
                                                 Príloha č. 1  k opatreniu č. MF/19566/2013-31 

                                                                

                                                                

                                       Príloha  č. 3 k opatreniu č. MF/25755/2007-31   

                                                                

          

                                                                

                                          

                                                                

                                                          

                                                                

  P O Z N Á M K Y       

                                                                

                      k 31. 12. 2013                             

                    (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)                 

                                                                

  Účtovná závierka:                                                    

  x   riadna                                                     

                                                                

      mimoriadna                                                   

                                                                

                                                                

  Za obdobie                                                       

      Mesiac Rok                 Mesiac Rok                       

  od  0 1   2 0 1 3         do  1 2   2 0 1 3                   

                                                                

  IČO                                             

  0 0 3 1 7 0 1 2                                             

                                                                

  Názov účtovnej jednotky                                               

  O B E C   T U R Č E K                                         

                                                                

                                                                

                                                                

  Sídlo účtovnej jednotky       

  Ulica a číslo                                                       

                                                                

                                                                

  PSČ       Názov obce                               

  0 3 8 4 8   T U R Č E K                                       

                                                                

  Telefónne číslo                          Faxové číslo        

  0 4 3 4 9 5 6 5 6 0               0 4 3 4 9 5 6 5 6 0         

                                                                

  E-mailová adresa                                            

  o b e c n y u r a d t u r c e k @ s t o n l i n e . s k       

                                                                

                                                                

                                                                

  

 Zostavená dňa:  

                                  

        3 0   0 1   2 0 1 4         

                                    

  

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena 
štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: 
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Poznámky k 31.12.2013 - textová časť 
 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky  

 

a)  

Názov účtovnej jednotky Obec Turček 

Sídlo účtovnej jednotky 038 48  Turček 123 

IČO 00317012 

Dátum zriadenia  1990 

Spôsob zriadenia Zákon č. 369/1990 

Názov zriaďovateľa  

Sídlo zriaďovateľa  

b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej 

závierky  

    riadna 

    mimoriadna  

c) Účtovná jednotka je súčasťou 

konsolidovaného celku 

    áno 

    nie 

 

2. Opis činnosti účtovnej jednotky  

 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Starostlivosť o občanov obce a zveľaďovanie 

obecného majetku 

 

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

 

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 

Funkcia 

Oľga Wagnerová, starostka obce 

Priemerný počet zamestnancov počas 

účtovného obdobia 

12 

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky 

z toho:   

- počet vedúcich zamestnancov  

12 
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Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:  

- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou 

jednotkou (názov, sídlo) 

Obec Turček nemá zriadené rozpočtové organizácie 

- príspevkové  organizácie zriadené účtovnou 

jednotkou (názov, sídlo) 

Obec Turček nemá zriadené príspevkové organizácie 

- neziskové organizácie založené/zriadené  

účtovnou jednotkou (názov, sídlo) 

Obec Turček nemá zriadené neziskové organizácie 

- právnické osoby založené účtovnou 

jednotkou (názov, sídlo) 

Obec Turček nemá zriadené právnické osoby 

 

 

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 
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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 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  

  iné   
    Súčasťou obstarávacej ceny nie sú: 

  úroky  

  realizované kurzové rozdiely, 

    ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania. 

 

b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. 

Vlastné náklady obsahujú: 
  priame náklady  

  nepriame náklady, ktoré sú spojené s výrobou  

  iné  

 

c) Dlhodobý hmotný 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 

  iné   
    Súčasťou obstarávacej ceny nie sú: 

  úroky  

  realizované kurzové rozdiely, 

    ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania. 

 

d) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. 

Vlastné náklady obsahujú: 
  priame náklady  

  nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku   

  iné  

 

e) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne 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.  

 

f) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. 

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.  
 

g) Zásoby nakupované 
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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 
  provízie 

  poistné 

  clo 

  iné 

   

h) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. 

Vlastné náklady obsahujú: 
  priame náklady  

  časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním 

 

i) Zásoby získané bezodplatne sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou. 

 

j) Pohľadávky  
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a 

nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky. 

 

k) Krátkodobý finančný majetok  
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje 

opravnou položkou. 

 

l) Časové rozlíšenie na strane aktív 
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na 

dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 

m) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov 

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú 

obstarávacou cenou. 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.  

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych 

rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. 

 

n) Časové rozlíšenie na strane pasív  
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na 

dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 

o) Deriváty  

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou. 

 

p) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi  

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt 

majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo 

do vlastného imania.  

 

q) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou. 
 

r) Finančný prenájom sa oceňuje obstarávacou cenou.  

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy 

s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. 

Majetok prenajatý  formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho 

nájomca, nie vlastník.  
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4. Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v odseku 3 

sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním 

 

5. 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 

Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. 

Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: 
Odpisová skupina Predpokladaná doba  

používania v rokoch  

Ročná odpisová sadzba 

v % 

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.  

 

6. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. 

Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.  

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo 

zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku. 

Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku. Predpoklad zníženia hodnoty 

majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich 

ekonomických úžitkov z tohto majetku. 

Ak došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku, zníženie sa účtuje na ťarchu nákladov, napríklad odpis 

pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia o jej vyrovnaní,  mimoriadny odpis dlhodobého majetku. 

Opravné položky pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje 

opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho 

ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie 

trvalého charakteru.  

Opravné položky k zásobám sa účtujú pri dočasnom znížení úžitkovej hodnoty zásob, napríklad, ak sa pri 

inventarizácií zistí, že čistá realizačná hodnota zásob je nižšia, než je cena použitá na ich ocenenie 

v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.  

Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené 

predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči dlžníkom, 

s ktorými sa vedie spor o ich uznanie. 



5 

 

  

Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu nákladov v prospech príslušného účtu opravných položiek. 

Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech výnosov, ak toto opatrenie neustanovuje 

inak a na ťarchu príslušného účtu opravných položiek, ak inventarizácia v nasledujúcom účtovnom 

období nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo ak pominuli dôvody ich existencie 

v priebehu účtovného obdobia. 

 

7. 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.  

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).  

 

8. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro. 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na 

menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo 

Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.  

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

nakúpená. 

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

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

bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.  

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

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

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

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

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

prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou 

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

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

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

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

ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.  

 

Čl. III 

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

 

A Neobežný majetok 

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku  

Textová časť k tabuľke č.1  018 – Drobný dlhodobý nehmotný majetok 

- na tomto účte obec eviduje licenciu na hrobové miesta v celkovej hodnote                                 662,94 € 

078 – Oprávky k drobnému dlhodobému majetku   

- na tomto účte sa nachádzajú odpisy k účtu 018 v hodnote                                                             662,94 €      

Dlhodobý nehmotný majetok netto = 662,94 – 662,94 = 0,00 € 
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- Dlhodobý hmotný majetok/brutto v €: 

Účet Typ majetku Účtovný stav 

O21 Budovy haly a stavby 1 972 618,03 

O22 Stroje prístroje a zariadenia 41 337,26 

O23 Dopravné prostriedky 11 030,34 

O28 Drobný hmotný majetok 10937,10 

O31 Pozemky 44 278,51 

032 Umelecké diela a zbierky 2029,63 

  Hmotný majetok spolu 2 082 230,87 

 

021 – Budovy haly a stavby – vyradené mobilná bunka v celkovej hodnote 927,09 €, prírastok 

v hodnote 6 884,07 € = 2883,03 altánky pri futbalovom ihrisku zaradené do užívania a nové okná a dvere 

na požiarnej zbrojnici a materskej škole v hodnote 4001,04 € 

022 – Stroje prístroje a zariadenie – úbytok = vyradenie lyžiarskeho vleku (6499,04 €) 

a ozvučovacieho systému z obecného majetku (1 223,30 €) 

028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok – úbytok = vyradenie cirkulára z obecného majetku 

(962,29 €) a ostatného drobného dlhodobého hmotného majetku z materskej školy (348,20 €) 

031 – Pozemky – nákup za rok 2013 – v obstarávacej cene 2556,40 €, úbytok na hodnote 

pozemkov v celkovej hodnote 175 515,93 € bol spôsobený opravou účtu – pozemky boli ocenené podľa 

vyhlášky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva 

osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov  

Zostatok účtu 032 – Umelecké diela a zbierky – v celkovej hodnote 2 029,63 € 

- socha – výtvarné dielo 1 991,63 € 

- Insignie – 38,00 € 

Oprávky k majetku 

Účet Typ oprávok Účtovný stav 

081 Oprávky k budovám, halám a stavbám 1 805 545,34 

O82 Oprávky k strojom, prístrojom a zariadeniam 34 170,73 

O83 Oprávky k dopravným prostriedkom 11 030,34 

O88 Oprávky k DHM 8307,46 

  Oprávky spolu 1 859 053,87 

 

Na účte 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku obec eviduje nasledovné položky: 

1. Projektová štúdia – Zámer vybudovania chodníka okolo cesty I/65 v časti Dolný Turček – 700,00 € 

2. Mantinely na klzisko pri futbalovom ihrisku – 730,00  € 

3. Detské ihrisko na Hornom Turčeku – nedostavaná stavba – 3 714,92 € 
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                                                                                                                                              5144,92 € 

2. Dlhodobý finančný majetok  

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

- Textová časť k tabuľke č 1. Dlhodobý finančný majetok 

063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely                                                                        130 270,75 € 

