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Čl. I 

Všeobecné údaje 
 
 
Tabuľka č. 1 

 Identifikačné údaje účtovnej jednotky 
a) názov a sídlo účtovnej jednotky zostavujúcej účtovnú závierku, identifikačné číslo organizácie, 
dátum zriadenia, spôsob zriadenia, názov a sídlo zriaďovateľa, 
b) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky (riadna alebo mimoriadna). 

 Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky. Mená a 
priezviská vedúcich predstaviteľov, funkcie vedúcich predstaviteľov, priemerný počet 
zamestnancov počas účtovného obdobia, počet riadiacich zamestnancov. 

 
Tabuľka č. 2 

 Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. 
Počet rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a iných právnických osôb v 
zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky, ich názov a sídlo, zmeny v počte príslušných 
organizácií, napríklad zriadenie, zrušenie alebo zmena formy právnickej osoby v priebehu 
účtovného obdobia a dôvody týchto zmien. 

 
 

Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

 
Tabuľka č. 5 

 Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite 
pokračovať vo svojej činnosti. 

Tabuľka č. 6,7 

 Zmeny účtovných metód a účtovných zásad s uvedením dôvodov týchto zmien a vyčíslením ich 
vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia: spôsob 
odpisovania, ujednotenie odpisovania, bez vplyvu na hodnotu majetku. 

 Spôsob ocenenia jednotlivých položiek 
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, 
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, 
c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný, 
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, 
e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne, 
f) dlhodobý finančný majetok, 
g) zásoby nakupované, 
h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, 
i) zásoby získané bezodplatne, 
j) pohľadávky, 
k) krátkodobý finančný majetok, 
l) časové rozlíšenie na strane aktív, 
m) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, 
n) časové rozlíšenie na strane pasív, 
o) deriváty, 
p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi, 
q) majetok obstaraný z transferov, 
r) finančný prenájom. 

 Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v odseku 3 sa 
uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. 

 Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a 
odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov: 
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Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa 
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. 
Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé 
koruny smerom nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárne. Predpokladaná doba užívania a 
odpisové sadzby sú stanovené takto: 
 
Odpisová skupinba              Doba odpisovania v rokoch                   Ročná odpisová sadzba 
         1                                                      3-6                                                  1/3-1/6 
         2                                                      6-12                                                1/6-1/12 
         3                                                    15-30                                                1/15-1/30 
         4                                                    40-80                                                1/40-1/80 
 
           

 Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. 

 Zásady pre vykazovanie transferov : majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou 
cenou. 

 Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro : majetok a záväzky vyjadrené v cudzej 
mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska 
platným kudňu 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 dńu, ku ktorému sa zostavuje.  

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

 

Čl. III 

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 
 
A Neobežný majetok  -  Tabuľka č. 8 

 Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe oprávok a 
opravných položiek, pohybe zostatkových cien podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v 
členení podľa jednotlivých položiek súvahy 

1. názov účtovnej jednotky, 
2. dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku, 
3. stav k 31.decembru predchádzajúceho účtovného obdobia, 
4. + prírastky, 
5. - úbytky, 
6. +/ - presuny, 
7. stav k 31.decembru bežného účtovného obdobia, 

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 
 
Majetok je poistený pre prípad    -  živel  -                               do výšky   299 € 
Majetok je poistený pre prípad    -  vodovodná udalosť -        do výšky  1842 € 
Majetok je poistený pre prípad    -  škoda - zodpovednosť -   do výšky      74 € 
 
c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo 
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom 
 
- záložné právo v roku 2002 na budovu Zdravotného strediska ul. Ochtinská, Štítnik - nadstavba 
nájomných bytov na objekte  
  zdravotného strediska - z prostriedkov ŠFRB  a Ministerstťvo výstavby a regionálneho rozvoja 
SR. 
- záložné právo v roku 2003 k zmluvo o úver č. 11/046/03 zo dňa 18.12.2003 napar. KN 
543/1,2,3, stavby na pozemku p.č. 543/1 s.č.   
   436 - dom, p.č. 50,51/1,51/2, stavby na pozemku parc. č. 51/2, s.č. 168 - dom služieb. 
- záložné právo v roku 2010  na budovu Zdravotného stradiska ul. Ochtinská, Štítnik - 
prestavba nebytových priestorov na bytové 4BJ   
  - z prostriedkov ŠFRB a Min.dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
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d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky, 
e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo, napríklad 
majetok v správe účtovnej jednotky, majetok, ku ktorému vlastnícke právo účtovnej jednotky 
nebolo do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zapísané vkladom do katastra 
nehnuteľností, pričom účtovná jednotka majetok užíva, majetok, pri ktorom vlastnícke právo 
nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka 
na základe zmluvy o výpožičke, majetok obstaraný formou finančného prenájmu, 
f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému 
majetku a dlhodobému hmotnému majetku. 
 

B Obežný majetok -  

 Zásoby -Tabuľka č. 13 

 Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za 
ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním. Vyskytujúce náklady 
súvisiace s obstaraním sú : dopravné , montáž a iné. 

 Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou 
obstarávacioucenou (napr. určenou v darovacej zmluve, alebo určenoukomisiou pre 
oceňovanie). 

 Uplatňuje sa zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty zásob sa vyjadruje 
vytvorením opravnej položky. 

a)  výška zásob, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má 
účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať - nie je zriadené záložné právo na 
zásoby 
b) spôsob a výška poistenia zásob - zásoby sú poistené v rámci poistenia majetku obce 

 Pohľadávky - Tabuľka č. 16, 18 
a) výška pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia 
s uvedením formy zabezpečenia, 
b) výška pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých 
má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať. 

