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Poznámky individuálnej účtovnej závierky obce Pružina 

zostavenej k 31. decembru 2013  
 

 
Čl. I 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej 
 

Názov účtovnej jednotky     Obec PRUŽINA 

Sídlo účtovnej jednotky     018 22  Pružina č. 415 

Dátum zriadenia      1. 1.1990    

Spôsob zriadenia      zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

IČO     00317730 

DIČ     2020684754  

 

Účtovná závierka obce Pružina  (ďalej len „Obec“) k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna individuálna 

účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 

1. januára 2013 do 31. decembra 2013.  

 

2. Opis činnosti účtovnej jednotky 
 
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy, ako právnickej osoby samostatne hospodáriacej s vlastným 

majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi, je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a starostlivosť o potreby jej 

obyvateľov.  

 

Obec má v zriaďovateľskej pôsobnosti 1 rozpočtovú organizáciu, a to Základnú školu Štefana Závodníka Pružina č. 

408. 

 

Obec je súčasťou súhrnného celku verejnej správy Slovenskej republiky. 

 

3. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky   

 

Štatutárny orgán, starosta Michal Ušiak 

Zástupca štatutárneho orgánu Jaroslav Beňadik, Ing. 

Prednosta obecného úradu nemáme 

Hlavný kontrolór obce Rudolf Zaťko, Ing. 
 

 

Názov položky 2013 2012 

Priemerný počet zamestnancov  počas účtovného 

obdobia 
               18 

  

              19            

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka 
               18 

  

              19  

z toho počet vedúcich zamestnancov                  3                 3 

 

Obecný úrad nie je členený na útvary. Jednotlivými zložkami účtovnej jednotky sú obecný úrad, materská 

škola, školská jedáleň pri Materskej škole, matrika, priamo podriadené starostovi obce. 
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Čl. II 
INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH 

 

1. Informácia o splnení predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti účtovnej 
jednotky   

Účtovná závierka obce bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania  činnosti obce v súlade so  zákonom 

o účtovníctve a nadväzujúcimi právnymi predpismi. 

 

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad 

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. 
 

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek   
 
a)    Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý 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, iné 
Súčasťou obstarávacej ceny nie sú: 
– úroky, realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku 

do užívania. 
Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou sa oceňuje reprodukčnou 
obstarávacou cenou. 
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo 
pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je 
možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou. Prechodné zníženie hodnoty majetku 
sa vyjadruje vytvorením opravnej položky. 
Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou. 
 
Drobný nehmotný majetok od 34,- € do 2 400,- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je 
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby. 
Majetok sa vedie v operatívnej evidencii. 
 

Predpokladaná doba používania dlhodobého nehmotného majetku, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú 

uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 

 predpokladaná  metóda  ročná odpisová 

  doba používania  odpisovania  sadzba v % 

      

iný nehmotný majetok 5  lineárna  20 

      

 

Drobný hmotný majetok od 34,- € do 1 700,- €, ktorý  nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do 
nákladov na účet 501 –Spotreba materiálu. Majetok sa vedie v operatívnej evidencii. 
 
Predpokladaná doba používania dlhodobého hmotného majetku, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené 
v nasledujúcej tabuľke: 
 

 predpokladaná  metóda  ročná odpisová 

  doba používania  odpisovania  sadzba v % 

Budovy, stavby 20 až 40  lineárna  5 až 2,5 

stroje, prístroje a zariadenia 8 až 20  lineárna  25 až 12,5 

dopravné prostriedky 4 až 6  lineárna  16,7 

Inventár                                                                  8  lineárna                12,5 
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b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich 
s obstaraním. 

 
c) Zásoby  

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.  
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním. 
Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: dopravné, montáž, iné 
Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou 
(napr. určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie). 
Novozistené zásoby pri inventarizácii sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou. 

       Prechodné zníženie hodnoty zásob sa vyjadruje vytvorením opravnej položky. 
 
d) Pohľadávky 

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.  
Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov 
súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné, nedobytné pohľadávky a o 
pohľadávky, pri ktorých existuje riziko nevymožiteľnosti. 
Prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje vytvorením opravnej položky. 
 

e) Peňažné prostriedky a ceniny 
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 
 

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 
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 
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. 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.  
 

h) Rezervy 
Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady 
opatrnosti, t. z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške 
záväzku.  
 

