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Poznámky k 31.12.2014  
 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky  

 

a)  

Názov účtovnej jednotky Obec  P R U Ţ I N A 

Sídlo účtovnej jednotky P r u ţ i n a  č. 415 

IČO 00317730 

Dátum zriadenia  01.01.1990 

Spôsob zriadenia v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej 

závierky  

    riadna 

    mimoriadna  

d)Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného 

celku verejnej správy 

    áno 

    nie 

 

Účtovná závierka obce Pruţina (ďalej len „Obec“) k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna 

individuálna účtovná závierka, v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších 

predpisov za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra  2014. 

 

2. Opis činnosti účtovnej jednotky  

 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky starostlivosť o všestranný rozvoj a potreby 

 obyvateľov obce 

 

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

 

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 

Funkcia 

Michal  U š i a k 

starosta obce 

Priemerný počet zamestnancov počas 

účtovného obdobia 

 

18 

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky 

z toho:   

- počet vedúcich zamestnancov  

 

18 

 

3 

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:  

- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou 

jednotkou (počet) 

 

1 

- neziskové organizácie zaloţené/zriadené  

účtovnou jednotkou (počet) 

 

1 

 

 Obec má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 1 rozpočtovú organizáciu, a to Základnú školu 

Štefana Závodníka, Pruţina  č. 408. Príspevkovú organizáciu obec nemá zriadenú. 
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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 

 

Obec zmenila účtovnú metódu oproti rovnakému obdobiu minulého roka a to pri tvorbe rezerv za 

dovolenky a odvody poistného v zmysle opatrenia MF SR z 10. 12. 2014 MF/21231/2014-31, ktorým 

sa uţ tieto rezervy netvoria. 

 

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 

reprodukčnou obstarávacou cenou 

f) dlhodobý finančný majetok obstarávacou cenou 

g) zásoby nakupované obstarávacou cenou 

h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi 

i) zásoby získané bezodplatne reprodukčnou obstarávacou cenou 

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 dodrţanie 

zásady vecnej a časovej súvislosti s 

účtovným obdobím. 

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôţičiek a úverov  menovitou hodnotou 

n) rezervy  oceňujú sa v očakávanej výške 

záväzku 

o) časové rozlíšenie na strane pasív výdavky budúcich období a výnosy 

budúcich období sa vykazujú vo 

výške, ktorá je potrebná na dodrţanie 

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, ţe sa 

vychádza z predpokladanej doby jeho uţívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať 

sa začína: 

 odo dňa jeho zaradenia do pouţívania 

Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Pouţíva sa lineárna metóda odpisovania.  

Odpisový plán bol individuálne prehodnotený podľa špecifických podmienok pouţívania.  
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Predpokladaná doba uţívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: 
Odpisová skupina Predpokladaná doba  

používania v rokoch  

Ročná odpisová sadzba 

v % 

Iný nehmotný majetok  5 20  

Budovy, stavby  20-40 5 – 2,5 

Stroje, prístroje, zariadenia 8-20 25-12,5 

Dopravné prostriedky 4-6 16,7 

Inventár 8 12,5 

 

Drobný nehmotný majetok od 34,- € do 2 400,- €, ktorý podľa vnútorného predpisu nie je dlhodobým 

nehmotným majetkom, sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - ostatné sluţby. 

V zmysle tohto predpisu obec za drobný hmotný majetok povaţuje majetok od 34,- € do 1 700,- € 

a účtuje ho  ako zásoby, resp. v zmysle predpisu o účtovníctve na účet 501.  

 

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. 

Prechodné zníţenie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou poloţkou.  

 

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

ţe ich dlţník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako: 

 

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

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

 

Za hodnotené obdobie opravné poloţky účtovná jednotka  k nedokončeným investíciám netvorila. 

 

6. Zásady pre vykazovanie transferov 

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, ţe sa splnia všetky podmienky 

súvisiace s dotáciou a súčasne, ţe sa dotácia poskytne. Obec Pruţina účtovala pohľadávku na účte 357 

voči Úradu práce za malé obecné sluţby v sume 211,38 EUR za mesiace  11 a 12/2014. 

