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Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Obce DOLNÝ LIESKOV k 31.12.2014
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
c) Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku
d)Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného
celku verejnej správy

OBEC DOLNÝ LIESKOV
018 21 Dolný Lieskov č. 193
00317179
1. 1. 1991
zákonom č. 369/1990 Zb.
riadna
mimoriadna
áno
nie
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Hlavná činnosť účtovnej jednotky

starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a starostlivosť o potreby jej obyvateľov

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
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
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (počet)
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (počet)
- neziskové organizácie založené/zriadené
účtovnou jednotkou (počet)
- právnické osoby založené účtovnou
jednotkou (počet)

Ján K R I Ž A N
starosta obce
Stanislav NOVOSAD
zástupca starostu obce
8
8
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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 - obec zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu
áno
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 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
n) rezervy
o) časové rozlíšenie na strane pasív

p) deriváty pri nadobudnutí

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reprodukčnou obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reprodukčnou obstarávacou cenou
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.
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
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania
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Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.
Ak účtovná jednotka nemôže zaradiť majetok určených odpisových skupín, individuálne prehodnotí
odpisový plán konkrétneho majetku podľa špecifických podmienok používania.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:
Odpisová skupina
1.
2.
3.
4.
5

Predpokladaná doba
používania v rokoch
8
12
24
40
6

Ročná odpisová sadzba
v%
12,5
8,4
4,2
2,5
16,7

Drobný nehmotný majetok od 1,-- € do 2 400,--€, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky - obce nie je
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od 1,-- € do 1 700,-- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky - obce 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 - obec tvorila opravné položky k
- odpisovanému dlhodobému majetku
- neodpisovanému dlhodobému majetku
- nedokončeným investíciám
- dlhodobému finančnému majetku
- zásobám
- pohľadávkam

áno
áno
áno
áno
áno
áno

nie
nie
nie
nie
nie
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 20 % 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
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
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).
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.
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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)
Účtovná jednotka neeviduje žiadny dlhodobý nehmotný majetok. K účtu 042 – obstaranie dlhodobého
hmotného majetku tvorila opravnú položku vo výške 4 673,-- €.
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Spôsob poistenia

Výška poistenia v €

Združený živel – poškodenie – zničenie – administratívna a občianska budova
Združený živel – poškodenie – zničenie – vyregulovanie dna toku
potoka Lieskovského
Poškodenie-zničenie živel. a vodovodnou udalosťou – kultúrny dom a dom
smútku Tŕstie, dom smútku Dolný Lieskov

308,73
47,48
218,26

c) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej
jednotky
Majetok,
Suma v €
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Pozemky
110 247,89
Budovy, stavby
656 237,61
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
52 224,71
Dopravné prostriedky
5 539,30
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
177 799,44
d) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku.
Druh DM

Rekonštrukcia miestnych
komunikácii

Suma OP v €

4 673,--

Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP

geometrické zameranie a projektová dokumentácia
z roku 2009, v investičnej akcii sa nepokračuje

2. Dlhodobý finančný majetok
Obec vlastní cenné papiere Považskej vodárenskej spoločnosti v hodnote 108 301,80 € a v priebehu účtovného obdobia – roku 2014 nedošlo k zmenám ani k tvorbe opravných položiek k tomuto majetku.
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

Považská vodárenská spoločakcia
nosť a. s., Považská Bystrica kmeňová

Mena
cenného
papiera

Podiel
emisie
v%

Dátum
splatnosti

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2014

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2013

€

0,425

xxx

108 301,80

108 301,80

b) dlhodobé pôžičky (riadky 029 až 030 súvahy):
Obec neeviduje dlhodobé pôžičky.
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c) významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku (riadok 031 súvahy) - obec neeviduje
ostatný dlhodobý finančný majetok.

B Obežný majetok
1. Zásoby
Obec netvorila opravné položky k zásobám v roku 2014, nemá k nim zriadené záložné právo a zásoby
nemá poistené.
2. Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávky
Riadok súvahy
Hodnota pohľadávok
Opis
Nedaňové
68
1 965,24
Nedoplatky za KO a ovzdušie
Daňové
69
2 977,58
Nedoplatky z dane z nehnuteľností
b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
Obec mala vytvorenú opravnú položku k poplatkom za komunálny odpad vo výške 12,-- € a tieto opravné položky zvýšila o o čiastku 46,45 €. K daňovým pohľadávkam bola vytvorená opravná položka
v roku 2013 vo výške 454,-- € a táto bola zvýšená o čiastku 292,61 €.
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam
Pohľadávky
Suma OP v €
Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
Nedaňové – poplatky za KO
46,45
Nezaplatené vyrubené poplatky poplatníkmi
Daňové - daň z nehnuteľností
286,61
Nezaplatené vyrubené dane daňovníkmi
- daň za psa
6,-Nezaplatená daň daňovníkom
c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Pohľadávky splatné do jedného roka účtovná jednotka eviduje vo výške 3 587,94 € - jedná sa o nezaplatené dane a poplatky z roku 2014. Pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 1 431,86 € - jedná
sa o dane z nehnuteľností a poplatky za likvidáciu komunálneho odpadu z roku 2012 a 2013.
d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Evidované pohľadávky vo výške 3 587,94 € sú v lehote splatnosti do jedného roka a pohľadávky
vo výške 1 431,86 € sú po lehote splatnosti.
3. Finančný majetok
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty

Zostatok k 31.12.2014 v €
305,99
676,97
88 293,15

b) krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri
ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať – obec neeviduje.
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy) – obec neeviduje.
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5. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis jednotlivých významných položiek časového
Zostatok k 31.12.2014 v €
rozlíšenia
Náklady budúcich období spolu
1 093,05
z toho: predplatné novín, časopisov a publikácií
313,80
poistenie
690,18
telefónne poplatky
21,54
údržba programov
54,39
webhostingové služby
3,94
nájomné
9,20
Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
Názov položky
Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného
imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov,
opravy významných chýb minulých rokov
Nevysporiadaný
Bol zvýšený o čiastku 42 220,91 €, čo predstavuje výsledok hospodárenia
výsledok hospodáza účtovné obdobie r. 2013 a zároveň bol znížený o čiastku 12 100,-- € renia minulých rokov
oprava chýb minulého roku – nevytvorená rezerva na odchodné a odstupné
Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie
Bol vytvorený vo výške 36 021,71 €.
B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.6-7
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv
Názov položky
Zamestnanecké pôžitky – odchodné vrátane sociálneho zabezpečenia
vo výške 2 824,69 €
Audit vo výške 280,-- €

Predpokladaný rok použitia
2015
2015

2. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Obec eviduje krátkodobé záväzky vo výške 31 235,15 € a dlhodobé záväzky vo výške 147,04 €.
b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Krátkodobé záväzky do jedného roka splatnosti predstavujú záväzky voči dodávateľom vo výške
19 779,33 €, záväzky voči zamestnancom (mzdy za XII/2014) vo výške 3 126,19 €, záväzky voči
orgánom zdravotného a sociálneho poistenia vo výške 4 632,01 €, záväzok voči ŠR – daň z miezd
vo výške 2 123,75 €, záväzok voči zamestnancom – príspevok zo SF vo výške 363,-- €, ostatné záväzky vo výške 1 210,87 €.
Dlhodobé záväzky predstavujú záväzok zo sociálneho fondu vo výške 147,04 €.
c) popis významných položiek záväzkov
Záväzok
Hodnota záväzku v €
Dodávatelia

19 779,33

Opis
Neuhradené faktúry za mesiac december 2014,
ktoré boli doručené v mesiaci január 2015
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2. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
Obec neeviduje žiadne bankové úvery ani iné prijaté návratné finančné výpomoci.
3. Časové rozlíšenie
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období – obec neeviduje výdavky budúcich období.
Popis významnej položky časového rozlíšenia
Zostatok k 31.12.2014
Výnosy budúcich období spolu
148 692,49
z toho: kapitálový transfer zo ŠR
56 724,87
kapitálový transfer –Kohézny fond
84 055,06
kapitálový transfer od ostatných subjektov
5 943,81
cintorínske poplatky
1 968,75
b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 - obec prijala transfer
od podnikateľa na vybudovanie oplotenia ihriska v celkovej výške 569,55 €.
Kapitálový transfer
Zúčtovanie do výnosov budúcich období
Odpisy majetku vybudovaného z kapitálových transferov
4 467,36
Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
a)
tržby za vlastné výkony a tovar
602 - Tržby z predaja služieb
- príspevky rodičov na MŠ
- strava
- vyhlasovanie rozhlasom
- opatrovateľská služba
- za tržby v ZŠS pri MŠ
- výpožičky
- za služby DS
b)
zmena stavu vnútroorganizačných zásob
c)
aktivácia
624 - Aktivácia DHM
d)
daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy
- podielové dane
- daň z nehnuteľností
- daň za psa
- daň za verejné priestranstva
633 - Výnosy z poplatkov
- správne poplatky
- komunálny odpad a drobný stavebný odpad
- poplatky za DS
- znečisťovanie ovzdušia
- výťažky z lotérií a hazardných hier
e)
výnosy z prevádzkovej činnosti
641 – Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku
645 – Ostatné pokuty