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na 
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.  
 

j) Cudzia mena 
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.  
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 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 na menu euro už neprepočítavajú.  
Kurzové straty účtujú do nákladov a kurzové zisky do výnosov.  
 

k) 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.  
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Bežný transfer od zriaďovateľa - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti 
s výdavkami.  
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).  
Kapitálový transfer 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).  
 

l) Účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia sú 
platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov. 

 

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 nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 
1.januára do 31. decembra 2013 je uvedený v prílohe v tabuľkovej časti  (tabuľka č. 1). 

Významné pohyby položiek majetku sú najmä  prírastky pri budovách a stavbách a to za zrekonštruovaný 
kultúrny dom v sume 107 220 EUR, za vodovod v časti Chmelisko v sume 30 259 EUR a za Materskú 
školu, kde sa vykonala rekonštrukcia v sume 16 819 EUR. 

 

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 
 

Obec má majetok poistený v Komunálnej poisťovni, a. s. Bratislava. 

Druh poisteného majetku Spôsob poistenia 
Výška poistenia 

(ročné) v € 
Budovy a stavby vo vlastníctve obce  Združené poistenie majetku  4 023 150,00 
Hnuteľný majetok vo vlastníctve obce  Združené poistenie majetku     158 419,00 
Hnuteľný majetok vo vlastníctve obce  Poistenie pre prípad krádeže      22 662,00 
Zodpovednosť za spôsobenú škodu  Zodpovednosť za spôsobenú škodu           95,76 
Povinné zmluvné poistenie vozidiel vo 
 vlastníctva obce 

Zmluvné poistenie vozidiel 
     2 296,00 

 

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky 

4 206 622,76 € a výška poistenia je  2 607,98  EUR. 

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  

 
Obec má na dlhodobý  hmotný majetok zriadené záložné právo a to záložnou zmluvou v zmysle § 151a 
nasl. Občianskeho zákonníka č. 306/274/2007 voči záložnému veriteľovi – Štátnemu fondu rozvoja 
bývania Bratislava v sume 1 146 883,09 €, na bytový dom č. 1039 a 1040 za poskytnutie úveru na 
výstavbu 2 b.j. v zmysle uvedenej zmluvy. Rozhodnutím Správy katastra v Považskej Bystrici číslo vkladu 
V 91/11, zo dňa 4. 3. 2011 bol tento vklad záložného práva povolený. 

 
d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky v brutto hodnote 

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka  
vlastnícke právo 

Suma v € 

Softvér 0   

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 7 966,54 

Pozemky 172 467,44     

Budovy, stavby 3 904 646,87 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 181 582,55 

Dopravné prostriedky  8 309,27 

Umelecké diela a zbierky 7 962,61 

Majetok daný do správy RO a PO 676 489,18 
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e) dôvody zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému 
hmotnému majetku. 

Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku sú vytvorené k účtu 042 – obstaranie dlhodobého 
hmotného majetku, stav k 31. 12. 2013  je  72 983,85 €. 
V roku 2013 sa tvorili opravné položky  vo výške  39 773,83 €,  a to predovšetkým z dôvodu, že sú 
spracované projekty, avšak zatiaľ sa nezačalo s ich realizáciou a v najbližšej dobe sa ani neplánuje začať 
s výstavbou.  

Názov investície účet 
% opravnej 

položky 
Suma v € 

Dôvod zvýšenia, zníženia a zrušenia 
opravnej položky 

Projekty cintorín 042 50 1 633,97 
Zvýšenie OP na 100 %, zatiaľ sa neuvažuje 
s realizáciou projektu 

Dom Š.Závodníka - projekty  042 50 5 882,50 
Zatiaľ nie sú finančné prostriedky, čaká sa 
na výzvu z fondov EÚ  

Rekonštrukcia verej.osvetl.-projekty 042 50 500,- 
Projekt na realizáciu rekonštrukcie je 
schválený, avšak zatiaľ sa nerealizuje  

Miestne komunikácie - projekty 042 50 1 185,03 
zvýšenie OP na 100 %, v najbližších rokoch 
nie je predpoklad realizácie 

Základná škola – projekty  042 50 6 761,71 
zvýšenie OP na 100 %, projekty boli 
prepracované a investícia zrealizovaná 

Materská škola – projekty  042 50 2 962,55 Projekty sú len z časti použiteľné 

Doprac.projektov na miest. komunik. 042 50 380,29 
V najbližšom období nie je predpoklad 
realizácie 