 

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 

- 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 poloţkou, 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 organizácii 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 pouţije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena 

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

pouţije 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 uţ 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 uţ 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) 

V dlhodobom nehmotnom  majetku nebol za sledované obdobie ţiaden pohyb. 

V dlhodobom hmotnom majetku boli prírastky aj úbytky. Najväčší prírastok bol pri stavbách a to za 

budovanie vodovodu v IBV v sume 170 915,79 €, obstaraný predovšetkým z dotácie 

z Environmentálneho fondu v sume 162 370,- €. Ďalšími významnými prírastkami bola rekonštrukcia 

miestnych komunikácií - I. a II. etapa v celkovej sume 56 617,75 €, financované z vlastných zdrojov. 

Na turistický chodník Potôčky v sume 33 539,36 € bola obci schválená dotácia z PPA v sume 

30 379,85 €. V roku 2014 z vlastných prostriedkov bolo vybudované aj detské ihrisko pri materskej 

škole v sume 20 137,33 € v rámci projektu z PPA, ktoré výdavky sa budú obci refundovať  aţ v roku 

2015. 

 

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku  
Spôsob poistenia Výška poistenia v € 

Zdruţené poistenie majetku                                             4 056 689,36 

Zdruţené poistenie majetku                                                 158 419,-   

Poistenie pre prípad krádeţe                                                  22 662,- 

Poistenie za spôsobenú škodu                                                         95,76   

Zmluvné poistenie vozidiel                                                                   2 296,-  

 

Oproti minulému obdobiu sa zvýšila suma poistenia za turistický chodník Potôčky o sumu 33 539,36 €. 

Všetok majetok obce  je poistený v Komunálnej poisťovni, a.s., poistné je platené v termíne.  

 

c) Obec má na dlhodobý  hmotný majetok zriadené záloţné právo a to záloţnou zmluvou v zmysle § 

151a nasl. Občianskeho zákonníka č. 306/274/2007 voči záloţnému 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 Povaţskej Bystrici číslo 

vkladu V 91/11, zo dňa 4. 3. 2011 bol tento vklad záloţného práva povolený. 
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d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky  
Majetok,  

ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo 

Suma 

Pozemky    191 980,30 

Budovy, stavby 4 222 022,60 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár    175 625,83 

Dopravné prostriedky         8 309,27 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok         7 966,54 

Umelecké diela a zbierky        7 962,61 

Majetok daný do správy  Základnej škole (RO)                                                  656 705,69 

 

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo 
  Majetok,  

ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo 
Suma  

Majetok, ktorý vyuţíva účtovná jednotka na základe zmluvy 

 o výpoţičke 

  9 249,22 €, z toho na účte 771- 922,13 € a na účte 789 –   

špeciálny materiál CO – 8 327,09 € 

 

f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému 

majetku a dlhodobému hmotnému majetku 

 
Druh DM  Suma OP  Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP 

042 – Obstaranie DLHM            72 983,85                výška  OP sa nezmenila oproti roku 2013 

Opravné poloţky k účtu 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku boli vytvorené ešte   

k 31. 12. 2013 v sume 72 983,85 €. Pri prehodnotení rizika u tohto druhu majetku nenastali ţiadne zmeny. 

 

2. Dlhodobý finančný majetok  

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

Dlhodobý finančný majetok je zachytený v tabuľke č. 1. Pri tomto druhu majetku neboli ţiadne 

pohyby, ani sa naň  netvorili opravné poloţky. 
 

3. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý 

finančný majetok  

a) dlhové cenné papiere drţané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 aţ 028 súvahy):   
Názov emitenta Druh 

cenného 

papiera 

Mena 

cenného 

papiera 

 

Výnos 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 

Povaţská vodárenská spol. akcia 

kmeňová 

 

    EUR 

   

     1,104 

 

neuvedený 

          

        264 717,12 

         

      264 717,12 

 

Obec vlastní kmeňové akcie v počte 10 096 ks, á 26,22 € emitenta  Povaţská vodárenská spoločnosť, a.s., 

v mene Euro. Účtovná hodnota k 31.12.2014 predstavovala sumu  264 717,12 €. S týmito akciami sa 

v roku 2014 neobchodovalo.  