 Finančný majetok - Tabuľka č. 20 
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku, 
b) zriadenie záložného práva na krátkodobý finančný majetok a obmedzenie práva 
nakladať s krátkodobým finančným majetkom. 

 Časové rozlíšenie - Tabuľka č. 25 
Popis významných položiek časového rozlíšenia. 

 

Čl. IV 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 
 
A Vlastné imanie - Tabuľka č. 26 
 
- Prehľad o pohybe vlastného imania v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, pre ktoré má 
účtovná jednotka obsahovú náplň 

 
B Záväzky 

 Rezervy - Tabuľka č. 28 

 Záväzky podľa doby splatnosti - Tabuľka č. 29 

 Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci - Tabuľka č. 30 

 Časové rozlíšenie - Tabuľka č. 33 
a) popis významných položiek časového rozlíšenia, 
b) informácie o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 podľa čl. VI 
druhého bodu. 
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Čl. V 

Informácie o výnosoch a nákladoch 
 

 Výnosy 
Popis a výška významných položiek výnosov                                    Účet            Skutočnosť k 
31.12.2012 

a) tržby za vlastné výkony a tovar,                                          602                          64 057,13 
b) daňové výnosy a colné výnosy a výnosy z poplatkov,        63.                         395 241,55    
c) finančné výnosy,                                                                 662                                  44,38 
d) výnosy z transferov,                                                            693                        211 522,12 
                                                                                                 694                          59 872,13 
                                                                                                 699                            5 143,64                            
e) ostatné výnosy, napríklad pokuty, penále, úroky z  
omeškania a výnosy z poplatkov,                                           641                               167,54 
                                                                                                648                          40 768,58 
                                                                                                652                          12 455,12 
 

 Náklady 
Popis a výška významných položiek nákladov                                   

a) spotrebované nákupy,                                                        50.                          105 663,62  
b) služby,                                                                                51.                          138 770,32                                                                                                
c) osobné náklady,                                                                 52.                           240 769,97 
d) dane a poplatky,                                                                 591                                     6,47  
e) odpisy, rezervy a opravné položky,                                   551                           112 005,48 
                                                                                               552                             10 905,30 
                                                                                               553                               2 582,19 
f) finančné náklady,                                                                56.                              19 752,66 
g) náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov,             584                             84 283,38 
                                                                                               586                               5 583,33 
h) ostatné náklady,                                                                 54.                              66 403,75 
 

 
 

Čl. VI 

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy 
 

Záväzky z prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy - Tabuľka č. 35, 36 
 

Čl. VII 

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 
 

 Deriváty - obec neúčtuje na podsúvahových účtoch 

ČI. VIII 

Informácie o iných aktívach a iných pasívach 
 

 Iné aktíva a iné pasíva 

  
Obci Štítnik v roku 2012 bolo doručené oznámenie o začatí exekúcie v prospech firmy 
Elektrocom, J. Gallo, Štítnik  sp. zn. č. 2012/122 na čiastku 16 907, 92 €. Po podaní odvolania 
na Okresný súd v RV exekúcia bola súdom zanietnutá - zrušená v roku 2013. 
V roku 2013 prebieha súdne konanie o určenie výšky záväzku obce voči firme Elektrocom, J. 
Gallo, Štítnik,predpoklad súdneho rozhodnutia je v roku 2013. Obci Štítnik bola v roku 2013 
vystavená faktúra na právne služby na sumu 1562,19 € vo veci žalobcu Elektrocom, J.Gallo, 
Štítnik. 
 
a) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou - Tabuľka č. 
41 
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Čl. IX 

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov 

a iných orgánov účtovnej jednotky 
 
Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky - 
Tabuľka č. 43 
 
a) suma peňažných príjmov a hodnota nepeňažných príjmov členov orgánov účtovnej jednotky v 
bežnom účtovnom období, pričom sa uvádzajú údaje samostatne za každý orgán, 
b) suma úverov a záruk, údaje o zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou za záväzky členov 
jednotlivých orgánov v súlade s osobitnými predpismi, pričom sa uvádzajú údaje samostatne za každý 
orgán, 
c) údaj podľa písmen a) a b) za bývalých členov týchto orgánov, ak sa príjmy naďalej poskytujú alebo 
ak výhoda trvá. 
 

Čl. X 

Informácie o spriaznených osobách 

a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb 
 

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

a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, 
a to 

1. druh obchodu, napríklad kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, obchodné zastúpenie, 
licencie, transféry, know-how, úver, pôžička, výpomoc a záruka, 
2. charakteristika významných obchodov, a to najmä hodnotové vyjadrenie obchodu 
alebo percentuálne vyjadrenie obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných 
účtovnou jednotkou, informácia o neukončených obchodoch v hodnotovom vyjadrení 
obchodu alebo percentuálnom vyjadrení obchodu k celkovému objemu obchodov 
realizovaných účtovnou jednotkou a informácia o cenách realizovaných obchodov medzi 
účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, 

b) o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane, 
c) opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám. 

