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Poznámky obce Turček k 31. 12. 2012 („ďalej len Poznámky“) 

I Všeobecné údaje 

 
 

 
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky 
 

Názov účtovnej jednotky Obec Turček 

Sídlo účtovnej jednotky 038 48  Turček 123 

IČO 00317012 

DIČ 2020597953 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Starostlivosť o občanov obce a zveľaďovanie 
obecného majetku 

Právny dôvod na zostavenie účtovnej 
závierky  

    riadna 
    mimoriadna  

Iné všeobecné údaje  Počet obyvateľov 659 

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

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ Oľga Wagnerová 

Zástupca štatutárneho orgánu /meno 
a priezvisko/ 

Eleonóra Filipčanová 

 
3. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky  

 

 Počet 

Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou 
jednotkou  

Obec Turček nemá zriadené rozpočtové organizácie 

Príspevkové organizácie zriadené účtovnou 
jednotkou  

Obec Turček nemá zriadené príspevkové organizácie 

Iné právnické osoby založené účtovnou 
jednotkou  

Obec Turček je zriaďovateľom – Obec Turček – 

školstvo /MŠ, ŠJ – bez právnej subjektivity/ 
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II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach  

 
1. Účtovná závierka je zostavená za 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 

  
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 
  provízia 
  poistné  

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú: 
  úroky  
  realizované kurzové rozdiely, 

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania. 
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. 
Vlastné náklady obsahujú: 

  priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť 
  časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť  

       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.   
       Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa 

vyjadruje vytvorením opravnej položky. 
b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. 
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   
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Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. 
Vlastné náklady obsahujú: 

  priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť 
  časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť  

Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou 
(napr. určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie). 

       Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty zásob sa vyjadruje 
vytvorením opravnej položky. 

d) Pohľadávky 
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.  
Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - 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 
Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. 
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 tzn. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške 
záväzku. Tvorba rezerv sa uplatňuje od roku 2008.  

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 
Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. 
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) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou. 
k) Majetok obstaraný formou finančného a operatívneho leasingu sa oceňuje obstarávacou 

cenou.  
l) Cudzia mena 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro kurzom 
vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a k inému dňu, ak to ustanovuje osobitný 
predpis. V účtovnej závierke sú vykázané s prepočtom podľa kurzu platného ku dňu, 
ku ktorému sa zostavuje. Od roku 2008 sa kurzové straty  účtujú  do nákladov a kurzové zisky 
do výnosov. 

m) 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. 

4. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 
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. Metóda odpisovania 
sa používa lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: 
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Odpisová skupina Ročná odpisová sadzba Percento 

1 1/4 25 

2 1/6 16,7 

3 1/12 8,4 

4 1/20 5 

 
Drobný nehmotný majetok od 0,01 € do 499,99 € ktorý podľa rozhodnutia účtovnej 

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

Drobný hmotný majetok od 30 € do 499,99 € ktorý podľa rozhodnutia účtovnej 
jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje na podsúvahovom účte 771.  

 

III Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

Tabuľka č. 8 – Neobežný majetok 
A  Neobežný majetok  
I.   Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  
 
Celková hodnota neobežného majetku k 31. 12. 2011 je 2 380 048,00 € (brutto) 
Celková hodnota neobežného majetku k 31. 12. 2012 je 2 390 670,04 € (brutto) 
 
Zostatková hodnota majetku k 31. 12. 2011 je 660 050,00 € 
Zostatková hodnota majetku k 31. 12. 2012 je 593 098,67 € 
 
Prírastky neobežného majetku: 

- rekonštrukcia a modernizácia – Dom kultúry strecha                                                1 478,62 eur 
- rekonštrukcia a modernizácia – ČOV (čističky odpadových vôd)              3 031,20 eur 
- rekonštrukcia a modernizácia – Obecný úrad Turček                                                1 275,00 eur 
- zaradenie novonadobudnutého majetku – školstvo                                                  1 029,01 eur 
- nákup snehovej frézy                                                                                                       1 290,00 eur 
- klzisko pri TJ Tatran Turček                                                                                                 697,44 eur 
- premostenie cez vodný tok                                                                                                529,45 eur 
- nákup krovinorezu                                                                                                               601,75 eur 

r. 20 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok tvorí zostatok 
účtu 052, na ktorom obec eviduje preddavok na rekonštrukciu a modernizáciu 
budov – Požiarna zbrojnica a Materská škola                                                                           2 800,73 eur 
 