Posúdenie projektov k telocvični 042 50 58,91 Zatiaľ sa neuvažuje s realizáciou 

Projekty- protipožiarna nádrž 042 50 1 086,28 
V najbližších rokoch sa nepočíta 
s realizáciou projektu 

Revitalizácia verejných priestranstiev 042 50 12 282,50 
Projekt  bol zrušený, obec nemá finančné 
prostriedky na jeho realizáciu 

Komunikácie v IBV 100 domov 042 50 7 040,11 Nepokračuje sa v projekte z dôvodu financií 

Zvýšenie spolu       042   x 39 773,85 x 
 

2. Dlhodobý finančný majetok  
 

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku  

Prehľad dlhodobého finančného majetku účtovnej jednotky od 1. januára 2013 do  31. decembra 2013 je uvedený 

v tabuľkovej časti Prehľad o pohybe dlhodobého majetku. (tabuľka č. 1) 

 

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach  
Informácie o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel: 

            v EUR 

 Názov 

emitenta 

Druh 

cenného 

papiera 

Podiel emisie v 

% 

Počet cenných 

papierov 

Účtovná 

hodnota 

2013 

Účtovná 

hodnota 

2012 

Realizov

ateľné 

cenné 

papiere  

Považská 

vodárenská 

spoločnosť, 

a.s. 

 

Akcia 

kmeňová 

 

1,104 

 

10 096 

 

264 717,12 

 

264 717,12 

 

Obec vlastní kmeňové akcie v počte 10 096 ks, á 26,22 €  v Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s., v mene Euro. 

Účtovná hodnota k 31.12.2013 predstavovala sumu  264 717,12 EUR. S týmito akciami sa v roku 2013 

neobchodovalo.  

 

B) Obežný majetok 

 

1. Pohľadávky 

a) významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy 
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Pohľadávka v brutto Riadok súvahy Hodnota pohľadávok  Opis  

a 1 2 3 

315 - ostatné pohľadávky 65 10 158,76 Dobropisy, pohľadávky za služby -  byty 

318 - pohľadávky z nedaňových príjmov 68 5 360,33 poplatok za komunálny odpad, nájomné 

319 - pohľadávky z daňových príjmov 69 1 138,95 daň z nehnuteľnosti, pes 

378 - iné pohľadávky - krátkodobé 81 17 368,64 Za predaj bývalej ŠJ, za služby ZS,poist. 

S p o l u x  34 026,68 x  

 

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam (tabuľka č. 3) 

Najväčší podiel na celkovej výške opravných položiek vo výške 2 552,25 € majú opravné položky 
k nedaňovým pohľadávkam za komunálny odpad a odpadové vody a   k daňovým pohľadávkam za daň 
z nehnuteľností vo výške  799,15  €. 

Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam  

Pohľadávka  Suma OP  Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP 

318 Nedaňové pohľadávky  2 552,25 Zníženie 82,84 € – úhrada, tvorba  2 167,48 €– riziko 
vymožiteľnosti 

319 Daňové pohľadávky    799,15 Zníženie 57,58 € úhrada, tvorba  439,45 € – riziko 
vymožiteľnosti 

 

c) pohľadávky podľa doby splatnosti a podľa zostatkovej doby splatnosti  (tabuľka č. 4) 

Pohľadávky podľa doby splatnosti brutto číslo riadku 
Zostatok k 31.12. bežného 

účtovného obdobia  

Zostatok ku 31.12. 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

a b 1 2 

Pohľadávky v lehote splatnosti 
z toho: 

01 25 985,65 61 792,21 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka vrátane 

 02 25 985,65 48 792,21 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 
od jedného do piatich rokov vrátane 

03 0,00 13 000,- 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 
dlhšou ako päť rokov 

04 0,00 
0,00 

 

Pohľadávky po lehote splatnosti 05 8 041,03 4 625,65 

Spolu  06 34 026,68 66 417,86 

 Obec mala pohľadávky nižšie takmer o 50 % aj vďaka splácaniu pohľadávky za predaj budovy 
bývalej školskej jedálne. Pohľadávka za predaj budovy ŠJ v zmysle zmluvy sa doplatí do konca roku 
2014. V pohľadávkach s dobou splatnosti do jedného roka boli dobropisy za energie z roku 2013, za 
opatrovateľskú službu za 12/2013, za služby v bytovkách, ktoré sa zúčtujú do konca mája 2014. 
V pohľadávkach po lehote splatnosti sú nezaplatené dane z nehnuteľností, za komunálny odpad za roky 
2008 až 2013 a za nájom v bytovkách.  