 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. XI 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 
 
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - Tabuľka 44 až 50 
 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2011uznesením číslo 105/2011. 
Zmeny rozpočtu sa vykonali na základe schváleného uznesenia obecným zastupiteľstvom : 
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- dňa 16.04.2012 uznesením č. 152/2012 
- dňa 11.01.2013 uznesením č. 290/2013 
 
 a) príjmy bežného rozpočtu s uvedením zdroja financovania, názvu príjmu, výška príjmu podľa 
schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne 
predchádzajúce účtovné obdobie, 
b) príjmy kapitálového rozpočtu s uvedením zdroja financovania, názvu príjmu, výška príjmu podľa 
schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne 
predchádzajúce účtovné obdobie, 
c) výdavky bežného rozpočtu s uvedením programu, zdroja financovania, názvu výdavku, výšky 
výdavku podľa schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a 
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, 
d) výdavky kapitálového rozpočtu s uvedením programu, zdroja financovania, názvu výdavku, výšky 
výdavku podľa schváleného rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a 
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, 
e) finančné operácie s finančnými aktívami za bežné účtovné obdobie a ezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie. 
f) výška dlhu podľa osobitného predpisu za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie. 
 

Čl. XII 

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

dňa zostavenia účtovnej závierky 
 
V obci nenastali žiadne skutočnosti,  po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa 
zostavenia účtovnej závierky 
 
a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu 
týchto zmien, 
b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, 
c) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku, 
d) vydané dlhopisy a iné cenné papiere, 
e) zmena právnej formy účtovnej jednotky, 
f) mimoriadne udalosti, akmajú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy, 
g) iné mimoriadne skutočnosti. 
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P O Z N Á M K Y

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka: 
x riadna

mimoriadna
 

Za obdobie
Mesiac Rok Mesiac Rok

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

IČO
0 0 3 2 8 8 7 1

Názov účtovnej jednotky
O b e c Š t í t n i k

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo
N á m e s t i e 1 m á j a č . 1 6 7

PSČ Názov obce
0 4 9 3 2 Š t í t n i k

Číslo telefónu Číslo faxu
0 5 8 / 7 8 8 3 7 9 2 0 5 8 / 7 8 8 3 7 9 2

e-mailová adresa 
o b e c s t i t n i k @ s t o n l i n e . s k

Zostavená dňa: 

2 4 0 1 2 0 1 3

  K 31.12.2012

Podpisový záznam 
osoby zodpovednej 
za zostavenie 
účtovnej závierky

Podpisový záznam 
osoby zodpovednej za 
vedenie účtovníctva

Podpisový záznam 
štatutárneho orgánu 
alebo člena 
štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky
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Tabuľka č.  1 

Názov účtovnej jednotky Obec Štítnik
Sídlo účtovnej jednotky Námestie 1.mája č.167, 049 32 Štítnik
Dátum zriadenia 25031991
Spôsob zriadenia zo zákona
Názov zriaďovateľa Obec Štítnik

Námestie 1.mája č.167, 049 32 Štítnik
IČO 328871
DIČ 2020937193

Právny dôvod na zostavenie  účtovnej závierky Riadna x
Mimoriadna
Miloš Gallo Barnák

Zástupca štatutárneho orgánu Mgr. Yveta Zdechovanová

Priemerný počet zamestnancov  počas účtovného obdobia 15
Počet riadiacich zamestnancov 1
 

Tabuľka č.  2

Názov rozpočtovej organizácie IČO Sídlo 

Základná škola 35543604 Školská č. 295, 049 32  Štítnik

Tabuľka č. 3 

Názov príspevkovej organizácie IČO Sídlo 

Tabuľka č. 4

Názov právnickej osoby IČO Právna forma Sídlo 

Tabuľka č. 5

áno x
nie 

Tabuľka č. 6

áno x
nie 

Tabuľka č. 7

Druh zmeny Dôvod zmeny Peňažné vyjadrenie 

Spôsob odpisovania ujednotenie odpisovania žiadny 0

Tabuľka k článku I - Identifikačné údaje  účtovnej jednotky 

Sídlo zriaďovateľa 

Štatutárny orgán (meno a priezvisko)

(meno a priezvisko)

Tabuľka k článku I ods. 3 -  Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti  účtovnej jednotky

Tabuľka k článku I ods. 3 -  Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti  účtovnej jednotky

Tabuľka k článku I ods. 3 -  Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Tabuľka k článku II ods. 1 
Účtovná  závierka  je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého 
pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti

Tabuľka k článku II ods. 2  - Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná  jednotka zmenila účtovné  metódy, účtovné zásady oproti 
predchádzajúcemu  účtovnému obdobiu

Tabuľka k článku II ods. 2  - Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Vplyv zmeny na hodnotu majetku, záväzkov, 
vlastného imania a výsledku hospodárenia
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Tabuľka č. 8 Tabuľka  k čl   III. A ods. 1 a 2  -  Neobežný majetok  

Obstarávacia cena Oprávky a opravné položky Zostatková hodnota

Položka majetku Prírastky Úbytky Presuny Prírastky Úbytky Presuny

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aktivované náklady na vývoj 01
Softvér 02
Oceniteľné práva 03
Drobný dlhodobý nehmotný majetok 04 459,00 0,08 0,00 0,00 459,08 459,00 0,08 0,00 0,00 459,08 0,00 0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 05 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 06
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 07

08 0,45 0,00 0,00 459,00 0,00 0,00

Pozemky 09 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Umelecké diela a zbierky 10 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Predmety z drahých kovov 11
Stavby 12 0,00 0,00 0,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 13 0,35 0,00 0,00
Dopravné prostriedky 14 0,00 0,10 0,00 431,80 538,00 106,10
Pestovateľské celky trvalých porastov 15
Základné stádo a ťažné zvieratá 16
Drobný dlhodobý hmotný majetok 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 18 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 0,00 954,42
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 19
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 20