 

B  Obežný majetok  

 

1. Pohľadávky 

a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých poloţiek súvahy brutto 
Pohľadávky Riadok súvahy Hodnota pohľadávok Opis 

315 – Ostatné pohľadávky  65 5 308,73 Dobropisy za energie, pohľadávky strava ŠJ 

318 – Nedaňové pohľadávky  68 8 412,20 Komunálny odpad, opatrovateľská  sluţba  

319 – Daňové pohľadávky 69 2 657,93 Dane z nehnuteľností 

378 – Iné pohľadávky 81 5 569,03 Pohľadávky za sluţby-byty, zdravotné stred. 

Spolu x             21 947,89 x 
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Obec vykazuje len krátkodobé pohľadávky v sume 21 947,89 €. Oproti rovnakému obdobiu minulého 

roka sú tieto niţšie  z dôvodu splateného dlhu za predaj bývalej školskej jedálne. 

 

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

Opravné poloţky k pohľadávkam boli tvorené v roku 2014 celkom v sume 2 504,76 € a zrušené boli  vo 

výške  1 273,77 € a to z dôvodu úhrad pohľadávok.  Zostatok opravných poloţiek bol v sume 4 582,39 €. 

Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných poloţiek k pohľadávkam  
Pohľadávky Suma OP  Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP 

 318 – Nedaňové pohľadávky              1 066,21  Tvorba z dôvodu  rizika vymoţiteľnosti 

 319 – Daňové pohľadávky              1 070,87   Tvorba z dôvodu  rizika vymoţiteľnosti, zrušenie 300,17 € 

 378 – Iné pohľadávky                  367,68  Tvorba z dôvodu  rizika vymoţiteľnosti  - byty 

318 – Nedaňové pohľadávky                 973,60 Zrušenie OP z dôvodu úhrady pohľadávok 

319 – Daňové pohľadávky                 300,17 Zrušenie OP z dôvodu úhrady pohľadávok 

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

Celkové pohľadávky obec eviduje len krátkodobé a to v sume 21 947,89 €, čo je o 12 078,69 € menej 

ako za rok 2013, aj v dôsledku splatenej pohľadávky za predaj bývalej školskej jedálne, 

 

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

 V lehote splatnosti obec evidovala pohľadávky v sume 19 129,05 €, čo je oproti minulému roku 

o 6 856,60 € menej. Po lehote splatnosti eviduje obec pohľadávky v sume 2 818,84 €, ktoré sú niţšie 

o 5 222,19 € ako v prechádzajúcom účtovnom období.   

 

2. Finančný majetok  

a) opis významných zloţiek krátkodobého finančného majetku  
Krátkodobý  finančný majetok Zostatok k 31.12.2014 

Pokladnica        593,02 

Bankové účty  90 974,70 

Ceniny        47,60 

 

Ako finančný majetok na riadku 85 súvahy, obec eviduje peniaze v pokladnici, účty v bankách a ceniny 

vo forme stravných lístkov. Účtami v bankách môţe obec voľne disponovať, termínované účty obec 

nevlastní. Na účtoch v bankách (Prima banka, VÚB banka) obec evidovala k 31. 12. 2014 zostatky 

v sume  90 974,70 €.  

 

3. Časové rozlíšenie  

Významné poloţky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období  
Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia Zostatok k 31.12.2014 

Náklady budúcich období  spolu z toho: 1 113,72 

Predplatné novín    256,88 

Poistné – majetku obce     602,91 

Iné     253,93 

Príjmy budúcich období  spolu z toho:      181,40 

Nájom z SPP a z  Povaţskej vodárenskej spoločnosti     181,40 

 

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 

428 – Nevysporiadaný výsl. hosp. m.o. Zostatok z m.r. 1 391 070,43 + prírastok za hospodárenie roku 2013 -59 120,39 

431 – Výsledok hospodárenia za b.o. 93 125, 09 € - za rok 2014 
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a) Pohyb vo vlastnom imaní – presun z VH z roku 2013                      -    59 120,39 € 

b) Zvýšenie vlastného imania – kladný výsledok hospodárenia 2014  -     93 125,09 €. 