3. Finančný majetok  

Ako finančný majetok sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže obec  
voľne disponovať, termínované vklady účtovná jednotka nemá žiadne. Na účtoch v bankách obec 
evidovala 105 361,92 EUR a v pokladnici 550,12 EUR. 
 

4. Časové rozlíšenie aktív 

 
Prehľad významných položiek časového rozlíšenia aktív obce je uvedený v nasledovnom prehľade: 
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                                                                                                                      V € 
 31.12.2013 31.12.2012 

Nájom – SPP, Považská vodárenská spoločnosť 181,40 181,40 

Predplatné novín, publikácií 270,62 347,56 

Predplatné poistné 555,89 421,94 

Predplatné k software  402,47 186,20 

Telefonne poplatky  ´0 216,06 

Náklady budúcich období spolu 1410,38             1 353,16 

 

Najvyššími položkami časového rozlíšenia bolo poistenie majetku obce, základnej a materskej školy 
a domény k programovému vybaveniu (software).  

 
Čl. IV 

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY 
 

A) Vlastné imanie  
Prehľad vlastného imania účtovnej jednotky od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v tabuľkovej časti 

(tabuľka č. 5) . 

 

Názov položky 

Zostatok k 31.12. 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného 

obdobia 

Prírastky Úbytky Presuny 

Zostatok k 
31.12. bežného 

účtovného 
obdobia 

a 1 2 3 4 5 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zákonný rezervný fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatné fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nevysporiadany  výsledok hospodárenia minulých rokov 1 362 502,77 0,00 0,00 28 567, 66 1 391 070,43 

Výsledok hospodárenia       28 567,66 59 120,39 0,00 -28 567,66       59 120,39 

Spolu 1 391 070,43 59 120,39 0,00 0,00 1 450 190,82 

Opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek 

Pohyby v položke nevysporiadaného hospodárskeho výsledku minulých rokov, ktoré ovplyvnili výšku 
vlastného imania sú:  

a) Pohyb vo vlastnom imaní – presun VH z r. 2012                                        28 567,66 € 

b) Zvýšenie vlastného imania – kladný výsledok hospodárenia r.2013           59 120,39 €.  
    

 

B) Záväzky 
 

1. Rezervy 

Prehľad tvorby a použitia rezerv účtovnej jednotky od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený 
v tabuľkovej časti (tabuľka č. 7). Účtovná jednotka tvorila len ostatné krátkodobé rezervy, a to na 
dovolenku a poistné, na overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, na odchodné 
zamestnanca v materskej škole a na hroziaci súdny spor. Ku koncu účtovného obdobia obec eviduje 
ostatné krátkodobé rezervy v celkovej výške 13 455,69 EUR. 

2. Záväzky  

Prehľad záväzkov podľa doby splatnosti je uvedený v tabuľkovej časti (tabuľka č. 8). 

Významnou položkou dlhodobých záväzkov je prijatý úver zo  Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý je 
k 31.12.2013 vykázaný vo výške 950 827,09 € (k 31.12.2012 to bolo 986 256,92 €). Tento úver  bude 
obec splácať do roku 2037. Ďalšími významnými záväzkami sú prijaté finančné zábezpeky za bytovky 
(12 525,22 €), záväzky voči zamestnancom, daňovému úradu a  poisťovniam z vyúčtovania 12/2013, ako 
i voči dodávateľom za faktúry prijaté po 1. 1. 2014, so zdaniteľným  plnením  k 31. 12. 2013. 
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Ostatné dlhodobé záväzky- úvery zo ŠFRB (v  €) 

Názov položky 
Výška 

k 31.12.2013 

Výška  

k 31.12.2012 
Opis 

ŠFRB 38 b. j.  950 827,09 986 256,92 Úver zo ŠFRB na výstavbu 38 nájomných bytov, 
poskytnutý v roku 2007, splatnosť rok 2037 

Účtovná jednotka svoje záväzky spláca v zmysle zmlúv. Záväzky sa tak znížili oproti roku 2012 o 57 296 
EUR  a všetky  sú v lehote splatnosti. 