21 0,00 0,00 0,00

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 22
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom 23
Realizovateľné cenné papiere a podiely 24 0,07 0,00 0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 25
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 26
Ostatné pôžičky 27
Ostatný dlhodobý finančný majetok 28
Obstaranie dlhodobého finančného majetku 29

30 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 0,00 0,00 0,00

Číslo 
riadku 

31.12.  
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia

31.12. 
 bežného 
účtovného 
obdobia

31.12. 
bezprostredne 
predchádzajúc
eho účtovného 

obdobia

31.12. bežného 
účtovného 
obdobia

31.12. bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia

31.12. 
bežného účtovného 

obdobia

41 442,00 41 442,37 8 304,00 8 304,00 41 442,00 33 138,37

Dlhodobý nehmotný majetok spolu 
(súčet  r. 01 až 07)

41 901,00 41 901,45 8 304,08 8 763,08 41 442,00 33 138,37

112 307,00 112 307,31 112 307,00 112 307,31
312 190,00 312 189,72 312 190,00 312 189,72

2 105 376,00 21 789,77 2 127 165,77 967 129,00 99 740,90 1 066 869,90 1 138 247,00 1 060 295,87
25 350,00 25 350,35 20 889,00 1 572,44 22 461,44 4 461,00 2 888,91
24 529,00 24 528,90 23 991,00 24 422,80

139 716,00 6 542,36 146 258,36 139 716,00 6 542,36 146 258,36
1 114,42 1 114,42

45 275,00 26 681,41 24 700,30 47 256,11 45 275,00 47 256,11

Dlhodobý hmotný majetok spolu  
(súčet  r. 09 až 20)

2 764 743,00 56 128,62 24 700,68 2 796 170,94 1 151 725,00 108 447,50 1 260 172,50 1 613 018,00 1 535 998,44

317 064,00 317 064,07 317 064,00 317 064,07

Dlhodobý finančný majetok spolu  
(súčet  r. 22 až 29)

317 064,00 317 064,07 317 064,00 317 064,07

Neobežný majetok spolu     
( r. 08 + r.  21 + r. 30)

3 123 708,00 56 129,14 24 700,68 3 155 136,46 1 152 184,00 116 751,58 1 268 935,58 1 971 524,00 1 886 200,88



10

Tabuľka č. 9
Tabuľka č. 1 k čl   III. A ods. 3  - Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach  (r. 025 až 026 súvahy)

IČO Názov spoločnosti Právna forma

a b 1 2 3 4 5 6 7 8

Spolu   0   0 0 0 0

Tabuľka č. 10  
Tabuľka č. 1 k čl   III. A ods. 4  - Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere (r.  027 až 028 súvahy)

IČO Druh cenných papierov Mena Výnos v %     Dátum splatnosti 

a b 1 2 3 4 5 6
36570460 Vodárenská spoločnosť akcie € 317064,07 317064,00

Spolu   317064,07 317064,00

Tabuľka č. 11 
Tabuľka  č. 2 k čl   III. A  ods. 4 -  Dlhodobé pôžičky (r.  029 a 030 súvahy)  

IČO Názov dlžníka     Výnos v % Mena  Dátum splatnosti Popis zabezpečenia pôžičky

a b 1 2 3 4 5 6

Spolu   0 0

Tabuľka č. 12 

Tabuľka  č. 3 k čl   III. A  ods. 4 - Významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku  (r. 031 súvahy)  

IČO Názov dlžníka     Výnos v % Mena  Dátum splatnosti 

 
a b 1 2 3 4 5

Spolu   0 0

Základné imanie (ZI) 
spoločnosti 

Podiel účtovnej jednotky 
na ZI  
(v %)

Podiel účtovnej  jednotky na 
hlasovacích právach  

(v %)

Hodnota vlastného imania k 31.12. 
bežného účtovného obdobia

Hodnota vlastného imania k 31.12. 
bezprostredne predchádzajúceho účtovného 

obdobia

Hodnota  podielu k 31.12. bežného 
účtovného obdobia

Hodnota podielu k 31.12. bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia

Názov emitenta                               
                                                        
       

Zostatok k 31.12. bežného 
účtovného obdobia

Zostatok k 31.12. bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia

 Zostatok k 31.12. bežného 
účtovného obdobia

Zostatok k 31.12. bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

 Zostatok k 31.12. bežného 
účtovného obdobia

Hodnota podielu k 31.12. 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 
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Tabuľka č. 13 
Tabuľka  č. 1  k čl   III. B ods. 1 - Vývoj opravnej položky k zásobám 

Riadok súvahy Tvorba   Zníženie Zrušenie 

a b 1 2 3 4 5 6
112 035 3417,81 0 0 3417,81

Spolu 3417,81 0,00 0,00 0 3417,81

Tabuľka č. 14 

Tabuľka  č. 2  k čl   III. B ods. 1 - Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Druh obmedzenia Hodnota zásob 

a 1 2 3

Spolu 0 0

Tabuľka č. 15 

Tabuľka  č. 3 k   čl   III. B ods. 1 - Spôsob a výška poistenia zásob

Spôsob poistenia Výška poistenia 

a 1 2

Spolu 

Položka zásob                                                                         
                       

 Hodnota opravnej položky k 
31.12. bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 
obdobia

Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného 
účtovného obdobia

Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia 
opravnej položky k zásobám 