    

B  Záväzky 

1. Rezervy - tabuľka č. 7  

Predpokladaný rok pouţitia rezerv a opis významných poloţiek rezerv 
Názov položky             Predpokladaný rok použitia  

Náklady na zostavenie, overenie účtovnej závierky 2015 

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 2015 

 

Účtovná jednotka tvorila len ostatné krátkodobé rezervy a to na audit – overenej individuálnej 

a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014. Tvorba tejto rezervy bola 3 500,- €. Nakoľko dôvody 

pre tvorbu rezerv na prebiehajúce súdne spory stále trvajú, pôvodná rezerva v sume 562,- € na túto 

poloţku zostala bez zmien. 

 

2. Záväzky podľa doby splatnosti  

a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8 

Všetky záväzky obce sú zachytené v tabuľke č. 8. Najväčšou poloţkou týchto záväzkov je úver zo 

Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorého zostatok obec eviduje vo výške 915 068,10 €, z toho do 1 

roka v sume 36 125,84 € a ako dlhodobé v sume 878 942,26 €. Ďalšími záväzkami sú finančné 

zábezpeky za byty v sume 12 128,76 €, za nesplatený bankový úver voči Prima banke v sume 

16 199,71 €. Ostatné záväzky sú za faktúry, došlé po 1.1.2015, ktorých zdaniteľné plnenie bolo v roku 

2014, ako i záväzky vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov – voči pracovníkom, daňovému úradu 

a poisťovniam. Všetky záväzky sú v lehote splatnosti.  

   

b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8 

Z tabuľky č. 8 vyplýva, ţe obec záväzky po lehote splatnosti neeviduje. Do 1 roka obec eviduje 

záväzky v sume 69 629,59  € a nad 1 rok v sume 891 386,09  €, prevaţne voči ŠFRB. 

 

c) popis významných položiek záväzkov  
Záväzok Hodnota záväzku Opis 

479 – Štátny fond rozvoja bývania          878 942,26 Dlhodobý záväzok  

479 – Štátny fond rozvoja bývania            36 125,84    Krátkodobý záväzok 

461 – Prvý municipálny úver            12 000,-   Krátkodobý úver voči Prima banke 

479 – Finančné zábezpeky            12 128,76  Finančné zábezpeky za 2 b. j.-bytovka 1039 a 1040 

331 – Pracovníci                9 970,19 Záväzky z vyúčtovania za 12/2014 

 

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci  

a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č. 9 

Obec spláca 1 bankový úver a to dlhodobý - investičný. Zmluva bola podpísaná s Prima bankou ešte 

v roku 2003 a následne doplnená o  dodatky č. 1- 6 so stanovenými mesačnými splátkami v sume 1 000 €. 

Obec podmienky zmluvy dodrţuje. V roku 2014 úver zníţila o 12 000 €, čím zostatok klesol na 16 199,71 €. 

 

b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru 
Druh bankového úveru  

podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/ 

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru  

alebo krátkodobého bankového úveru 

Dlhodobý Bianco zmenka, úver je  splatný do mája 2016 (v zmysle dodatku č. 6) 

 

4. Časové rozlíšenie  

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

budúcich  období  
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Popis významnej položky časového rozlíšenia Zostatok  k 31.12.2014 

Výdavky budúcich období spolu,  z toho:                                             87,98 

Úroky z úveru za 12/2014 (Prima banka)                                             87,98  

Výnosy budúcich období spolu z toho:                                 2 037 484,10 

Kapitálové transfery prijaté z prostriedkov ŠR a fondov EÚ                                 2 030 576,73 

Nájmy za hrobové miesta a iné nájmy                                        6 107,08 

Nespotrebované nákupy a sluţby a obstaranie od iných subjektov                                           800,29 

 

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384  
Kapitálový transfer Zúčtovanie do výnosov budúcich období 

Dopravné prostriedky obstarané zo ŠR       333,20 

Viacúčelové ihrisko – Úrad vlády SR  30 870,32 

Bytovky + inţinierske siete                                        390 237,01 

Kanalizácia a ČOV z Environfondu 623 697,37 

Majetok zverený do správy Základnej škole – ŠR  558 652,23 

Vodovod Chmelisko – 1. etapa   27 727,87 

Vodovod IBV Pruţina 345 402,60 

Rekonštrukcia MŠ z prostriedkov ŠR   19 943,03 

Multimediálna zostava pre ZŠ     4 219,32 

Turistický chodník Potôčky z PPA  29 493,78 

 