Úbytok neobežného majetku: 

- odpredaj obecných pozemkov – zastavané plochy a nádvoria                               2 110,96  eur 
 

 
Rozdiel medzi prírastkami a úbytkami = 10 622,24 eur, na r. 31 Poznámok je rozdiel medzi 
prírastkami a úbytkami v celkovej hodnote = 10 622,04. Rozdiel tvorí centové vyrovnanie 
uvádzaných hodnôt, nakoľko údaje pre rok 2011 sú uvádzané v celých eurách a údaje pre rok 2012 
už v eurách zaokrúhlených na dve desatinné miesta. 
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Tabuľka č. 10 
II. Dlhodobý finančný majetok  
1. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku v eurách 

Hodnotovú náplň tabuľky č. 10 tvorí zostatok účtu 063 – Realizovateľné cenné papiere 
a podiely z riadku súvahy č. 027. Tieto cenné papiere vlastní Obec Turček v Turčianskej 
vodárenskej spoločnosti, a. s. v celkovom počte 3 925 ks s menovitou hodnotou 33,19 €. Konečný 
zostatok je 130 270,75 €. 

Rozdiel medzi zostatkom = k 31. 12. 2011 (uvádzané v celých eurách) a zostatkom k 31. 12. 
2012 (uvádzané v eurách na dve desatinné miesta). 

 
B Obežný majetok 
I.  Zásoby 

Obežný majetok  tvoria v Obci Turček:  
112 – Materiál – zostatok potravín v sklade ŠJ pri MŠ Turček                                                238,34 € 
132 – Tovar – hrnčeky, smetné nádoby, knihy o obci                                                        26 188,44 € 

 
IV.  Krátkodobé pohľadávky 
Tabuľka č. 16  
Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy 
 
Podľa Interného predpisu 1/2013 - Smernica o zabezpečení postupu pri určovaní významnosti 
niektorých položiek pri vypĺňaní Poznámok k účtovnej závierke Obce Turček („ďalej len Interný 
predpis 1/2013) sa za významné pohľadávky považujú pohľadávky, ktorých hodnota je nad 1700 
eur.  V Tabuľke č. 16 sa preto udáva hodnota 7 122,55 eur z r. 068 Súvahy. Jedná sa o Pohľadávky 
z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou 
a vyšším územným celkom. Konkrétne sú tu vedené krátkodobé pohľadávky fyzických osôb voči 
obci (za káblovú televíziu, komunálny odpad, exekúcie, splátky domu, cintorínske poplatky). 
 
Ďalšie pohľadávky obce, ktoré nie sú uvádzané v tabuľke č. 16 – (okrajovo): 
315 – Ostatné pohľadávky:                                                                                                                 256,09 € 
319 – Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov                                     641,61 € 
378 – Iné pohľadávky   504,12 € 
 
Tabuľka č. 18 
Pohľadávky podľa doby splatnosti 
V tejto tabuľke je uvedená hodnota všetkých pohľadávok za účtovnú jednotku, ktorou je Obec 
Turček a boli vyššie spomenuté, spolu s údajmi za predchádzajúce účtovné obdobie, kde sú údaje 
vedené v celých eurách. 
 
V.  Finančné účty 
 
Tabuľka č. 20 
Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy 
 
Podľa Interného predpisu 1/2013 Obec Turček za významné zložky krátkodobého finančného 
majetku považuje  zložky krátkodobého finančného majetku nad 1 000 €.  Preto je v tabuľke č. 20 
uvádzaná výška bankových účtov z r. 088 súvahy, ktorého konečný zostatok = 53 555 €, tvoria ho 
zostatky bankových účtov, ktorých vlastníkom je obec. Bližšie špecifikuje nasledovná tabuľka: 
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Rekapitulácia - účty - obec/školstvo v eurách 