Druh zásob                                                                             
                   

Subjekt v prospech, ktorého 
je zriadené záložné právo

Druh zásob                                                                             
                



12

Tabuľka č. 16  
Tabuľka  č. 1 k čl   III. B ods. 2  - Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávka Riadok súvahy Hodnota pohľadávok Opis 
a 1 2 3

z nedaňových príjmov 68 24981,18 faktúry,služby,nájom
z daňových príjmov 69 2363,78 dane

zúčtovanie s orgánmi ZdPo 71 148,43 prepl.všeob.zdr. Poisťovňa

Spolu 27493,39

Tabuľka č. 17  
Tabuľka  č. 2 k čl   III. B ods. 2 - Opravné položky k pohľadávkam

Pohľadávka  Riadok súvahy Tvorba   Zníženie Zrušenie 

a b 1 2 3 4 5 6

Spolu 

Tabuľka č. 18   
Tabuľka  č. 3 k čl   III. B ods. 2 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti číslo riadku

a b 1 2

01 27493,39 34499,00

 02 27493,39 34499,00

03 0,00 0,00

04 0,00 0,00

Pohľadávky po lehote splatnosti 05 0,00 0,00

06 27493,39 34499,00

 Hodnota opravnej položky k 
31.12. bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 
obdobia

Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného 
účtovného obdobia

Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia 
opravnej položky k pohľadávkam 

Zostatok k 31.12. bežného 
účtovného obdobia 

Zostatok ku 31.12. 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia

Pohľadávky v lehote splatnosti
z toho:

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného roka vrátane

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 
jedného do piatich rokov vrátane

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou 
ako päť rokov

Spolu 
(súčet r. 048 a 060 súvahy)
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Tabuľka č. 19    
Tabuľka   č. 4 k čl   III. B ods. 2 - Pohľadávky zabezpečné záložným právom alebo inou formou zabezpečenia 

Opis predmetu zabezpečenia číslo riadku Hodnota predmetu Hodnota pohľadávky 

a b 1 2

01

Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo 02

03

Spolu 04 0 0

Tabuľka č. 20    
Tabuľka  č. 1  k čl   III. B ods. 3 - Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy   

Krátkodobý  finančný majetok Riadok súvahy Prírastky Úbytky

a b 1 2 3 4
pokladnica 086 5,000 73997,91 73998,96 3,95
ceniny 087 0,00 8995,42 8800,22 195,20
bankové účty 088 96153,00 3193628,56 3229443,41 60338,15
Spolu 96158,00 0 0 0

Tabuľka č. 21    

Druh obmedzenia 

a 1 2 3

Spolu 0 0

Tabuľka č. 22    
Tabuľka  č. 3 k čl   III. B ods. 3 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý  finančný majetok Riadok súvahy Tvorba   Zníženie Zrušenie 

a b 1 2 3 4 5 6

Spolu 

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou 
zabezpečenia

Pohľadávky, pri  ktorých  je obmedzené právo s nimi 
nakladať

 Zostatok k 31.12. bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia

Zostatok k  31.12. bežného 
účtovného obdobia

Tabuľka  č. 2. k  čl   III. B ods. 3 - Krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo 
s ním nakladať

Druh krátkodobého finančného majetku                                  
                                                             

Hodnota krátkodobého finančného 
majetku

Subjekt v prospech, ktorého 
je zriadené záložné právo

 Hodnota opravnej položky k 
31.12. bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 
obdobia

Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného 
účtovného obdobia

Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia 
opravnej položky ku krátkodobému 

finančnému majetku
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Tabuľka č. 23    
Tabuľka  č. 1  k čl   III. B ods. 4 - Poskytnuté návratné  finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy)

Názov dlžníka     Riadok súvahy Výnos v % Mena  Dátum splatnosti 

b c 1 2 3 4 5

 

Tabuľka č. 24    
Tabuľka  č. 2 k čl   III. B ods. 4 - Opravné položky k poskytnutým návratným finančným výpomociam

Názov dlžníka     Riadok súvahy Tvorba   Zníženie Zrušenie 

b c 1 2 3 4 5 6

 

Tabuľka č. 25    
Tabuľka  k čl   III. B ods. 5 -  Významné položky  časového rozlíšenia na strane aktív

Časové rozlíšenie aktívne Riadok súvahy Prírastky Úbytky

a b 1 2 3 4 5
381-náklad budúcich období 110 1262,00 1618,40 1261,97 1618,43 faktúry za členské príspevky 

Spolu 1262,00 1618,4 1261,97 1618,43

 Zostatok k 31.12. bežného 
účtovného obdobia 

Zostatok k 31.12. bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia

 Hodnota opravnej položky k 
31.12. bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 
obdobia

Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného 
účtovného obdobia

Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia 
opravnej položky k návratným 

finančným výpomociam

 Zostatok k 31.12. bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia

Zostatok k 31.12. bežného 
účtovného obdobia

Opis významných položiek časového 
rozlíšenia
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Tabuľka č. 26    
Tabuľka  k čl   IV. A  - Vlastné imanie 

Názov položky   Zvýšenie   Zníženie Presun

a 1 2 3 4 5
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 
Zákonný rezervný fond
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 860749 49553,56 9457,57 0 900844,99
Výsledok hospodárenia 42466 0 39920,28 0 2545,72
Spolu 903215 49553,56 49377,85 0 903390,71