Na tomto účte obec eviduje cenné papiere od Turčianskej vodárenskej spoločnosti  a to 3925 ks  

cenných papierov x nominálna hodnota 33,19 = 130 270,75 € 

3. Obežný majetok 

Zásoby 

účet 112 – materiál – Školská jedáleň pri MŠ Turček – potraviny sklad 

 

193,17 € 

 

účet 132 – Tovar na tomto účte je evidovaný zostatok: 

Hrnčekov s motívom obce  počet kusov                   187 ks * 3,60 = 673,20 € 

Smetných nádob – počet kusov                          6 kusov * 28,21 € = 169,26 € 

Knihy o obci Turček – počet kusov                           909*27,35 = 24861,15 €                                                

                                                                                                                            

25 703,61 €  

 
 

 

1. Pohľadávky – Textová časť k tabuľke č. 4 

a) 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.   

 
Pohľadávka Riadok súvahy Hodnota pohľadávok Opis 

Pohľadávky z nedaňových 

príjmov obcí a vyšších 

územných celkov 

a rozpočtových organizácií 

zriadených obcou a vyšším 

územným celkom 

068 13 293,28 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí 

a vyšších územných celkov a rozpočtových 

organizácií zriadených obcou a vyšším územným 

celkom 

Zostatok účtu je v celkovej hodnote 13 293,28 €, 

ktoré tvoria:  

Pohľadávky voči FO a PO – káblová televízia                       

1 424,28  € 

Pohľadávky voči FO a PO – komunálny odpad                      

2 725,60 € 

Pohľadávka voči FO  - exekúcia -   3 826,09 € 

Pohľadávka voči FO - splátky rodinného domu                

346,00 € 

Pohľadávka voči FO   - cintorínske poplatky                      

250,50 € 

Pohľadávka – nájomné                         810,82 € 

Pohľadávka – pozemky                      3 909,99 € 

 

Spolu x 13 293,28 x 

 

ďalšie pohľadávky – riadky 040 – 084 súvahy: 

315 – Ostatné pohľadávky – ostatné pohľadávky obce Turček voči právnickým osobám, Zostatok účtu 

je v celkovej hodnote 659,40 €, ktoré tvorí: 

           zostatok pohľadávky za 2x zaplatenú faktúru, ktorá je splácaná: 
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 – D-FA 20100078 p. Mužík, revízia hasiacich prístrojov                256,09 €    

  2x zaplatená faktúra – Gastro LUX, s.r.o.                                       337,51 €     

  2x zaplatená faktúra – Nakladateľstvo Kupka                                  65,80 €                                                                   

319 – Daňové pohľadávky                                                                                                       635,87 € 

- zostatok účtu tvoria pohľadávky od FO - daň z nehnuteľností a daň za psa nasledovne: 

Pohľadávky voči FO          – daň za psa v celkovej výške      147,59 € 

Pohľadávky voči FO           - daň z nehnuteľností                   488,28 € 

335 – Pohľadávky voči zamestnancom              175,37 € 

          Záloha – platy. 

378 – Iné pohľadávky                                                                                                                817,04 €   

- pohľadávky z nezaplatených odberateľských faktúr nasledovne: 

1. O-FA 5/2013 – 500,24 € Klimaservis za elektrickú energiu 

2. O- FA 16/2013 – 316,80 € Klimaservis za prenájom priestorov  

 

2. Finančný majetok  

a) významné zložky krátkodobého finančného majetku  

Podľa Interného predpisu 1/2013 Obec Turček za významné zložky krátkodobého finančného majetku 
považuje  zložky krátkodobého finančného majetku nad 1 000 €.  Preto sa v nasledovnej tabuľke uvádza 
výška bankových účtov z r. 088 súvahy, ktorého konečný zostatok = 118 845,80 €, tvoria ho zostatky 
bankových účtov, ktorých vlastníkom je obec. Bližšie špecifikuje nasledovná tabuľka: 

       

Bežný účet                          19224362/0200 69 329,44 

114 076,77 
Dotačný účet  č. 1 1598206656/0200 44681,95 

Dotačný účet č. 2 2693481351/0200 0,00 

Účet soc. fondu                 1727831053/0200 65,38 

Školstvo bežný účet 1639914051/0200 201,71  

Bežný účet –stravovací      1639915556/0200 1 458,06  

Školstvo – účet SF 1639917455/0200 3109,26 4 769,03 

 Spolu   118 845,80 

Ďalšie zložky finančného majetku nezaradené medzi významné položky finančného majetku: 

211 – Pokladnica k 31. 12. 2013                                                                                              562,71 € 

- zostatok účtu = hotovosť v pokladnici obecného úradu v Turčeku k 31. 12. 2013 

213 - Ceniny k 31. 12. 2013                                                                                                      516,00 € 