 

Záväzky zo sociálneho fondu (€)  

Sociálny fond Rok 2013 Rok 2012 

Stav  k 1.januáru     574,84    210,92 

Tvorba sociálneho fondu 1 511,85 1 579,57 

Čerpanie sociálneho fondu 1 775,25 1 215,65 

Stav k 31.decembru    311,44    574,84 

Tvorba sociálneho fondu je v zmysle kolektívnej zmluvy vo výške 1,5 % z vyplatených miezd. SF sa 
čerpá najmä na príspevok na stravovanie zamestnancov, príspevok na rekreáciu, na regeneráciu 
pracovnej sily a na jubileá a odchod do dôchodku. 

 

3. Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci  
 
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery 
 
Prehľad o bankových úveroch obce k 31.12.2013 s uvedením podrobných informácií je uvedený v tabuľkovej časti 
(tabuľka č. 9).                                                                                                                                                                           

Názov položky 
Výška 

k 31.12.2013 

Výška  

k 31.12.2012 
Opis 

Bankový úver – Prima  28 199,71 40 199,71 Prvý municipálny úver – investičný s dobou 
splatnosti do roku 2016 

Obec má prijatý dlhodobý investičný  úver - Prvý municipálny úver – zmluva bola uzatvorená v roku 2003 
a následne boli  uzatvorené dodatky č. 1 – 6, naposledy č. 6 v roku 2012, na základe ktorého sa stanovili 
pravidelné mesačné splátky po 1 000,- EUR, čo obec dodržiava. 

b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru  

Na zabezpečenie  investičného úveru vo výške 50 000 EUR  nebolo zriadené žiadne záložné právo, je  
vystavená bianco zmenka. 

 

4. Časové rozlíšenie pasív 

Prehľad významných položiek časového rozlíšenia pasív Obce je uvedený v nasledovnom prehľade 

                                                                                                                                             V € 

 31.12.2013 31.12.2012 

Ostatné – úroky z úveru  78,33 112,65 

Výdavky budúcich období spolu 78,33 112,65 

Kapitálové transfery prijaté z prostriedkov ŠR 1  908  875,78 1 955 349,69 

Nájomné za hrobové miesta  a iné nájmy 7 210,13 8 696,95 

Výnosy budúcich období spolu 1 916 085,91 1 964 046,64 
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Čl. V 

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH A NÁKLADOCH  

1. Výnosy 

a) popis a výška významných položiek 

 
Prehľad o daňových výnosoch  samosprávy a výnosov z poplatkov: 

                                                                                                                                                                     v € 

 31.12.2013 31.12.2012 

Poukázaný podiel na dani z príjmov zo štátneho rozpočtu 414 354,93 364 928,74 

Dane za špecifické služby - za psa 1 216,83 1 041,00 

Dane za špecifické služby - za ubytovanie 377,19 220,77 

Dane za špecifické služby - za užívania verejného priestranstva 734,00 457,00 

Daň z nehnuteľností  32 873,00 30 854,74 

Daňové výnosy samosprávy spolu   449 555,95 397 502,25 

   

Správne poplatky  2 175,50 1 658,00 

Poplatky za komunálny odpad 41 732,18 39 238,59 

Príjmy z lotérii 2 535,08 120,57 

Ostatné 236,00 150 

Výnosy z poplatkov spolu 46 678,76 41 167,16 

 
Medzi významné položky daňových výnosov patrí  daň poukázaná obci zo ŠR v sume 449 555,95 €, 
ktorá bola o 52 053,70 € vyššia ako v roku 2012 aj v dôsledku zvýšených daní zo ŠR, dane 
z nehnuteľností i  napriek nezvyšovaniu výšky dane. Oproti roku 2012 boli  vyššie aj výnosy z poplatkov  
a to o 5 511,16 €, predovšetkým za komunálny odpad a z lotérií. 
 
Prehľad o ostatných výnosoch  z prevádzkovej činnosti: 

                                                                                                                                                      v € 
 31.12.2013 31.12.2012 

Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia 0 1 653,05 

Výnosy z prenájmu 59 727,04 56 242,85 

Nevýznamné opravy minulých období 25 000 0 

Ostatné 2 597,38  2 840,02 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti spolu 87 324,42 60 735,92 

 

Medzi významné sumy výnosov z prevádzkovej činnosti patria nájmy a to predovšetkým za byty v sume  

52 618,56 €, z ostatnej prevádzkovej činnosti v sume 25 000 € bolo zúčtovanie výnosov z predaja bývalej 
školskej jedálne ako oprava minulých období. Významnými sumami boli aj príjmy od rodičov za MŠ 
v sume 1 085 € a z novozisteného majetku TJ v sume 1 275 €. Tieto výnosy boli oproti roku 2012 vyššie 
o 26 589 €.  