Obec Turček       

Bežný účet                          19224362/0200 38 795,41 

51 386,82 
Dotačný účet  č. 1 1598206656/0200 12 190,20 

Dotačný účet č. 2 2693481351/0200 0,00 

Účet soc. fondu                 1727831053/0200 401,21 

Školstvo bežný účet 1639914051/0200 283,63  

Bežný účet –stravovací      1639915556/0200 1 729,89  

Školstvo – účet SF 1639917455/0200 154,66 2 168,18 

 Spolu   53 555,00 

 
Ďalšie zložky finančného majetku nezaradené do tabuľky č. 20 
 
211 – Pokladnica –= hotovosť v pokladnici Obecného úradu v Turčeku k 31. 12. 2012             57,53 € 
213 – Ceniny - zostatok účtu = zostatok hodnoty poštových známok a stravných lístkov na 
obecnom úrade v Turčeku                                           902,80 € 
 
C Časové rozlíšenie 
Tabuľka č. 25 
Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív 
Podľa Interného predpisu 1/2013 Obec Turček za významné položky časového rozlíšenia na strane  
aktív považuje položky časového rozlíšenia, ktoré má vyššiu hodnotu ako 1 000 eur. Preto sú v  
Tabuľke č. 25 uvedené Náklady budúcich období vo výške 1 859,37 eur z r. 111 Súvahy.  
 
381 – Náklady budúcich období (NBO) = 1 853,37 € (stav k 31. 12. 2011 = 1668,00 eur) 
Náklady hradené v roku 2012, týkajúce sa nasledujúcich účtových období: 

 

1. RVC Martin – Diár samosprávy 2013 66,50 € 

2. km, komplexné reklamné služby – Návrh a tlač kalendárov 2013 306,00 € 

3. Poradca podnikateľa, s. r. o. – Zbierka zákonov 2013 112,86 € 

4. Poradca podnikateľa, s. r. o. – Finančný spravodajca 2013 19,98 € 

5. Komunálna poisťovňa, a. s. – Zodpovednosť miest a obcí 17,35 € 

6. Komunálna poisťovňa, a. s. – Poistenie vozidla – avia DHZ 174,17 € 

7. Verlag Dashöfer, s. r. o. – Verejná správa online 246,88 € 

8. Generali Slovensko, a. s. – Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 454,01 € 

9. Uniqa poisťovňa, a. s. – Poistenie priemyselných rizík – miestne 
komunikácie 166,18 € 

10. Komunálna poisťovňa, a. s. – Poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 77,01 € 

11. RVC Martin – Členský príspevok na rok 2013 112,67 € 

12. Združenie miest a obcí Slovenska – Členský príspevok na rok 2013 105,76 € 

Spolu: 1 859,37 € 
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IV Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 
A Vlastné imanie  
I.  Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ 
 

Názov položky Hodnota  
v  € 

k 31.12.2012 

Výsledok hospodárenia /súčet r. 124 a 125 súvahy/ 503 982,94 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov  500 945,68 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 3 037,26 

 

 

B Záväzky 
I. Rezervy  
Tabuľka č. 28 Rezervy krátkodobé 
323 – Ostatné krátkodobé rezervy                                                                                                 6 488,10 € 

Na tomto účte obec Turček eviduje: 
- zákonnú rezervu na audit v celkovej výške  600 € 
- rezervu na nevyčerpanú dovolenku v celkovej výške 5 888,10 € 

 
II. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy  

Na účte 357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku obec eviduje 
zostatok dotácie od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – podpora stravovacích návykov pre 
detí v hmotnej núdzi                  9,88 € 
 

Tabuľka č. 29 Záväzky podľa doby splatnosti 
III. Záväzky  
1. Záväzky podľa doby splatnosti v  € /riadky 140 a 151 súvahy/:   

V Tabuľke č. 29 je uvedená hodnota Dlhodobých záväzkov a Krátkodobých záväzkov obce Turček. 
Dlhodobé záväzky r. 144 Súvahy v celkovej hodnote 555,87 €, ktorý tvorí účet 472 – Záväzky zo 
sociálneho fondu. Krátkodobé záväzky r. 152-172 Súvahy, ktoré tvoria: 

321 – Dodávatelia – obec Turček tu eviduje záväzky z neuhradených faktúr  
v celkovej výške:                                                                                                                                 3 461,77 € 
324 – Prijaté preddavky –– od stravníkov v ŠJ pri MŠ Turček                                                       203,23 € 
379 – Iné záväzky   66,25 € 
331 – Zamestnanci  - záväzky z neuhradených platov 12/2012                                                5 181,45 €                                                                 
336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia                2 755,06 € 
342 – Ostatné priame dane                                                                                                                 318,78 € 
 