Zostatok účtu tvoria ceniny nasledovne:  Stravné lístky 172 ks * 3 € = 516,00 € 

 
 
 
3. Časové rozlíšenie  

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období  

 
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. V nasledujúcej 

zostave je uvedený zoznam Nákladov budúcich období vo výške 1 754,26 eur z r. 111 Súvahy.  
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1. Komunálna poisťovňa, a. s. – Zodpovednosť miest a obcí 29,50 € 

2. Komunálna poisťovňa, a. s. – Poistenie vozidla – avia DHZ 117,10 € 

3. Generali Slovensko, a. s. – Poistenie majetku a zodpovednosti za 

škodu 454,01 € 

4. Uniqa poisťovňa, a. s. – Poistenie priemyselných rizík – miestne 

komunikácie 134,09 € 

5. Združenie miest a obcí Slovenska – Členský príspevok na rok 2013 108,72 € 

6. Poradca podnikateľa – zbierka zákonov 2014 112,86 € 

7. Poradca podnikateľa – finančný spravodajca 2014 19,98 € 

8. Verlag Dashofer – VS online 225,96 € 

9. Verlag Dashofer – interné smernice online 69,54 € 

10. Katarína Mazáňová – kalendáre 2014 360,00 € 

11. RVC diár samosprávy 2014 13,30 € 

12. Petit Press, a. s. – Turčianske noviny 2014 25,00 € 

13. Vav and Rossi, s. r. o. – Kalendár miest a obcí 2014 69,00 € 

14. I-samosprava 15,20 € 

Spolu: 1 754,26 € 

 

 

 

 

Čl. IV 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 

A  Vlastné imanie - tabuľka č.5 

Textová časť k tabuľke č.5 – tabuľka obsahuje nasledovné údaje: 

 

Účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

- zostatok účtu k 1. 1. 2013 bol                                                                         500 945,68 € 

na účte 428 bolo účtované: 

- a) prevod účtovného výsledku hospodárenia podľa uznesenia obecného zastupiteľstva                

431/428                  +                                                                                           3 037,26 € 

            b) opravy z minulých rokov         -                                                                175 530,04 €            

Konečný zostatok účtu                                        328 452,90 €            

 

 

Účet 431 – Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 

k 31. 12. 2013 je zostatok účtu rozdielom medzi výnosmi a nákladmi obce a to: 

Výnosy za rok 2013                    285 740,53 €                                 

                                                        mínus             }                                                    - 3 807,13 € 

Náklady za rok 2013                  289 547,66 € 

Účtovný výsledok hospodárenia obce Turček za rok 2013 je – 3807,13 €. 

Účtovný výsledok hospodárenia – schodok vo výške  3 807,13 € je potrebné vysporiadať na 

ťarchu účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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B  Záväzky 

1. Rezervy - tabuľka č.6 

Textová časť k tabuľke č.6 – Tabuľka č. 6 obsahuje v časti Stav k 31. 12. bežného účtovného obdobia 

hodnoty, ktorých rozpis je nasledovný: 

323 – Krátkodobé rezervy v celkovej hodnote 6 483,05 € 

Na tomto účte obec eviduje: 

1. Zákonnú rezervu na audit v celkovej výške                                                                            600 € 

2. Rezervu na nevyčerpané dovolenky za rok 2013 

                                                     obec Turček                                                                    3 572,26 € 

                                       obec Turček/školstvo                                                     2 310,79 € 

 
Predpokladaný rok použitia rezerv je rok 2014. 

 

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy  
Na účte 357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku obec eviduje: 

Zostatok účtu je v celkovej hodnote  51 684,00 €, ktoré tvorí: 

- zostatok dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových 

aktivít pre rok 2013 v celkovej hodnote                                                                            49 410,00 € 

 

- prostriedky zo ŠR na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry – z Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR                                                                                   2 274,60 € 

 
 

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

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

Textová časť k tabuľke č.8 – Zostatok k 31 .12. bežného účtovného obdobia v celkovej hodnote 

11 797,08 € tvoria: 

472 – Záväzky zo sociálneho fondu                                                                                                138,37 € 

- Počiatočný stav k 1. januáru 2013 555,87 €. Prídel do SF 557,65 €, čerpanie fondu na 

regeneráciu zamestnancami obce 975,15 €.  

321 – Dodávatelia                                                                                                                          1 900,27 € 

-  na tomto účte sú evidované záväzky voči právnickým osobám za neuhranené faktúry  

324 – Prijaté preddavky         319,58  € 

-  zostatok tohto účtu tvorí zostatok prijatých preddavkov – školstvo- stravovanie 

379 – Iné záväzky           44,83  € 

-  hodnotu tohto účtu tvorí  zostatok bilancie príjmov a nákladov ŠJ pri MŠ Turček  

331 – Zamestnanci                                                                                                                        5 726,55  € 

-  záväzky z neuhradených miezd zamestnancom obecného úradu a školstva 

336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia                             3 196,52 € 

- záväzky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam 

342 – Ostatné priame dane                                                                                                             470,96  € 

- predpis úhrad dane z príjmov fyzických osôb – zamestnanci obce – obec, školstvo 

 

3. Časové rozlíšenie  

a) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich                

období podľa jednotlivých položiek súvahy: 
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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. 
 