Tabuľka č. 27    
Tabuľka  k čl   IV. B ods. 1  - Rezervy dlhodobé

Položka rezerv   Presun Tvorba   Zníženie Zrušenie

a b 1 2 3 4 5 6 7
Rezervy zákonné dlhodobé 01
Rekultivácia pozemku 02

03

Uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 04
Iné 05
Spolu rezervy zákonné dlhodobé  (súčet  r. 02 až  r. 05) 06 0 0 0 0 0 0
Ostatné dlhodobé rezervy 07
Reklamácie a záručné opravy 08

09
10

Demolácia budov 11
12

Pokuty a penále 13
Prebiehajúce a hroziace súdne spory 14
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy 15
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu 16
Iné 17
Spolu ostatné dlhodobé rezervy  (súčet  r. 08 až  r. 17) 18 0 0 0 0 0 0

 Zostatok k 31.12. 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia

Zostatok k 31.12. 
bežného účtovného 

obdobia

Číslo 
riadku

 Výška k 31.12. 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia

Výška k 31.12. bežného 
účtovného obdobia

Predpokladaný rok 
použitia rezerv

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

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia
Odstránenie odpadov a obalov

Finančné povinnosti  vyplývajúce z ručenia a záruk
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Tabuľka č. 28    
Tabuľka  k čl   IV. B ods. 1  - Rezervy krátkodobé

Položka rezerv   Presun Tvorba   Zníženie Zrušenie

a b 1 2 3 4 5 6 7
Rezervy zákonné krátkodobé 01 40037 0,33 40037,33
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia 02
Nevyfakturované dodávky a služby 03
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky 04
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie 05

06
Rekultivácia pozemku 07
Uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 08 40037 0,33 40037,33 2013

09

Iné 10
Spolu rezervy zákonné krátkodobé  (súčet  r. 02 až  r. 10) 11 40037 0 0,33 0 0 40037,33 x
Ostatné krátkodobé rezervy 12 12455,00 13487,49 12455,00 13487,49 2013
Bonusy, skontá, rabaty a podobne 13
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne 14 0 2582,19 2582,19 2013
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia 15 12455,00 10905,3 12455,00 10905,3 2013
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu 16
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie 17
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky 18

19
Nevyfakturované dodávky a služby 20
Odmeny a prémie 21
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky 22

23
Odstupné zamestnancom 24
Pokuty a penále 25
Povinnosť spätného odkúpenia obalov 26
Prebiehajúce a hroziace súdne spory 27
Provízie obchodným zástupcom 28
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy 29
Reklamácie a záručné opravy 30
Demolácia budov 31

32
Rekultivácia pozemku 33

34

Iné 35
Spolu ostatné krátkodobé rezervy  (súčet  r. 13 až  r. 35) 36 12455,00 0 13487,49 12455,00 0 13487,49 x

Číslo 
riadku

 Výška k 31.12. 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia

Výška k 31.12. bežného 
účtovného obdobia

Predpokladaný rok 
použitia rezerv

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia

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

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia

Odstránenie odpadov a obalov

Finančné povinnosti  vyplývajúce z ručenia a záruk

Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo 
pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)
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Tabuľka č. 29    
Tabuľka č. 1 k čl   IV. B ods. 2  - Záväzky podľa doby splatnosti 

Záväzky podľa doby splatnosti číslo riadku

a b 1 2

01 529215,28 595344

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane  02 22233,15 54616

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

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04 506982,13 540728

Záväzky po lehote splatnosti 05

06 529215,28 595344,00

Tabuľka č. 30    
Tabuľka č.  1  k čl   IV. B ods. 3 - Bankové úvery 

Druh bankového úveru podľa splatnosti Mena                Úroková sadzba v % Dátum splatnosti 

a 1 2 3 4 5 6 7
dlhodobý investičný € 5,2 17012014 48999,68 55892,72 Nehnuteľnosť 

Spolu  48999,68 55892,72

Zostatok k 31.12. 
bežného účtovného 

obdobia 

Zostatok k 31.12. 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia

Záväzky v lehote splatnosti
z toho:

Spolu 
(súčet r. 140 a 151 súvahy)

Charakter bankového 
úveru

 Výška k 31.12. bežného 
účtovného obdobia 

 Hodnota k 31.12. 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia

 Popis zabezpečenia 
úveru 
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Tabuľka č. 31    
Tabuľka  č. 2 k čl   IV. B ods. 3  - Vydané dlhopisy (r. súvahy 150 a 176)

Druh cenného papiera Mena                Úroková sadzba v % Dátum splatnosti 

a 1 2 3 4 5

Spolu  0 0

Tabuľka č. 32    
Tabuľka  č. 3 k čl   IV. B ods. 3  - Prijaté návratné finančné výpomoci

Poskytovateľ návratnej finančnej výpomoci Účel použitia

a 1 2 3 4 5

Spolu    0 0

Tabuľka č. 33    
Tabuľka  k čl   IV. B ods. 4  -  Významné položky  časového rozlíšenia na strane pasív 

Časové rozlíšenie pasívne Riadok súvahy Prírastky Úbytky

a b 1 2 3 4 5
384 – výnosy budúcich období 182 708211,43 3850 59872,13 652189,3

Spolu  708211,43 3850 59872,13 652189,3

Hodnota k 31.12. 
bežného účtovného 

obdobia 

 Hodnota k 31.12. 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia

                                   
Druh návratnej finančnej 

výpomoci 

  Dátum splatnosti       
            

 Hodnota k 31.12. 
bežného účtovného 

obdobia 

 Hodnota k 31.12. 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia

 Zostatok k 31.12. 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia

Zostatok k 31.12. 
bežného účtovného 

obdobia

Opis významných 
položiek časového 

rozlíšenia
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Tabuľka č. 34    

Číslo riadku Bežné účtovné obdobie

a b c 1 2
601 Tržby za vlastné výrobky 001
602 002
604 Tržby za tovar 003
504 Predaný tovar 004