Tabuľka č. 30 Bankové úvery 
IV. Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci  
1.  Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery /v  €/   
Na účte 461 obec evidovala zostatok dlhodobého bankového úveru k 31. 12. 2011 v celkovej výške  
21 705,98 €. Úver bol splatený počas roku 2012. 
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IV. Časové rozlíšenie  
1. Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich                

období podľa jednotlivých položiek súvahy   
Tabuľka č. 33 Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív 
Podľa Interného predpisu 1/2013 Obec Turček za významné položky časového rozlíšenia na strane 
pasív považuje každú sumu, ktorá sa týka rozpúšťania výnosov majetku obstaraného z cudzích 
zdrojov do výnosov.  
Ostatné položky časového rozlíšenia na strane pasív sú významnými pre účtovnú jednotku, ak sú 
vyššie ako 1000 €. Účtovná jednotka považuje za nevýznamné sumy, ktoré sa týkajú platby za 
nájom hrobových miest. 
V tabuľke č. 33 je preto uvedená hodnota 156 299,37 € a 1 029,01 €, tzn. 
156 299,37 € - hodnota nezúčtovaných odpisov – majetku obstaraného z cudzích zdrojov – obnova 
miestnych komunikácií  
1 029,01 € - majetok obstaraný v minulých účtovných obdobiach, doposiaľ nezaúčtovaný 
Hodnota výnosov budúcich období z titulu cintorínskych poplatkov, ktoré sa v Tabuľke č. 33 
neuvádzajú = 4 072,80 € 
Konečný zostatok účtu 384 – Náklady budúcich období = 161 401,19 €. 
 

V Informácie o výnosoch a nákladoch  

(1) Výnosy v  € 

  Popis a výška významných položiek výnosov 
   a) tržby za vlastné výkony a tovar  7 842,26 

  b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob x 

  c) aktivácia x 

  d) daňové výnosy a colné výnosy a výnosy z poplatkov 196 424,86 

  e) finančné výnosy 225,56 

  f) mimoriadne výnosy x 

  g) výnosy z transferov 46 870,64 

  h) ostatné výnosy, napríklad pokuty, penále, úroky z omeškania a výnosy 
z poplatkov (+ zúčtovanie rezerv) 24 950,45 

  i) výnosy v členení podľa rozpočtových programov. x 

  Spolu 276 313,77 

 

(2) Náklady v € 

  Popis a výška významných položiek nákladov   

  a) spotrebované nákupy  39 396,60 

  b) služby  32 995,12 

  c) osobné náklady  108 050,30 

  d) dane a poplatky x 

  e) odpisy, rezervy a opravné položky 84 675,37 

  f) finančné náklady  2 802,75 

  g) mimoriadne náklady x 

  h) náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 500,00  

  i) ostatné náklady 3 691,85 

  j) náklady podľa rozpočtových programov x 

  Spolu 272 111,99 

  Splatná daň z príjmov 1 164,52 
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VI Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami ver. správy  

 
Tabuľka č. 35 Záväzky z prijatých transferov 
Obec Turček v roku 2012 prijala bežné transfery v celkovej výške 7 890,98 €, z toho vrátila 
poskytovateľom transferov finančné prostriedky v celkovej výške 140,34 €. Prijaté bežné transfery 
spotrebované do výnosov boli v celkovej výške 7 750,64 €. Zostatok transferov z bežnej činnosti 
vykazovaný na účte 357 = 9,88 €, ktoré boli  vrátené poskytovateľovi transferu v januári roku 2013. 
Obec Turček v roku 2012 prijala kapitálové transfery v celkovej výške 28 635,81 €, z ktorých bol 
doplatený úver obce na výstavbu miestnych komunikácií. Kapitálový transfer bol prijatý od 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry Bratislava – z Operačného programu Program rozvoj vidieka 
SR 2007-2013.  