 

- konečný zostatok účtu 384 – Výnosy budúcich období (riadok 182 súvahy – resp. i súčtový riadok 

č. 180 súvahy) tvoria: 

 

- hodnota nezúčtovaných odpisov – majetku obstaraného z cudzích zdrojov – obnova miestnych 

komunikácií v celkovej hodnote                                                                                  122 209,12 eur  

- (výnosy budúcich období z titulu cintorínskych poplatkov                                            3 952,00 eur) 

- majetok obstaraný v minulých rokoch                                                                                977,56 eur 

   
Čl. V 

Informácie o výnosoch a nákladoch  

 

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

a) tržby za vlastné výkony  a tovar 602 - Tržby z predaja služieb 8 567,40 

   

b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob    

c) aktivácia  624 - Aktivácia DHM 3 714,92 

   

d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 632 - Daňové výnosy samosprávy 191 824,18 

 633 - Výnosy z poplatkov  10 131,41 

e) finančné výnosy 661 - Tržby z predaja CP  

 662 - Úroky 229,88 

 668 - Ostatné finančné výnosy  

f) mimoriadne výnosy 672 - Náhrady škôd  

   

g) výnosy z transferov 691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC  

 692 - Výnosy z kapit. transferov z rozpočtu obce, VÚC  

 693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR 9 686,88 

 694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR 8 522,57 

 695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ  

 696 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov od EÚ  

 697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od 

ostatných subjektov mimo verejnej správy 

 

 698 - Výnosy samosprávy z kapitálov. transferov od 

ostatných subjektov mimo verejnej správy 

25 567,69 

 699 - Výnosy samosprávy  z odvodu rozpočtových 

príjmov 

 

h) ostatné výnosy 644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania  

 645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania  

 648 - Ostatné výnosy 13 704,69 

i) výnosy podľa rozpočtových programov Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň  

 

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

a) spotrebované nákupy 501 - Spotreba materiálu  28 299,36 

 502 - Spotreba energie 16 484,24 

   

b) služby  511 - Opravy a udržiavanie 16 631,63 

 512 - Cestovné 429,14 
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 513 - Náklady na reprezentáciu  287,13 

 518 - Ostatné služby  24 718,30 

c) osobné náklady 521 - Mzdové náklady  84 204,83 

 524 - Zákonné sociálne náklady 28 153,61 

d) dane a poplatky  532 - Daň z nehnuteľností  

 538 - Ostatné dane a poplatky 478,00 

e) odpisy, rezervy a opravné položky 551 - Odpisy  DNM a DHM  

 553 - Tvorba ostatných rezerv 2 310,79 

 558 - Tvorba ostatných opravných položiek  

   

f) finančné náklady 561 - Predané CP a podiely  

 562 - Úroky  

 568 - Ostatné finančné náklady 2 823,15 

g) mimoriadne náklady  572 - Škody  

   

h) náklady na transfery a náklady z odvodu 

príjmov 

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

PO zriadených obcou alebo VÚC 

 

 585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC 

ostatným subjektov verejnej správy 

2 224,00 

 586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC 

subjektov mimo verejnej správy 

 

 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 304,92 

 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania  

 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 200,45 

 546 - Odpis pohľadávky  

 548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 972,04 

 549 - Manká a škody  

j) náklady podľa rozpočtových programov Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň  

   

Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve 

§ 18 ods.6 

Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti 

v členení na náklady za: 

 

 - overenie účtovnej závierky * 

 - uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia 

účtovnej závierky 

* 

 - súvisiace audítorské služby, * 

 - daňové poradenstvo, * 

 - ostatné neaudítorské služby * 

 

* 518 - náklady na predbežné overenie účtovníctva obce za rok 2013 = 270,00 € 

* 518 - náklady na audítorské overenie ročnej účtovnej závierky obce za rok 2012 = 288,00 € 

* 552 – tvorba zákonnej rezervy na audit = 600,00 € 
 

 

Čl. VI 

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

 

 účet 771 – DHM v používaní 62 049,77 € 

Účtovný stav  – 62 049,77 € 

Skutočný stav – 62 049,77 € 

z toho: OTE – obec Turček =        49 604,92 € 

            OTE – školstvo =               11 101,23 € 

            OTE – materiál sklad CO = 1 343,62 € 

 

 účet 799 – vyrovnávací účet k podsúvahovým účtom 62 049,77 € 
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Čl. VII 

Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 

1. Iné aktíva a iné pasíva  

Iné aktíva a iné pasíva – obec nemá obsahovú náplň pre túto položku. 