Tržby celkom     (001+002+003-004) 005
501 Spotreba materiálu 006
502 Spotreba energie 007
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 008
511 Opravy a udržiavanie 009
512 Cestovné 010
513 Náklady na reprezentáciu 011
518 Ostatné služby 012
521 Mzdové náklady 013
524 Zákonné sociálne poistenie 014
525 Ostatné sociálne poistenie 015
527 Zákonné sociálne náklady 016
528 Ostatné sociálne náklady 017
531 Daň z motorových vozidiel 018
532 Daň z nehnuteľností 019
538 Ostatné dane a poplatky 020
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 021

Výrobné náklady (006 až 021) 022

Tabuľka  k článku  V. ods 3   - Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Číslo 
účtu Tržby a výrobné náklady  príspevkových organizácií

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie

Tržby z predaja služieb



20

Tabuľka č. 35    
Tabuľka   k čl   VI. ods. 1  - Záväzky z prijatých transferov

Názov položky Číslo účtu 
353 355 357 358 359 372 384

a b 1 2 3 4 5 6 7
Zostatok k 31. 12 bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia 01 258070 46720 708211,43

02
9513,33 781954,87 3850

Prijatý a použitý kapitálový transfer 03
Prijatý bežný transfer nespotrebovaný  do výnosov bežného obdobia 04
Prijatý bežný a kapitálový  transfer nepoužitý 05

06
9513,33 781954,87 3850,00

07

Prevod správy majetku - prijatie 08
Inventarizačný prebytok a dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne 09
Presun medzi účtami 10
Iné zvýšenie 11

12
13458,6 785824,87 59872,13

13

Prevod správy majetku - odovzdanie 14
Bežný transfer prijatý v predchádzajúcich rokoch zúčtovaný v bežnom účtovnom období 15

16
13458,6 785824,87 59872,13

Iné zníženie 17
Zostatok k 31. 12.  bežného účtovného obdobia 18 254124,73 42850,00 652189,30

Tabuľka č. 36         
Tabuľka   k čl   VI. ods. 1  - Poskytnuté transfery podľa subjektov (r. súvahy 043 a 044)

Názov organizácie IČO riadok súvahy

Základná škola Štítnik 355 43 254124,70 258070,00

Spolu 254124,70 258070,00

Číslo 
riadku

Zvýšenie záväzku v bežnom účtovnom období 
z toho:

Prijatý a spotrebovaný bežný transfer

Zrušenie opravnej 
položky k majetku nadobudnutého 
z transferu

Zníženie záväzku v bežnom účtovnom období
z toho:

Odpis dlhodobého majetku, vytvorenie opravnej položky k dlhodobému majetku,  
vyradenie dlhodobého majetku

Prijatý a spotrebovaný bežný transfer

Zostatok pohľadávky k 31.12. 
bežného účtovného obdobia

Zostatok pohľadávky k 31.12. 
bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 
obdobia
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Tabuľka č. 37   
Tabuľka  k čl   VII. ods. 1 - Deriváty 

Slovný opis derivátu  Deň dohodnutia  Deň vyrovnania Hodnota

a 1 2 3

Spolu  0

Tabuľka č. 38  
Tabuľka  k čl   VII. ods. 2  - Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi 

Popis majetku Hodnota majetku  Forma zabezpečenia

a 1 2

Spolu  0  

Tabuľka č. 39  
Tabuľka  k čl   VII. ods. 2  - Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi 

Druh položky Hodnota Účet

a 1 2

Prenajatý majetok
Majetok prijatý do úschovy 
Prísne zúčtovateľné tlačivá

Odpísané pohľadávky
Iné
Spolu  0  

Prijaté depozitá a hypotéky

Materiál v skladoch civilnej ochrany
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Tabuľka č.  40 
Tabuľka  č. 1  k čl   VIII. ods. 1 - Ďalšie informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva Hodnota

a b 1
01

Záväzky zo súdnych rozhodnutí 02
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov 03

04
05

06
Budúce právo z privatizácie 07
Iné 08
Spolu  09 0

Tabuľka č.  41 

Tabuľka  č. 2  k čl   VIII. ods. 1 - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

Nehnuteľná kultúrna pamiatka  Inventárne číslo Hodnota
a 1 2

Morový stĺp 710

Spolu  308870,33

Tabuľka č.  42 
Tabuľka   k čl   VIII. ods. 2 - Ostatné finančné povinnosti

 Názov položky Hodnota

a b 1 2
01
02

03

04

Povinnosť investovať prostriedky získané oslobodením od dane z príjmov 05
Iné povinnosti 06
Spolu  07 0 0

 

Číslo 
riadku 

Záväzky z poskytnutých záruk

Záväzky z ručenia 
Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, 
licenčných zmlúv
Budúce právo z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov

308 870,33

Číslo 
riadku 

Hodnota týkajúca
sa spriaznených osôb 

Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov
Povinnosti z opčných obchodov

Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských 
zmlúv alebo odberateľských zmlúv  

Povinnosti  z  finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných 
zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv
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Tabuľka č.  43 

Tabuľka  k čl   IX. - Informácie o výhodách členov štatutárnych orgánov  a iných orgánov účtovnej jednotky

a b 1 2 3 4
Suma peňažných príjmov 01
Hodnota nepeňažných príjmov 02
Poskytnuté úvery 03
Poskytnuté záruky 04
Iné plnenia 05
Spolu 06 0 0 0