VII Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

Tabuľka č. 39 Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi 
Obec Turček v Tabuľke č. 39 má náplň len pre: 
- riadok týkajúci sa materiálu v skladoch civilnej ochrany – ktorý účtovná jednotka eviduje na 
podsúvahovom účte 771 – v celkovej hodnote 1 343,62 € 
- riadok – Iné – kde účtovná jednotka vykázala hodnotu ostatného majetku vedeného na 
podsúvahovom účte 771 – v celkovej hodnote 60 879,70 € (Operatívno – technická evidencia 
majetku) 

Prijaté depozitá a hypotéky – obec nemá obsahovú náplň pre túto položku 
Prenajatý majetok – obec nemá obsahovú náplň pre túto položku 
Majetok prijatý do úschovy - obec nemá obsahovú náplň pre túto položku 
Prísne zúčtovateľné tlačivá - obec nemá obsahovú náplň pre túto položku 
Odpísané pohľadávky - obec nemá obsahovú náplň pre túto položku 
 

VIII Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 
Iné aktíva a iné pasíva – obec nemá obsahovú náplň pre túto položku 
Ostatné finančné povinnosti - obec nemá obsahovú náplň pre túto položku 
 

IX Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov a iných orgánov účtovnej 
jednotky 

 

Obec Turček nemá obsahovú náplň pre Čl. IX 

X Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky 
a spriaznených osôb 

 

Obec Turček nemá obsahovú náplň pre Čl. X 

XI Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 

Tabuľka č. 44 Príjmy bežného rozpočtu 
Príjmy bežného rozpočtu Obce Turčeku k 31. 12. 2012                                                         225 902,64 € 
Príjmy bežného rozpočtu Obce Turčeku k 31. 12. 2011                                          212 122,00 € 
Obec Turček cezročne dosiahla približne o 13 780,64 € vyššie celkové bežné príjmy, čo bolo 
spôsobené hlavne v oblasti daňových príjmov.  
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Schválený rozpočet:                                                                                                                      196 319,00 € 
Rozpočet po zmenách:  225 864,00 € 
 
Tabuľka č. 45  Výdavky bežného rozpočtu 
Výdavky bežného rozpočtu Obce Turček k 31. 12. 2012                                                        181 224,22 € 
Výdavky bežného rozpočtu Obce Turček k 31. 12. 2011                                                        198 232,00 € 
 
Schválený rozpočet:                                                                                                                      181 319,00 € 
Rozpočet po zmenách:  184 361,00 € 
 
Tabuľka č. 46  Príjmy kapitálového rozpočtu 
Príjmy kapitálového rozpočtu Obce Turček  k 31. 12. 2012  34 790,97 € 
Príjmy kapitálového rozpočtu Obce Turček k 31. 12. 2011  49 377,00 € 
 
Príjmy kapitálového rozpočtu boli v roku 2012 približne o 14 586 € nižšie ako v roku 2011. Tento 
fakt zapríčinilo dočerpávanie dotácie na projekt obnovy miestnych komunikácií v obci v roku 2012, 
nakoľko v roku 2011 obec prijala od Pôdohospodárskej platobnej agentúry Bratislava vyšší podiel 
kapitálových transferov.  
 
Schválený rozpočet:                                                                                                                                  0,00 € 
Rozpočet po zmenách:    34 786,00 € 
 
Tabuľka č. 47  Výdavky kapitálového rozpočtu 
Výdavky kapitálového rozpočtu Obce Turček k 31. 12. 2012                                                  11 704,19 € 
Výdavky kapitálového rozpočtu Obce Turček k 31. 12. 2011   4 864,00 € 
 
Schválený rozpočet:                                                                                                                        15 000,00 € 
Rozpočet po zmenách:      7 393,00 € 
 
Tabuľka č. 48  Ostatné finančné povinnosti 
V tabuľke č. 48 účtovná jednotka vykazuje zostatky prostriedkov finančných aktív – príjmové 
finančné operácie:  
Skutočnosť k 31. 12. 2012       6 664,94 € 
Skutočnosť k 31. 12. 2011       4 513,00 € 
 
Jedná sa o zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich účtovných období (položka 453). 
 
Tabuľka č. 49  Finančné operácie výdavkové 
V tabuľke č. 49 účtovná jednotka vykazuje ako výdavkové finančné operácie Splátky prijatých 
úverov a pôžičiek: 
Skutočnosť k 31. 12. 2012                                                                                                              21 640,01 € 
Skutočnosť k 31. 12. 2012                                                                                                              55 955,00 € 
 

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

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

závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky 
 

      Obec nezasiahla významná udalosť po zostavení účtovnej závierky.
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