Suma v €
7 353,28
919,-1 029,48
120,-540,80
4 726,28
11,72
6,-0,-0,-0,-211 706,85
157 683,10
34 234,01
892,-246,-2 171,50
15 692,80
18,50
762,-6,94
926,20
28,17
115,-7
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648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
f) finančné výnosy
661 - Tržby z predaja CP
- predaj akcií
662 – Úroky
668 - Ostatné finančné výnosy
g) mimoriadne výnosy
672 - Náhrady škôd
h) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO
a PO zriadených obcou alebo VÚC
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
- bežný transfer na prenesený výkon štátnej správy
- bežný transfer na voľby do EP, prezidenta, komunálne voľby
- bežný transfer na výchovno-vzdelávací proces
- bežný transfer na individuálne potreby obce
- bežný transfer na menšie obecné služby
- bezplatný prevod majetku od subjektu VS
- bežný transfer na stravné detí v MŠ
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR – odpisy majetku
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ
- zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo
verejnej správy
- dar od neuvedeného darcu
- príspevok z Recyklačného fondu
- príspevok na odmenu učiteľky MŠ
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo
verejnej správy
- zúčtovanie kapitál. transferu od ostatných subjektov mimo verejnej správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
i) ostatné výnosy
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 - Ostatné výnosy
- nájomné
- poplatky za hrobové miesta
- dobropisy
j) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
- za dovolenky minulých rokov
- sociálne zabezpečenie – dovolenky minulých rokov
- odstupné vrátane sociálneho zabezpečenia
- audit
- spotreba energii – minulý rok
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

783,03
268,21
0,-268,21
0,-0,-0,-33 107,54
0,-0,-2 833,46
5 681,17
1 085,-13 500,-217,60
3 372,67
204,-4 252,56
0,-0,-1 746,26
1 537,05
162,-47,21

214,80
0,-898,03
0,-115,-239,59
508,-35,44
14 375,51
3 589,14
1 224,27
9 275,32
250,-36,78
0,--
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2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Popis /číslo účtu a názov/

a)
spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
- elektrická energia
- voda
- plyn
b)
služby
511 - Opravy a udržiavanie
- oprava strechy skladu obce
- oprava a údržba verejného osvetlenia
- údržba programov
- údržba kancelárie v KD Tŕstie
- ciachovanie váh v ZŠS
- čistenie komínov – OcÚ, MŠ, KD
- oprava prevádzkových strojov
- oprava obkladu v sociálnom zariadení OcÚ
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
- na voľby /prezidenta, EP, komunálne voľby/
- ostatné
518 - Ostatné služby
- poštovné a telekomunikačné poplatky
- audítorské služby
- školenia
- vývoz komunálneho odpadu
- vývoz separovaného odpadu
- ostatné 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
- likvidácia a zneškodňovanie odpadov
- poplatky SOZE, autorské honoráre, používanie
hudobných diel
- ostatné – spotreba kolkov
e)
odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
- odpisy z vlastných zdrojov
- odpisy z cudzích zdrojov
553 - Tvorba ostatných rezerv
- rezerva na audit za rok 2014
558 - Tvorba ostatných opravných položiek
- k daňovým pohľadávkam
- k nedaňovým pohľadávkam
- k nedokončeným investíciam
f) finančné náklady

Suma

30 657,48
21 335,73
5 873,15
206,48
3 242,12
37 810,32
15 120,-1 614,08
435,56
5 041,70
50,40
58,20
125,35
40,-1 633,38
229,31
186,63
1 430,27
250,-552,42
7 132,20
1 485,12
2 429,70
121 714,94
82 466,35
29 761,92
9 486,67
7 426,14
0,-7 259,09
103,55
63,50
20 317,37
10 557,95
4 467,36
280,-292,61
46,45
4 673,-1 539,75
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561 - Predané CP a podiely
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady – poplatky bankám
569 – Manká a škody na finančnom majetku – krádež pokladne
g)
mimoriadne náklady
572 - Škody
h)
náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce ostatným subjektov verejnej správy
- bežný transfer ZŠ na plavecký výcvik žiakov obce
- bežný transfer CVČ zriaďovateľa VS
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce subjektov mimo verejnej správy
- bežný transfer TJ Mier Tŕstie
587 - Náklady na ostatné transfery
588 - Náklady z odvodu príjmov
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov
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
- na prenesený výkon ŠS – stavebný poriadok a cestná doprava
- náklady na spoločnú úradovňu
- členské a odborové príspevky
- poistenie majetku, detí MŠ, občanov
- stravné detí rodín v hmotnej núdzi
- volebné odmeny
- odmeny členov obecného zastupiteľstva
- opatrovateľské odmeny vrátane zdravotného a sociálneho poistenia
549 - Manká a škody
j) dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov

0,-0,-520,04
1 019,71
0,-0,-440,-60,-180,-200,-0,-0,-0,-11 759,35
0,-0,-0,-0,-802,89
2 641,91
768,11
894,55
204,-3 478,77
660,-2 309,12
0,-0,-0,--

3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti
Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods.6

250,--

Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti – za overenie
účtovnej závierky