Čl. V 

Informácie o výnosoch a nákladoch  

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

a)  tržby za vlastné výkony  a tovar  46 701,83 

602 - Trţby z predaja sluţieb, z toho  

- školné 

- strava v školskej jedálni 

- opatrovateľská sluţba 

- Iné – Trţby - vstupné, za sluţby, réţia v ŠJ, vyhlášky 

46 701,83 

8 422,48 

23 161,92 

7 403,52 

7 713,91 

b)  aktivácia 5 671, 69 

624 - Aktivácia DHM- zberný dvor, trţnica, prístrešok na cintoríne 5 671,69 

c)  daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 517 891,77 

632 - Daňové výnosy samosprávy, z toho: 

- podielové dane 

- daň z nehnuteľností  

- daň za psa 

- iné daňové výnosy (za uţívanie verejného priestranstva...) 

469 790,72 

433 450,67 

33 847,16 

1 458,88 

1 034,01 

633 - Výnosy z poplatkov, z toho:   

- správne poplatky  

- KO a DSO 

- Iné – z lotérií, ovzdušie,  

48 101,05 

2 875,00 

42 476,05 

2 750,00 

d)  výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC   

a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC                      

105 385,32 

693 - Výnosy samosprávy z beţných transferov zo ŠR, z toho:  

- beţný transfer na darovaný majetok ZŠ 

- výnosy z dotácií zo ŠR matrika, Úrad práce, voľby 

27 297,28 

5 817,09 

21 480,19 

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR 

- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR 

76 517,20 

697 , 698 – Výnosy samosprávy od iných subjektov 239,77 

699 - Výnosy samosprávy  z odvodu rozpočtových príjmov 

- zinkasované príjmy rozpočtovej organizácie 

1 331,07 

e)  ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti    69 728,08  

648 - Ostatné výnosy, z toho: 

- Za nájom bytov, pozemkov, budov a zariadení 

- Výnosy z novo zaradeného majetku  

- Iné výnosy – od rodičov a pod.  

 

60 623,58                                                                  

4 681,20 

4 423,30 

f)  zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia 14 167,46  
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2 Náklady - popis a výška významných položiek nákladov 
Popis /číslo účtu a názov/  Suma   

a)  spotrebované nákupy 102 528,68 

501 - Spotreba materiálu  63 319,38 

502 - Spotreba energie, z toho: 

- elektrická energia 

- voda 

- plyn 

39 209,30 

23 919,38 

925,77 

14 364,15 

b)  služby 131 388,82 

511 - Opravy a udrţiavanie, z toho: 

- Oprava -  miestne komunikácie 

- oprava strechy ČOV + zariadenia v čističke odpadových vôd 

- iné opravy a údrţba – kotol – zdravotné stredisko, radiátory MŠ 

40 045,34 

12 861,68 

13 019,44 

14 164,22 

512, 513 – Cestovné, reprezentačné  3 001,42 

518 - Ostatné sluţby – z toho: 

- vývoz KO a veľkokapacitných  kontajnerov 

- iné všeobecné sluţby – kultúrne vystúpenia, školenia, cestovné 

- špeciálne sluţby – audit, externý manaţment 

88 342,06 

50 711,74 

30 062,70 

7 567,62 

c)  osobné náklady, z toho: 228 443,59 

521 - Mzdové náklady  159 944,11 

524 - Zákonné sociálne náklady 55 393,24 

525 a 527 – Zákonné a ostatné  sociálne náklady  13 106,24 

d)  odpisy, rezervy a opravné položky  135 050,38 

551 - Odpisy  DNM a DHM, z toho: 

- odpisy z vlastných zdrojov 

- odpisy z cudzích zdrojov  

129 045,62 

                                                               74 285,49 

54 760,13 

553 - Tvorba ostatných rezerv - audit 3 500,- 

558 - Tvorba ostatných opravných poloţiek 2 504,76 

e) finančné náklady 13 892,19 

f)  náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 47 300,58 

584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce do RO, z toho:  

