Obec Veľká Hradná
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2013
Poznámky k 31. 12. 2013 - časť textová
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
(riadna, mimoriadna)
Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného
celku (áno, nie)

Obec Veľká Hradná
Veľká Hradná 42
00312134
1. 1. 1990
zákon o obecnom zriadení
riadna
áno

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

všeobecná verejná správa

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka účtovnej jednotky z toho: počet vedúcich
zamestnancov
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:

Emil Masár
starosta obce
Ing. Emil Lobotka
zástupca starostu obce
5
5
1

nemá

4. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky
Popis
Rozpočtové organizácie zriadené
účtovnou jednotkou

Základná škola s materskou školou, Veľká Hradná č. 210
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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.
2. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
a) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

b) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a
nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky.
c) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje
opravnou položkou.
d) 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.
e) 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.
f) 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.
g) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
3. Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v odseku 3 sa
uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať
sa začína: po zaradení 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
1
2
3
4

Predpokladaná doba
používania v rokoch
4
6
12
20 - 30

Ročná odpisová sadzba
v%
1/4
1/6
1/12
1/20 - 1/30

Drobný nehmotný majetok od 1,00 € do 2 400,00 €, 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 1,00 € do 1 700,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým
hmotným majetkom sa účtuje do spotreby na účet účtovnej skupiny 5 ..
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5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou. obec opravné položky neúčtovala.
6. Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace
s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.
Bežný transfer 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).

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)
Textová časť k tabuľke č.1 :
Prírastky: výstavba Plynovodu SO 09 STL D40 vetva D Horné diely III.etapa, ohrada okolo cintorína,
Traktorová vlečka Pronar, Čelný nakladač TL, Traktor Zetor Major,
Úbytky: odpredaj pozemkov v časti Horné diely, Cannon kopírka NP 7161,
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Druh poisteného majetku
budovy
dopravné prostriedky

Spôsob poistenia
zmluvné poistenie
povinné zmluvné poistenie

Výška poistenia v €
1824,72
573,75

c) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky
Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka
vlastnícke právo
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky
Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Suma
45 764,87
2 520 980,58
84 715,13
82 145,55
621,39

d) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo
Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo
Majetok v správe účtovnej jednotky /RO,PO/
Majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnuteľností, pričom účtovná
jednotka majetok užíva
Majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou
o zabezpečovacom prevode práva
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke
Majetok obstaraný formou finančného prenájmu

Suma
obec, takýto majetok
neeviduje
obec, takýto majetok
neeviduje
obec, takýto majetok
neeviduje
obec, takýto majetok
neeviduje
obec, takýto majetok
neeviduje

e) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a
dlhodobému hmotnému majetku.
V roku 2013 neboli vytvorené opravné položky.
2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
Obec takýto majetok neeviduje.
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b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku
Neboli vytvorené opravné položky.
3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026 súvahy):
Obec takýto majetok neeviduje.
4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný
majetok
a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy): obec
neeviduje
b) dlhodobé pôžičky (riadky 029 až 030 súvahy): obec neeviduje
c) významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku (riadok 031 súvahy): obec neeviduje
B OBEŽNÝ MAJETOK
1. Zásoby - obec neeviduje
2.
a)
b)
c)

Pohľadávky
významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy (riadok 081 súvahy) - obec neeviduje
pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy) - tabuľka č.4 - sú v lehote splatnosti
pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy) - tabuľka č.4
461,65 - pohľadávky daň z nehnuteľností, miestny poplatok za vývoz smetí

3. Finančný majetok - obec neeviduje
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):
výpomoci

obec neposkytla žiadne finančné

5. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis položky časového rozlíšenia

Riadok
súvahy

Zostatok
k 31.12.2012

Prírastky
+

Úbytky
-

Zostatok
k 31.12.2013

111

2023,07

803,02

2023,07

803,02

Náklady budúcich období
účet 381 – poistné, publikácie

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A VLASTNÉ IMANIE - tabuľka č.5
Opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek vlastného imania uskutočnených
v priebehu účtovného obdobia, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov.
Názov položky
431 –výsledok hospodárenia
428 – výsledok hospodárenia

Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích
rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov
presun výsledku hospodárenia
presun výsledku hospodárenia bežného obdobia

B ZÁVÄZKY
1. Rezervy - tabuľka č.6
Názov položky

Predpokladaný
rok použitia

krátkodobé rezervy
323 – rezerva na audit, mzdové náklady, odstupné

2014

2. Záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
a) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy
Záväzok
nad 5 rokov

Hodnota záväzku
463 683,67

Opis
ŠFRB – úver poskytnutý na výstavbu obecných bytov
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3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci - obec nemá

4. Časové rozlíšenie
a) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
jednotlivých položiek súvahy
Opis položky časového
rozlíšenia
Výnosy budúcich období
384 – Kapitál.transfér,
odpisy majetku

období podľa

Riadok
súvahy

Zostatok
k 31.12.2012

Prírastky
+

Úbytky
-

Zostatok
k 31.12.2013

182

862 297,96

118 948,00

55 324,00

925 921,96

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384

Kapitálový transfer
Kap.transfér Environ.
fond -Technika na
separovaný zber

Príjem
kapitálového
transferu

Zúčtovanie do
výnosov
bežného účt.
obdobia

Stav záväzku
k 31.12.2013

118 902,00

5796,00

113 106,00

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Druh výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
tržby za vlastné výkony a tovar
602 - Tržby z predaja služieb
daňové a colné výnosy a výnosy z
632 - Daňové výnosy samosprávy
poplatkov
633 - Výnosy z poplatkov
výnosy z transferov
694 - Výnosy samosprávy z kpt. transferov zo ŠR
696 - Výnosy samosprávy z kpt. transferov od Európskych
spoločenstiev
648 - Ostatné výnosy
641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného
majetku
ostatné výnosy
2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Druh nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
služby
518 - Ostatné služby
osobné náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
521 - Mzdové náklady
551 - Odpisy DNM a DHM
odpisy, rezervy a opravné položky
553 - Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
finančné náklady
562 - Úroky
náklady na transfery a náklady
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce do
z odvodu príjmov
rozpočtových organizácií

Suma
10925,01
169309,89
13844,32
26570,30
28753,70
23103,32
34891,00

Suma
9654,72
10060,02
21330,35
14308,51
44713,86
114358,98
10512,00
4782,28
65250,47

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - popis významných položiek majetku a záväzkov – obec
neeviduje
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Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1. Iné aktíva a iné pasíva - obec neeviduje
a) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou - tabuľka č.12- obec
neeviduje

Čl. VIII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb
1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených
osôb

Spriaznená osoba

Druh obchodu

Informácia
o neukončených
Hodnotové
obchodoch
Informácia o cenách
vyjadrenie obchodu
v hodnotovom vyjadrení
realizovaných
alebo percentuálne
obchodov medzi
obchodu alebo
vyjadrenie obchodu
účtovnou jednotkou
percentuálnom
k celkovému objemu
a spriaznenými
vyjadrení obchodu k
obchodov
osobami
celkovému objemu
realizovaných ÚJ
obchodov
realizovaných ÚJ

Obec neuskutočnila žiadne obchody so spriaznenými osobami a nemá informácie o spriaznených osobách.
Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.13-16
Rozpočet obce na rok 2013 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12. 2012 Uznesenie č. 21/2012.
Zmeny rozpočtu:
- zmena rozpočtu schválená dňa 22.11. 2013 Uznesenie č. 22/2013
Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Od konca účtovného obdobia, do termínu vykonania – predloženia účtovnej závierky, nenastali žiadne
skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie.
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