Ostatné finančné povinnosti – obec nemá obsahovú náplň pre túto položku. 

 

 

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  

Obec Turček nemá obsahovú náplň pre Čl. VIII 

 

 

2. Informácie podľa odseku 1 sa vykazujú za  

a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo 

materskou účtovnou jednotkou, 

b) zamestnancov zodpovedných za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a za 

osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich 

blízke osoby,  

c) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v písmene b) vykonávajú podstatný vplyv a to aj 

sprostredkovane,   

d) osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej  jednotke prostredníctvom 

členov štatutárnych orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch 

účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv, 

e) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické 

vzťahy s účtovnou jednotkou, 

f) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky 

závislá. 

 

 

Čl. IX 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  

 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.13-15 

Textová časť k tabuľke č.13-15: 

 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Turček bol rozpočet obce na rok 2013. Rozpočet 

obce bol schválený na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce zo dňa 13. 12. 2012 uznesením 

č. 98/2012. 

Obec Turček vytvorila k rozpočtu 1 rozpočtové opatrenie:  Rozpočtové opatrenie: 1/2013 – Uznesenie č. 

43/2013 zo dňa 12. 12. 2013 

Príjmy rozpočtu obce Turček v roku 2013 = 279 613,53 € 

Príjmy rozpočtu obce Turček v roku 2012 = 260 693,61 € 

- rozdiel v príjmoch bežného rozpočtu roku 2013 a 2012 majú za následok vyššie príjmy na grantoch 

a transferoch v roku 2013, ktoré boli spôsobené účelovou dotáciou od Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít a príjmy z Ministerstva dopravy výstavby 

a regionálneho rozvoja na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnom období na 

základe uznesenia vlády SR 
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Výdavky rozpočtu obce Turček za rok 2013 = 216 164,19 € 

Výdavky rozpočtu obce Turček za rok 2012 = 192 928,41 € 

Vyššie príjmy zaznamenala obec Turček v roku 2013 v oblasti bežného rozpočtu a naopak v oblasti 

kapitálového rozpočtu mala vyššie príjmy v roku 2012. 

Príjmové finančné operácie obce Turček za rok 2013 = 51 326,77 € 

(Tvorba rezervného fondu a ostatných peňažných fondov) 

Príjmové finančné operácie obce Turček za rok 2012 = 13 213,64 € 

(Tvorba rezervného fondu a ostatných peňažných fondov a 6548,70 € príjem za potraviny – ŠJ pri MŠ 

Turček) 

Výdavkové finančné operácie obce Turček za rok 2013 = 0 

Výdavkové finančné operácie obce Turček za rok 2012 = 27 366,31  

Výdavkové finančné operácie obce Turček za rok 2012 tvoria splátky prijatých úverov, pôžičiek 

a návratných finančných výpomocí v celkovej hodnote 21 640,01 € a ostatné výdavky v celkovej hodnote 

5 726,30 € – potraviny v školskom stravovaní – ŠJ pri MŠ Turček. 

 

Čl. X 

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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Tabuľková časť poznámok: 
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 k čl. III. A ods. 1 a 2  -  Neobežný majetok   

                 
                   

Číslo 
riadku  

  Obstarávacia cena     Oprávky     Opravné položky   Zostatková hodnota Doba odpisovania (roky)  

31.12.  
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky Presuny 

31.12.  
 bežného 

účtovného 
obdobia 

31.12. 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného 

obdobia 

Prírastky Úbytky Presuny 

31.12. 
bežného 

účtovného 
obdobia 

31.12. 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného 

obdobia 

Prírastky Úbytky Presuny 

31.12. 
bežného 

účtovného 
obdobia 

31.12. 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného 

obdobia 

31.12.  
bežného 

účtovného 
obdobia 

od  do  

b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04 662,94 0,00 0,00 0,00 662,94 662,94 0,00 0,00 0,00 662,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 662,94 0,00 0,00 0,00 662,94 662,94 0,00 0,00 0,00 662,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 217 238,04 2 556,40 175 515,93 0,00 44 278,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217 238,04 44 278,51 0,00 0,00 

10 0,00 2 029,63 0,00 0,00 2 029,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 029,63 0,00 0,00 

11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 1 966 661,05 6 884,07 927,09 0,00 1 972 618,03 1 736 303,39 70 169,04 927,09 0,00 1 805 545,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 357,66 167 072,69 0,00 0,00 

13 49 058,60 0,00 7 721,34 0,00 41 337,26 40 787,75 1 104,32 7 721,34 0,00 34 170,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 270,85 7 166,53 0,00 0,00 