Číslo 
riadku 

Súčasní členovia 
štatutárnych 

orgánov

Súčasní členovia 
iných orgánov

Bývalí členovia 
štatutárnych 

orgánov

Bývalí členovia 
iných orgánov

18 829,33

18 829,33
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Tabuľka č.  44 
Tabuľka  č. 1  k čl   XI  - Príjmy bežného rozpočtu

Program Zdroj Položka ekonomickej klasifikácie Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách 

a b c 1 2 3 4

111 300 Transfery zo ŠR
11T1 300 Transfery z EU 0
11T2 300 Transfery zo ŠR 0

41 300 Grant 0 0 528 0
41 100 Daňové príjmy 
41 200 Nedaňové príjmy 95280 0

Spolu 1234113,99 1151438
 

Tabuľka č.  45 
Tabuľka  č. 2  k čl   XI  - Výdavky bežného rozpočtu

Program Zdroj Položka ekonomickej klasifikácie Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách

a b c d 1 2 3 4

111 600 Bežné výdavky 457759 702039 655948,18 562929
11T1 600 Bežné výdavky 5747 22560 22559,3 25844
11T2 600 Bežné výdavky 0 4514 4513,81 4561

41 600 Bežné výdavky 419466 449290 454765,88 448456
131B 600 Bežné výdavky 0 45401 45400,46 94300

Spolu 882972 1223804 1183187,63 1136090

Tabuľka č.  46  
Tabuľka  č. 3  k čl   XI  - Príjmy kapitálového rozpočtu

Zdroj Položka ekonomickej klasifikácie Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách

a b c 1 2 3 4

111 300 Transfer zo ŠR 0 7850 7850 100000
41 200 Z predaja pozemkov 0 148 167,54 0

43 200 0 0 0 3968

Spolu 0 7998 8017,54 103968

Tabuľka č.  47 
Tabuľka  č.  4  k čl.   XI  - Výdavky kapitálového rozpočtu

Program Zdroj Položka ekonomickej klasifikácie Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách 

a b c d 1 2 3 4

111 700 Kapitálové výdavky 0 7850 7850 100000
41 700 Kapitálové výdavky 77637 74095 23914,68 37877
46 700 Kapitálové výdavky 0 13550 13543,28 4033

Spolu 77637 95495 45307,96 141910

Tabuľka č.  48 
Tabuľka  č.  5  k čl   XI - Finančné operácie  príjmové 

 Finančné operácie  príjmové Číslo riadku 

a b 1 2
Zostatok prostriedkov finančných aktív 01 60263,28 98333

02 0 0
03 0 0
04 0 0

Ostatné príjmy 05 61439,62 0
Spolu  06 121702,9 98333

Tabuľka č.  49  
Tabuľka  č.  6  k čl   XI - Finančné operácie  výdavkové 

  Finančné operácie  výdavkové Číslo riadku 

a b 1 2

01 0 0
02 15614,65 15417

Výdavky na obstaranie majetkových účastí 03 0 0
Ostatné výdavky 04 61029,11 0
Spolu  05 76643,76 15417

Názov položky 
ekonomickej klasifikácie

Skutočnosť k 31.12. 
bežného účtovného 

obdobia

Skutočnosť k 
31.12.bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

457 759 700 672 700 671,18 609 709
22 559 22 559,30 25 844
4 515 4 513,81 4 561

389 974 398 213 388 081,77 511 324
107 483 117 759,93

943 013 1 233 442

Názov položky 
ekonomickej klasifikácie

Skutočnosť k 31.12. 
bežného účtovného 

obdobia

Skutočnosť k 
31.12.bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Názov položky 
ekonomickej klasifikácie

Skutočnosť k 31.12. 
bežného účtovného 

obdobia

Skutočnosť k 
31.12.bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Z predaja kapitálových 
aktív

Názov položky 
ekonomickej klasifikácie

Skutočnosť k 31.12. 
bežného účtovného 

obdobia

Skutočnosť k 31.12. 
bezprostredne

predchádzajúceho
účtovného obdobia

Skutočnosť k 31.12. 
bežného účtovného 

obdobia

Skutočnosť k 
31.12.bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí
Príjmy z predaja majetkových účastí

Skutočnosť k 31.12. 
bežného účtovného 

obdobia

Skutočnosť k 
31.12.bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí
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Tabuľka č. 50 
Tabuľka  č.  7  k čl   XI - Výška dlhu

Výška dlhu

a b 1 2

Vydané dlhopisy dlhodobé (Súvaha r. 150) 01 0 0

Dlhodobé zmenky na úhradu  (Súvaha r. 143) 02 0 0

Zmenky na úhradu  (Súvaha r. 153) 03 0 0

Bankové úvery a výpomoci súčet (Súvaha r.173) 04 48999,68 55893,00

05

a) suma záväzkov z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov 06 0 0
b)

07            

c)

08 0 0

Spolu (r. 1 + 2 + 3 + 4 - 6 - 7 - 8) 09 48999,68 55893

číslo 
riadku 

Skutočnosť k 31.12. 
bežného účtovného 
obdobia

Skutočnosť k 31.12. 
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

z toho: 
(podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.)

suma záväzkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných 
nájomných bytov  vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za 
obecné nájomné byty

suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných 
programov Slovenskej republiky a Európskej únie najviac v sume nenávratného finančného príspevku 
poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom  a orgánom 
podľa osobitného predpisu
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