Ďalšími významnými výnosmi sú výnosy z bežných transferov 20 032,46 €  a výnosy z kapitálových 
transferov v sume 71 708,33 €.  

 

2. Náklady 

a) Prehľad o nákladoch na služby: 

                                                                                                                                                     v € 
 31.12.2013 31.12.2012 

Služby spojov – poštovné, telefónne poplatky  3 332,75 3 319,31 

Všeobecné služby – ČOV  9 837,32 1 181,64 

Odvoz komunálneho odpadu + poplatky za uloženie odpadu 49 449,55 46 284,14 

Náklady na audit 3 486,36 3 362,21 

Špeciálne služby – exter. manažment a i. 4 038,70 748,40 

Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia 1 087,00 823,00 

Ostatné všeobecné služby 8 078,93 4 212,68 

údržba ciest a súvisiace služby 1 506,46 1 506,46 

Náklady na služby spolu 80 817,07 61 437,84  
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Medzi najväčšie položky pri službách boli náklady na vývoz odpadu a poplatky za uloženie tohto odpadu, 
ktoré z celkových nákladov služieb predstavovali viac ako 50 %. Vyššie náklady boli aj pri službách v 
čističke odpadových vôd a to predovšetkým z dôvodu, že v roku 2012 sa tieto služby vykazovali na účte 
511. V porovnaní s rokom 2012 boli naopak nižšie náklady na údržbu miestnych komunikácií aj v 
dôsledku počasia. Pri špeciálnych službách boli náklady na  služby v ČOV a za externý manažment, t.j. 
vypracovanie monitorovacej správy k projektu za rekonštrukciu ZŠ. 
 
b) Prehľad o ostatných prevádzkových nákladoch 

                                                                                                                                                       v € 
Názov položky 31.12.2013 31.12.2012 

Opatrovateľská služba  21 868,86 19 685,68 

Dávky v hmotnej núdzi – stravné, učebné pomôcky 2 571,50 2 661,77 

Náklady na prevádzku spoločnej úradovne  5 783,65 5 255,- 

Príspevok pri narodení dieťaťa  1 820,- 1 330,- 

Náklady na zabezpečenie stavebného úradu a na pozemné komunik.  1 948,94 1 931,41 

Členské príspevky 1 243,39 1 240,15 

Odmeny poslancom a členom komisií 591,50 2 330,00 

Iné – odchodné, stravné opatrovateľkám, príspevky 2 460,78 4 206,80 

Ostatné prevádzkové náklady spolu  38 288,62 38 640,81 

 
Pokiaľ ide o prevádzkové náklady, najväčšími položkami v oboch porovnateľných rokoch boli náklady na 
opatrovateľskú službu. V roku 2013 boli tieto náklady vyššie o 2 183 € oproti roku 2012 aj z dôvodu 
väčšieho počtu opatrovaných. Medzi významné náklady patria aj náklady na prenesené kompetencie, 
ktoré nám zabezpečuje spoločná úradovňa a taktiež aj náklady na jej prevádzku, ktoré  sa rozpočítavajú 
medzi jednotlivé obce, ktoré boli v roku 2013 vyššie o 528,65 €. Vyššie boli aj príspevky pri narodení 
dieťaťa o 490 € (o 7 detí viac ako v roku 2012). Ostatné náklady sú porovnateľné s rokom 2012.   
 
b) Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods. 6 
 

Názov položky Suma nákladov v € 

Overenie účtovnej závierky 2 004,24 

Overenie konsolidovanej účtovnej závierky 1 482,12 

Iné uisťovacie služby  0 

Daňové poradenstvo 0 

Iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto audítorom 
alebo audítorskou spoločnosťou 

0 

 

Náklady a výnosy sú programovo rozdelené na 25 % pre programy rozvoja  obce(program 7), 20 % pre 
program Vzdelávanie, 15 % pre program Kultúra a šport, 20 % pre plánovanie, manažment a kontrola,  
15 % pre program Životné prostredie a 5 % na služby obce.  