14 11 030,34 0,00 0,00 0,00 11 030,34 11 030,34 0,00 0,00 0,00 11 030,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 12 247,59 0,00 1 310,49 0,00 10 937,10 8 786,95 831,00 1 310,49 0,00 8 307,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 460,64 2 629,64 0,00 0,00 

18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 700,00 5 446,95 1 002,03 0,00 5 144,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 5 144,92 0,00 0,00 

20 2 800,73 0,00 2 800,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800,73 0,00 0,00 0,00 

21 2 259 736,35 
16 

917,05 
189 277,61 0,00 2 087 375,79 1 796 908,43 72 104,36 9 958,92 0,00 1 859 053,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462 827,92 228 321,92 0,00 0,00 

22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 130 270,75 0,00 0,00 0,00 130 270,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,270,75 130 270,75 0,00 0,00 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 130 270,75 0,00 0,00 0,00 130 270,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 270,75 0,00 0,00 

31 2 390 670,04 
16 

917,05 
189 277,61 0,00 2 218 309,48 1 797 571,37 72 104,36 9 958,92 0,00 1 859 716,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462 827,92 358 592,67 0,00 0,00 
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Tabuľka č. 4    
 

   
k čl. III. B  - Pohľadávky podľa doby splatnosti 

Pohľadávky podľa doby splatnosti  
číslo 

riadku 
Hodnota k 31.12. bežného 

účtovného obdobia  

Hodnota ku 31.12. 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

a b 1 2 

Pohľadávky v lehote splatnosti 
v tom: 

01 15580,96 8524,37 

  
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného roka vrátane 

02 15580,96 8524,37 

  
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 
jedného do piatich rokov vrátane 

03     

  
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 
dlhšou ako päť rokov 

04     

Pohľadávky po lehote splatnosti 05     

Spolu   
(r. 01 + r. 05) 

06 31161,92 17048,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Tabuľka č.  5          
k čl. IV. A   - Vlastné imanie  

Názov položky  

Oceňovacie 
rozdiely z 

precenenia 
majetku a 
záväzkov 

Oceňovacie 
rozdiely z 

kapitálových 
účastín  

Zákonný rezervný 
fond 

Ostatné fondy 

Nevysporiadaný 
výsledok 

hospodárenia 
minulých rokov 

Výsledok 
hospodárenia  

a 1 2 3 4 5 6 

Zostatok k 31.12. bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia 

  
   

 
500945,68 3037,26 

Prírastky   

 
  

 
3037,46 -3807,13 

Úbytky    
 

  
 

175530,24 3037,26 

Presun   
 

    
 

  

Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia   
   

 
328452,9 -3807,13 

Spolu 0 0 0 0 328452,9 -3807,13 
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Tabuľka č. 6           
 č. 1  k čl. IV. B - Rezervy dlhodobé 

Položka rezerv    
Číslo  
riadku 

Stav k 31.12. 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného 

obdobia 

Presun Tvorba Použitie  Zrušenie 
Stav k 31.12. 

bežného účtovného 
obdobia 

a b 1 2 3 4 5 6 

Rezervy zákonné dlhodobé     
 

        

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 01   
 

    
 

  

Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných 
jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky) 

02   
 

    
 

  

Iné 03   
 

    
 

  

Spolu rezervy zákonné dlhodobé  (súčet  r. 01 až  r. 03) 04             

Ostatné dlhodobé rezervy               

Reklamácie a záručné opravy 05   
 

    
 

  

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia 06   
 

    
 

  

Odstránenie odpadov a obalov 07   
 

    
 

  

Demolácia budov 08   
 

    
 

  

Finančné povinnosti  vyplývajúce z ručenia a záruk 09   
 

    
 

  

Pokuty a penále 10   
 

    
 

  

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 11   
 

    
 

  

Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy 12   
 

    
 

  

Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu 13   
 

    
 

  

Iné 14   
 

    
 

  

Spolu ostatné dlhodobé rezervy  (súčet  r. 05 až  r. 14) 15             

        

        
Tabuľka č.  7           

č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy krátkodobé 

Položka rezerv    
Číslo  
riadku 

 Stav k 31.12. 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného 

obdobia 

Presun Tvorba Použitie  Zrušenie 
Stav k 31.12. 

bežného účtovného 
obdobia 

a b 1 2 3 4 5 6 

Rezervy zákonné krátkodobé     
 

        

Bonusy, skontá, rabaty a podobne 01   
 

        

Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne 02   
 

        

Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia 03   
 

    
 

  

Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu 04   
 

    
 

  

Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie 05   
 

    
 

  

Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa 
vykazovaného účtovného obdobia 

06   
 

    
 

  

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia 07   
 

    
 

  

Nevyfakturované dodávky a služby  08   
 

    
 

  

