
 

6597,62 
 

11866,31 

 

d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4 

    Textová časť k tabuľke č.4  

Jednotlivé pohľadávky sú rozpísané vo vyššie uvedenej tabuľke podľa druhu a rokov. Riadok pohľadávky 

spolu sa rovná riadku 060 Súvahy a predstavuje krátkodobé pohľadávky spolu. 

Poplatníci sú na svoje nedoplatky upozornení výzvami a ak na ne nereagujú, pokiaľ je to možné nesleduje 

vymáhanie formou exekučného titulu. Okrem daňových pohľadávok účet 319 a nedaňových pohľadávok 

účet 318 obec eviduje Ostatné pohľadávky účet 315  (riadok Súvahy 65), na ktorom sú pohľadávky za 

nájomné v obecnej bytovke v dlžnej sume 712,32 Eur a za prenájom DK 140,19 Eur. Na účte 378 Iné  

pohľadávky sú evidované očakávané preplatky za elektrickú energiu z vyúčtovacích faktúr roku 2017. 
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3. Finančný majetok  

a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku  
Krátkodobý  finančný majetok Zostatok k 31.12.2016 Zostatok k 31.12.2017 

Pokladnica 436,54 461,36 

Ceniny 1676,00 716,00 

Bankové účty 112528,64 71645,52 

 

4. Časové rozlíšenie  

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období  
Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia Zostatok k 31.12.2016 Zostatok k 31.12.2017 

Náklady budúcich období  spolu z toho: 1125,44 1471,21 

Členské 126,23 273,75 

Predplatné 517,35 697,60 

Poistné 481,86 499,86 

Príjmy budúcich období  spolu z toho:  0,00  

 

l. IV 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 

A  Vlastné imanie - tabuľka č.5 

     Prehľad vlastného imania účtovnej jednotky od 1. Januára 2017 do 31. Decembra 2017 je uvedený 

v tabuľkovej časti Tab. č. 5   

 

 

B  Záväzky 

1. Rezervy - tabuľka č.6-7  

Rezervy na nevyčerpané dovolenky roku 2017 neboli tvorené. V tabuľke č. 6 sú ako iné rezervy 

uvedené Rezerva na overenie, KUZ a overenie súladu Výročnej správy s účrovnou závierkou za rok 

2017. 

Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv 
Názov položky / Suma           Predpokladaný rok použitia  

Rezerva na overenie účtovnej závierky audítorom v sume 2000  € 2018 

  

 

2. 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. Tabuľka 

obsahuje záväzky vyplývajúce z roku 2017, ktoré budú uhradené v mesiaci január 2018.  

 
 

Záväzky           

 

Účet 

Zostatok 

 k 31.12.2016    

Zostatok 

k 31.12.2017  

Dlhodobé záväzky z toho:     

- záväzky zo sociálne ho fondu 472 642,60 592,33 

- záväzky z investičného dodávateľského úveru 461 39391,61 33391,61 

    

Krátkodobé záväzky z toho:   15767,43 19317,93 

- záväzky voči dodávateľom 321 0,00 0,00 

- záväzky voči zamestnancom 333 5079,39 4574,85 

- záväzky voči poisťovniam  336 3604,00 2823,96 

- záväzky voči daňovému úradu 341 900,51 621,77 

- ostatné záväzky 325 6183,53 11297,35 
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3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci  

a) Prehľad o dlhodobom bankovom úvere Obce Čaka k 31.12.2017 je uvedený v tabuľkovej časti 

Poznámok v tab. č. 9. 

 

Obec k 31.12.2017 má iba jeden dlhodobý  úver, ktorý spláca v štvrťročných splátkach. Výška 

nesplatenej istiny k 31.12.2017 je  33391,61 Eur. K úplnému splateniu tohto úveru dôjde v roku 2026. 

 

b) Zabezpečenie úveru 

Na zabezpečenie úveru bola použitá vystavená vlastná platobná vista blankozmenka klienta. 

 

 

4. Časové rozlíšenie  

 

a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich                

období  
Popis významnej položky časového rozlíšenia Zostatok  k 31.12.2016 Zostatok  k 31.12.2017 

Výdavky budúcich období spolu z toho: 7498,14 8433,90 

Účet 383  7498,14 8433,90 

Výnosy budúcich období spolu z toho: 1037197,62 1017258,74 

Účet 384 1037197,62 1017258,74 

 

 

b) informácia o stave účtu 384  
Kapitálový transfer na:  Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2017 