250,--

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – obec neeviduje.
2. Ďalšie informácie
Významné položky
Prenajatý majetok
Majetok prijatý do úschovy
Odpísané pohľadávky
Prísne zúčtovateľné tlačivá

Hodnota
0,-0,-856,56
0,--

Účet
xxx
xxx
792
xxx
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Materiál v skladoch civilnej ochrany
Prijaté depozitá a hypotéky
Iné – drobný hmotný majetok

2 909,91
0,-87 622,29

789
xxx
771

Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1. Iné aktíva a iné pasíva
a) opis a hodnota iných aktív, 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 - tabuľka č.10.
Účtovná jednotka - obec eviduje pohľadávku voči ÚPSV a R Považská Bystrica na príspevku na aktivačnú činnosť, vykonávanú formou menších obecných služieb pre obec za mesiace november a december
2014 v celkovej výške 108,77 €.
Ďalej eviduje pohľadávku voči Pôdohospodárskej platobnej agentúre Bratislava za zrealizovanú akciu
„Rekonštrukcia osvetlenia“ v celkovej výške 9 661,01 €.
Názov poskytovateľa
nenávratného finančného
príspevku

Číslo
zmluvy

Pôdohospodárska platobná
agentúra Bratislava
7800032
Úrad práce, sociálnych
2014/123421
vecí a rodiny
Považská Bystrica

Predmet zmluvy

Hodnota
zmluvy

Hodnota prefinancovaných
nákladov z vlastných prostriedkov
alebo z úverových zdrojov
neuhradených/nerefundovaných
poskytovateľom NFP k 31.12.2014

Rekonštrukcia osvetlenia
Príspevok na aktivačnú
činnosť formou menších
obecných služieb

9 661,50

9 661,01

326,40

108,77

b) opis a hodnota iných pasív – obec neeviduje iné pasíva.
c) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok – obec nie je vlastníkom a ani nemá v správe
nehnuteľné kultúrne pamiatky.
d) informácia, či sú iné aktíva a iné pasíva vykázané voči účtovnej jednotke súhrnného celku
Informácia
Iné aktíva
Iné pasíva

Vykázané voči ÚJ súhrnného celku
Áno/Nie
Áno
Nie

Hodnota celkom
9 769,78
xxx

2. Ostatné finančné povinnosti – účtovná jednotka neeviduje.

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 – účtovná jednotka neeviduje spriaznené osoby.
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Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11. 12. 2013, uznesením číslo
56/2013 ako vyrovnaný.
Skutočnosť
Rozpočet
Schválený rozpočet Rozpočet po úpravách
k 31.12.2014
Bežné príjmy
205 668,50
243 194,16
240 255,16
Kapitálové príjmy
24 236,50
30,-28,17
Finančné operácie
108 647,50
102 000,-102 000,-S P O L U PRÍJMY
338 552,50
345 224,16
342 283,33
Bežné výdavky
203 668,50
227 462,65
200 076,52
Kapitálové výdavky
134 884,-117 761,51
113 761,51
S P O L U VÝDAVKY
338 552,50
345 224,16
313 838,03
Obec ukončila rok 2014 s prebytkom hospodárenia vo výške 28 445,30 €.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 23. 1. 2014 na základe rozpisu transferov na prenesený výkon ŠS
- druhá zmena schválená dňa 25. 2. 2014 na základe úprav a poskytnutí transferov
- tretia zmena schválená dňa 25. 3. 2014 na základe poskytnutia transferu na voľby
- štvrtá zmena schválená dňa 26. 3. 2014 uznesením č. 15/2/2014
- piata zmena schválená dňa 23. 6. 2014 na základe poskytnutia transferu
- šiesta zmena schválená dňa 25. 6. 2014 uznesením č. 30/B/2014
- siedma zmena schválená dňa 17. 7. 2014 na základe úpravy transferu na matriku
- ôsma zmena schválená dňa 7. 8. 2014 na základe transferu na menšie obecné služby
- deviata zmena schválená dňa 8. 8. 2014 na základe rozhodnutia starostu obce
- desiata zmena schválená dňa 24. 9. 2014 uznesením č. 50/B/2014
- jedenásta zmena schválená dňa 23. 10. 2014 na základe úprav transferov a z rozhodnutia
starostu obce
- dvanásta zmena schválená dňa 27. 11. 2014 na základe úprav transferov a z rozhodnutia
starostu obce
- trinásta zmena schválená dňa 10. 12. 2014 uznesením č. 62/2014
Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 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 – obec neeviduje záväzky, vyplývajúce zo splácania istín návratných
zdrojov financovania, z investičných dodávateľských úverov ani ručiteľských záväzkov.

Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31. decembri 2014 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v účtovnej závierke za rok 2014.
Vypracovala: Eva Dzurjaníková

Ján K R I Ž A N
starosta obce
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