Odmeny a prémie zamestnancov 09   
 

    
 

  

Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky  10   
 

    
 

  

Odstránenie odpadov a obalov 11   
 

    
 

  



20 

 

Odstupné zamestnancom  12   
 

    
 

  

Pokuty a penále 13   
 

    
 

  

Povinnosť spätného odkúpenia obalov  14   
 

    
 

  

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 15   
 

    
 

  

Provízie obchodným zástupcom 16   
 

    
 

  

Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy 17   
 

    
 

  

Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 18   
 

    
 

  

Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných 
jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky) 

19   
 

    
 

  

Iné 20   
 

    
 

  

Spolu rezervy zákonné krátkodobé  (súčet  r. 01 až  r. 20) 21             

Ostatné krátkodobé rezervy   6488,10 
 

6483,05 6488,10 
 

6483,05 

Bonusy, skontá, rabaty a podobne 22   
 

    
 

  

Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne 23   
 

    
 

  

Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia 24   
 

    
 

  

Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu 25   
 

    
 

  

Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie 26   
 

    
 

  

Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa 
vykazovaného účtovného obdobia 

27   
 

    
 

  

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia 28   
 

    
 

  

Nevyfakturované dodávky a služby  29   
 

    
 

  

Odmeny a prémie zamestnancov  30   
 

    
 

  

Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky  31   
 

    
 

  

Odstránenie odpadov a obalov 32   
 

    
 

  

Odstupné zamestnancom  33   
 

    
 

  

Pokuty a penále 34   
 

    
 

  

Povinnosť spätného odkúpenia obalov  35   
 

    
 

  

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 36   
 

    
 

  

Provízie obchodným zástupcom 37   
 

    
 

  

Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy 38   
 

    
 

  

Reklamácie a záručné opravy 39   
 

    
 

  

Demolácia budov 40   
 

    
 

  

Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk 41   
 

    
 

  

Iné 42 6488,10 
 

6483,05 6488,10 
 

6483,05 

Spolu ostatné krátkodobé rezervy  (súčet  r. 22 až  r. 42) 43 6488,10 0,00 6483,05 6488,10 0,00 6483,05 
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Tabuľka č. 8       
 k čl. IV. B   - Záväzky podľa doby splatnosti  

Záväzky podľa doby splatnosti  
číslo 

riadku 

Zostatok k 31.12. 
bežného účtovného 

obdobia  

Zostatok k 31.12. 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

a b 1 2 

Záväzky v lehote splatnosti 
z toho: 

01 11797,08 12542,41 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane  02 11797,08 12542,41 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 03     

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04     

Záväzky po lehote splatnosti 05     

Spolu   
(r. 01 + r. 05) 

06 11797,08 12542,41 
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Tabuľka č.  13  
 

    
 k čl.   IX  - Príjmy rozpočtu 

Kategória ekonomickej 
klasifikácie 

Názov kategórie 
ekonomickej klasifikácie 

Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách  
Skutočnosť k 31.12. 
bežného účtovného 

obdobia 

Skutočnosť k 
31.12.bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

a b  1 2 3 4 

100 Daňové príjmy 203725 204065 200270,09 198003,7 

200 Nedaňové príjmy 14050 16850 17821,96 26041,58 

300 Granty a transfery 2266 61370 61521,48 36648,33 

Spolu   220041 282285 279613,53 260693,61 

      
      
Tabuľka č.  14      

 k čl   IX  - Výdavky rozpočtu 

Kategória ekonomickej 
klasifikácie 

Názov kategórie 
ekonomickej klasifikácie 

Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách 
Skutočnosť k 31.12. 
bežného účtovného 

obdobia 

Skutočnosť k 
31.12.bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

a b  1 2 3 4 

600 Bežné výdavky 195041 210316 208794,75 181224,22 

700 Kapitálové výdavky 25000 9300 7369,74 11704,19 

      
 

    

Spolu   220041 219616 216164,49 192928,41 

      
      

Tabuľka č.  15       
 k čl   IX - Finančné operácie   

 

 Finančné operácie   Číslo riadku  
Skutočnosť k 31.12. 
bežného účtovného 

obdobia 

Skutočnosť k 
31.12.bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

 

a b 1 2 
 

Príjmové finančné operácie   
v  tom: 

01 51326,77 13213,64 
 

Zostatok prostriedkov finančných aktív  02     
 

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 03     
 

Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných 
finančných výpomocí 

04     
 

Príjmy z predaja majetkových účastí 05     
 

Ostatné príjmy 06 51326,77 13213,64 
 

Výdavkové finančné operácie   
v tom: 

07 0 27366,31 
 

Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 08     
 

Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných 
výpomocí 

09   21640,01 
 

Výdavky na obstaranie majetkových účastí 10     
 

Ostatné výdavky   11   5726,3 
 

 

 

 

 