-  beţný transfer na originálne kompetencie – ŠKD, kniţnica 

- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa 

- vlastné príjmy rozpočtovej organizácie  

42 140,58 

                                                              16 130,- 

24 747,42 

1 263,16 

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

verejnej správy 

                                                               5 160,- 

 

g) ostatné náklady, z toho:              46 984,19 

541 – Zostatková cena  predaného DNM a DHM 1 621,34 

546 - Odpis pohľadávky 53,11 

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, v tom 

- opatrovateľská sluţba 

45 309,74 

28 682,24 

h) dane z príjmov 

591 - Splatná daň z príjmov  
16,45 

16,45 

 

2. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti  
Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods.6 3 505,15 

Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na 

náklady za: 

 

3 505,15 

a) overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky  3 505,15 

Čl. VI 

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

 

1.  Ďalšie informácie  
Významné položky  Hodnota Účet 

DHM – drobný hmotný majetok do 34,- € 113 000,- 771 01 

OTE – operatívno-technická evidencia     18 047,11 771 04 

Odpísané pohľadávky           53,11 771 12 

DNM – Drobný nehmotný majetok - programy       2 979,23 771 03 

Darovaný majetok – poţiarna ochrana      4 983,92 771 14 



Obec  P r u ž i n a  

Poznámky  individuálnej účtovnej závierky  zostavenej k 31. decembru 2014 
 

 10 

Darovaný majetok pre MŠ       4 227,55 771 13 

Iné – Fondy opráv – bytovka 1039 a 1040 11 294,04 771 10, 771 11 

Záloţné právo – bytovky - ŠFRB                     1 146 883,09 771 09 

Materiál v skladoch civilnej ochrany    9 249,22 771 05, 789 1 

 

 

Čl. VII 

Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 

1. Iné aktíva a iné pasíva  

a) opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie moţný 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.  

 
Názov poskytovateľa  

nenávratného 

finančného príspevku 

 

 

Číslo 

zmluvy 

 

Predmet zmluvy 

 

Hodnota zmluvy 

V EUR 

Hodnota prefinancovaných nákladov 

z vlastných prostriedkov alebo 

z úverových zdrojov 

neuhradených/nerefundovaných  

poskytovateľom NFP k 31.12.2014 

Pôdohospodárska 

platobná agentúra 

 

7800067 

Vybudovanie detského 

ihriska pri škôlke v obci 

Pruţina 

        

         18 240,33  

                   

                                20 137,33 

 

V riadku 03 tabuľky č. 10 je suma 18 240,33 €, ktorá predstavuje budúce  právo účtovnej jednotky zo 

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na vybudované detského ihriska pri Materskej 

škole. 

 

 

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  

 

a)  
 

 

Spriaznená osoba 

 

 

Druh obchodu/ 

druh transakcie 

 

Hodnotové 

vyjadrenie 

obchodu/transakcie  

v €  

 

 

Poznámka 

 

Základná škola  

Poskytnutý transfer 

na beţné výdavky 
 

        414 601,61 

Prenesené kompetencie 

Normatívne 393 133,85 € 

Nenormatívne 21 467,76 € 

 

Základná škola 

Poskytnutý transfer 

originálne 

kompetencie  

 

         15 630,-  

 

Na školský klub detí  

 

Základná škola 

Poskytnutý beţný 

transfer  
    

             500,- 

 

Na nákup kníh - kniţnica 
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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 13. 12. 2013,  uznesením č.44/2013 

V priebehu roku bol rozpočet zmenený 18 – krát, s nasledovnými zmenami: 

 

- prvá  zmena  schválená dňa  23. 1. 2014, starostom obce  - dotácie zo ŠR 

- druhá zmena schválená dňa 6. 2. 2014 , starostom; obce – dotácia – školstvo  

- tretia zmena  schválená dňa 26. 2. 2014, starostom obce     

- štvrtá  zmena  schválená dňa 28. 2. 2014, starostom obce – voľby prezidenta SR- 1.kolo   

- piata zmena  schválená dňa 24. 3. 2014, starostom obce – voľby prezidenta SR – 2. kolo    