Obecný vodovod 48066,97 36394,27 

Modernizácia kotolne v ZŠ s MŠ 25392,00 22570,00 

Rekonštrukcia budovy ZŠ s MŠ (strecha, okná, dvere)  46437,33 43120,12 

 Rekonštrukcia budovy ZŠ s MŠ (strecha , okná,dvere) 185749,32 172480,48 

    Rekonštrukcia soc.zariad. v ZŠ s MŠ 19400,00 18200,00 

    Rekonštrukcia fasády – zateplenie ZŠ s MŠ 57400,00 53300,00 

    Strecha zateplenie telocvične v ZŠ s MŠ  40147,00 

    Centrálna zóna - park 211268,97 197810,07 

    Centrálna zóna - park 24871,22 23295,22 

    Chodník do CZO a zábradlie ku chodníku 6061,59 9402,96 

    Sadbové úpravy 85189,79 85189,79 

    Sadbové úpravy  10022,33 10022,33 

    Multifunkčné ihrisko 48950,00 47690,00 

    Miestny rozhlas a ústredňa 9026,90 3318,30 

    Os. mot. vozidlo Mercedes VITO 3000,00 2000,00 

    Plocha pred DS 6563,31 6030,51 

    Plocha pred DS 1640,58 1507,38 

    Rek. ver. osvetlenia areál ZŠ s MŠ 11575,20 10701,60 

    Rek. ver. osvetlenia  areál ZŠ s MŠ 2893,80 2675,40 

    Rekonštrukcia DS 24482,23 23205,23 

    Rekonštrukcia oplotenia cintorína  19334,86 18326,86 

    Úprava toku miestneho potoka 174269,88 174269,88 

   Amfiteáter 15601,34 15601,34 

    Spolu účet 384 1037197,62 1017258,74 

 

 

 

 

 



Obec Čaka 

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017 
 

 9 

Čl. V 

Informácie o výnosoch a nákladoch  

 

1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov 
Popis /číslo účtu a názov/  Suma k 31.12.2016 Suma k 31.12.2017 

a)  tržby za vlastné výkony  a tovar  5924,95 6063,54 

 

602 - Tržby z predaja služieb 

 

5924,95 6063,54 

b)  zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00 0,00 

c)  aktivácia 0,00 190,08 

d)  daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 265425,55 275234,92 

632 - Daňové výnosy samosprávy 252005,80 237606,75 

633 - Výnosy z poplatkov  13419,75 37628,17 

e)  ostatné  výnosy z prevádzkovej činnosti 8903,09 10512,98 

f) zúčtovanie rezerv a oprav. položiek  z prev. činnosti 

a finanč.činnosti a zúčt. časového rozlíšenia 

 

1500,00 

 

2020,25 

g)  finančné výnosy                      8,30 9,10 

h)  mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

i)  výnosy z transferov a rozpočt.príjmov v št. RO a PO  0,00 0,00 

j) Výnosy z trans.a rozp. príjmov v obciach, v RO a PO zriad. obcou 

a VÚC  

94633,90 77252,18 

VÝNOSY SPOLU  376395,79 371283,05 

 

 

2.   Náklady - popis a výška významných položiek nákladov 
Popis /číslo účtu a názov/  Suma k 31.12.2016 Suma k 31.12.2017 

a)  spotrebované nákupy 39666,54 32728,91 

501 - Spotreba materiálu  19524,77 11758,51 

502 - Spotreba energie 

- elektrická energia 

- voda 

 

 

19785,29 

356,48 

 

20641,16 

329,24 

b)  služby 42323,51 45018,19 

511 - Opravy a udržiavanie 765,61 1500,00 

512 - Cestovné  20,04 

513 - Náklady na reprezentáciu 2989,11 3622,95 

518 - Ostatné služby  38568,79 39875,20 

c)  osobné náklady 108824,34 98121,31 

521 - Mzdové náklady  77895,13 69519,43 

524 - Zákonné sociálne náklady 25578,15 23559,56 

527 - Zákonné sociálne náklady  5265,88 5042,32 

d)  dane a poplatky 0,00 0,00 

e) Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 194,96 583,23 

f)  odpisy, rezervy a opravné položky  83706,83 82095,00 

551 - Odpisy  DNM a DHM 81707,00 80095,00 

553 - Tvorba ostatných rezerv 1993,83 2000,00 

g) finančné náklady 4786,36 5961,81 

562 - Úroky 1176,40 1011,42 

568 - Ostatné finančné náklady 3598,06 4950,39 

h)  mimoriadne náklady 0,00 0,00 

i)  náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 74663,77 90499,42 

584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených 

obcou alebo VÚC 

- bežný transfer  

 

 

72466,07 

 

 

88499,42 

586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo 

verejnej správy 

- bežný transfer  

 

 

2000,00 

 

 

2000,00 

NÁKLADY SPOLU 354166,31 355007,87 
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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 13.12.2016  uznesením č. 13 bod B4. 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  k 30.3.2017 boli vykonané úpravy v rozpočte na základe prijatých rozpočtových 

opatrení v školstve, kde rozpočet bol k dátumu odovzdávania Výkazu Fin 1-12 upravený 

o nenormatívne rozpočtové prostriedky – obecné zastupiteľstvo vzalo tieto zmeny na vedomie na 

svojom zasadnutí dňa 4.5.2017 

- druhá zmena schválená dňa  4.5.2017 uznesením č. 15, zmena sa týkala zvýšenia príjmov aj 

výdavkov v zmysle Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP z OP Kvalita životného 

prostredia ako aj následne prijatie termínovaného úveru z VÚB na 5 % spolufinancovanie 

projektu.  

Tabuľka č. 14 obsahuje skutočnosť finančných príjmových a výdavkových operácii za bezprostredne 

predchádzajúce účtovné obdobie a skutočnosť roku 2017. 

 

Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 -8 zákona č.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 - tabuľka č.15. 

 

Čl. X 

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  

do dňa zostavenia účtovnej závierky 

 

 
Po 31. decembri 2017 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie 

v účtovnej závierke za rok 2017. 

 