 
Čl. VI 

INFORMÁCIE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH 

 

Prehľad položiek, ktoré eviduje obec na podsúvahových účtoch sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:  

Druh položky Opis položky  Hodnota € Účet 

Drobný hmotný majetok  Drobný hmotný majetok 105 298,56 77101 

Operatívna evidencia  Majetok do 34 € 14 172,07 77104 

Drobný nehmotný majetok  Programy  2 943,29 77103 

Majetok CO vo výpožičke  Špeciálny materiál CO 9 249,22 77105, 7891 

Záložné právo ŠFRB Záložné právo k 2 b.j.  1 146 883,09 77109 

Iné – FO – bytovky  Fondy opráv  bytovka A, B 8 185,78 77110, 77111 

S p o l u x 1 286 732,01 x 
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Čl. VII 
INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH A O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH 

ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB 
 

Obec uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledovné transakcie so spriaznenými osobami: 

                                                                                                                                                                             v  € 
 Druh transakcie Hodnotové vyjadrenie 

Základná škola Š. Závodníka na prenesené kompetencie Poskytnutý bežný transfer    418 057,73 

Základná škola Š. Závodníka– na originál. kompetencie-ŠKD Poskytnutý bežný transfer  15 200,00 

Základná škola Š.Závodníka – na knižnicu  Poskytnutý bežný transfer  300,00 

 
Čl. VIII 

INFORMÁCIE O ROZPOČTE A HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU 
 

Rozpočet obce na rok 2013 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2012, uznesením č. 
4/2012 ako vyrovnaný.  
 
Zmeny rozpočtu v roku 2013: 
 
Rozpočet  bol zmenený celkom pätnásťkrát  a to: 

- prvá zmena  schválená dňa   27.03.2013  starostom obce 
- druhá zmena schválená dňa  05.04.2013  uznesením OZ č. 12/2003 
- tretia zmena schválená dňa   08.04.2013  na ŠKD uznesením OZ 12/2003 
- štvrtá zmena  schválená dňa  31.05.2013  starostom obce 
- piata zmena schválená  dňa   21.06.2013  uznesením OZ č. 20/2013 
- šiesta zmena schválená dňa   04.07.2013  na základe listu OÚ Trenčín - školstvo  
- siedma zmena schválená dňa 31.07.2013  starostom obce  
- ôsma zmena schválená dňa    27.09.2013  uznesením OZ č. 31/2013 
- deviata zmena schválená dňa 30.09.2013  starostom obce  
- desiata zmena schválená dňa  25.10.2013  starostom obce 
- jedenásta zmena schválená dňa 31.10.2013  starostom obce  
- dvanásta zmena schválená dňa 14.11.2013  na základe listu OÚ Trenčín - školstvo 
- trinásta zmena schválená dňa   24.11.2013  uznesením mimoriadneho OZ č. 39/2013 
- štrnásta zmena schválená dňa  13.12.2013  uznesením OZ č. 46/2013 
- pätnásta zmena schválená dňa 16.12.2013  na zákl. listu OÚ Trenčín – školstvo.  

 
Informácie o rozpočte sú uvedené v tabuľkovej časti  (tabuľky č. 13 - 15). 

 

Pokiaľ ide o bežné a kapitálové príjmy, tieto boli nižšie o 122 381,32 €, i napriek tomu, že dane na samosprávu boli 

o 13,5 % vyššie ako v roku 2012. Dôvodom bola skutočnosť, že rekonštrukcia kultúrneho domu sa obstarávala 

z finančných operácií – príjmami z rezervného fondu v sume 76 295,- €, ako aj prijatím dotácie z Environmentálneho 

fondu v roku 2013 nižšej ako v r. 2012. Aj z uvedeného dôvodu boli príjmové finančné operácie  uvedené v tabuľke 

č. 15 niekoľkonásobne vyššie ako v roku 2012. 

Pri výdavkoch obce uvedených v tabuľke 14 uvádzame, že výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli nižšie 

o 61 553 € oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Dôvodom boli vyššie kapitálové výdavky v roku 2012 a to 

z Environmentálneho fondu v sume 199 170,- €, pričom v roku 2013 z toho istého fondu obec prijala transfer na 

vodovod  v sume  28 746,- €. 

Výdavkové finančné operácie boli na splátky úverov a to Štátnemu fondu rozvoja bývania v sume 35 429,83 € 

a 12 000 €  za bankový úver Prima banke.  

 

Čl. IX 
 

INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA 
ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

 
 

Po 31. decembri 2013 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke 

za rok 2013. 