- šiesta zmena  schválená dňa 31. 3. 2014, starostom obce     

- siedma zmena  schválená dňa 11. 4. 2014, uznesením OZ č. 10/2014  

- ôsma zmena  schválená dňa 30. 5. 2014, starostom obce – dotácia voľby do EP   

- deviata  zmena  schválená dňa 31. 5. 2014, starostom obce     

- desiata zmena  schválená dňa 30. 6. 2014, uznesením OZ č.  21/2014, zo 4. 7. 2014     

- jedenásta zmena  schválená dňa 4. 8. 2014, starostom obce  - dotácie- školstvo, matrika   

- dvanásta zmena  schválená dňa 27. 8. 2014, uznesením mimoriadneho OZ č. 34/2014     

- trinásta zmena  schválená dňa 26. 9. 2014, uznesením OZ č. 38/2014     

- štrnásta  zmena  schválená dňa 20.10. 2014, starostom obce – Komunálne voľby 

- pätnásta  zmena  schválená dňa 19.11.2014, starostom obce - dotácia    

- šestnásta zmena  schválená dňa 27.11.2014, starostom obce  - dotácia - školstvo   

- sedemnásta  zmena  schválená dňa 5.12.2014, uznesením OZ č. 56/2014     

- osemnásta  zmena  schválená dňa 15.12.2014, starostom obce – dotácia – školstvo. 

     

Z uvedených zmien bolo 10 takých, ktoré sa priamo týkali dotácií zo ŠR.   

 

Pokiaľ ide o tabuľku č. 12 – Príjmy obce, je potrebné uviesť, ţe celkové príjmy boli vyššie 

o 196 984,05 €. Vyššie príjmy oproti roku 2013 boli aj v dôsledku vyšších  daní na samosprávu a to  o  

19 096,- €. Najväčší prírastok bol pri kapitálových transferoch a to v sume 198 794,85 €, z toho  na 

vodovod 162 370,- € z Environfondu. V roku 2013 tieto kapitálové transfery boli len 43 746,- €. 

 

V tabuľke č. 13 sú zahrnuté výdavky obce beţného a kapitálového rozpočtu, ktoré boli taktieţ vyššie 

oproti rovnakému obdobiu minulého roku o cca 200 812,- € a to aj vzhľadom na vyššie uvedené dotácie. 

Kapitálové výdavky boli vyššie o 142 419 €. Vybudoval sa vodovod v IBV Klokočová, Turistický 

chodník Potôčky, vykonala sa rekonštrukcia miestnych komunikácií - I a II. etapa, ako i rekonštrukcia 

v materskej škole. Tieto investície boli nadobudnuté predovšetkým z dotácií zo ŠR a z Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry.  

 

V tabuľke č. 14 sú zachytené príjmové finančné operácie, ktorých výška bola niţšia o cca 13 763,- € 

ako v roku 2013, aj vzhľadom na niţšie čerpanie rezervného fondu. Výdavkové finančné operácie boli 

takmer totoţné ako v predchádzajúcom účtovnom období, splácali sa istiny ŠFRB a Prima banke.  

 

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 beţné účtovné obdobie a bezprostredne 

predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v - tabuľke č.15. 

 

Z tabuľky vyplýva, ţe zadĺţenosť obce v zmysle § 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z.  je  16 199,71 €, 

ktorá plynie z prijatého dlhodobého investičného úveru, poskytnutého Prima bankou. 
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Dlh voči ŠFRB predstavuje sumu 915 068,10 €.  Táto suma sa nezapočítava do celkového dlhu 

obce v zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z, nakoľko sa spláca mesačne z prijatých nájmov.  

 

Pozitívom v hospodárení za  hodnotené obdobie je skutočnosť, ţe obec svoj dlh nezvyšovala, ale naopak, 

tento  zníţila o 47 759 € (vrátane úveru ŠFRB) a istiny splácala v termíne v  zmysle zmlúv a ich 

dodatkov.  

 

 

Čl. X 

 

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

do dňa zostavenia účtovnej závierky 

 

 
V závere je potrebné dodať, ţe po 31. decembri 2014 bol obci doručený rozsudok v mene SR pod 

č. 5C/68/2013-120, na základe ktorého bola obec neúspešná pri určení vlastníctva pozemku KNC 767, 

v katastri obce Pruţina, voči ktorému sa obec odvolala.  

 

Iné  udalosti, ktoré by si vyţadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke obce  za rok 

2014, nenastali. 

 


