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Poznámky individuálnej účtovnej závierky obce Miloslavov 

zostavenej k 31. decembru 2013  
 

 

 

 I.      VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

Identifikačné údaje účtovnej jednotky 

Názov účtovnej jednotky Obec Miloslavov 

Sídlo účtovnej jednotky Alžbetin Dvor 181, 900 42 Miloslavov 

IČO 00304948 

Dátum zriadenia  1.1.1990 

Spôsob zriadenia Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

 

Právny dôvod na zostavenie účtovnej 

závierky  

Účtovná závierka Obce Miloslavov k 31.12.2013 je 

zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka 

podľa § 17 ods. 6 zákona NRSR č. 431/2002 Z. z. 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára do 

31. decembra 2013. 

Účtovná jednotka je súčasťou 

konsolidovaného celku 

Obec je súčasťou súhrnného celku verejnej správy 

Slovenskej republiky 

  

Opis činnosti účtovnej jednotky 

 

 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky 

Základnou úlohou Obce pri výkone samosprávy, ako 

právnickej osoby samostatne hospodáriacej 

s vlastným majetkom a so svojimi finančnými 

zdrojmi, je starostlivosť o všestranný rozvoj jej 

územia a starostlivosť o potreby jej obyvateľov. 

 

Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky 

Starosta obce Milan Baďanský  

Zástupca starostu  Ing. Roman Horváth 

Hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Fekete 

Priemerný počet zamestnancov počas 

účtovného obdobia 

40 

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému 

sa zostavuje účtovná závierka účtovnej 

jednotky z toho:   

- počet vedúcich zamestnancov  

 

40 

 

4 

Organizačná štruktúra účtovnej 

jednotky: 

Pod obecný úrad patria: základná škola, materská 

škola, školská jedáleň (bez právnej subjektivity). 
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II.      INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH 

Informácia o splnení predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti účtovnej jednotky   

Účtovná závierka Obce bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania  činnosti obce 

v súlade so zákonom o účtovníctve a nadväzujúcimi právnymi predpismi. 

 

Zmeny účtovných metód a účtovných zásad 

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované 

s výnimkou zmeny týkajúcej sa fondu opráv (viď časť IV). 

 

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek 

 

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, poistné, provízia, 

clo, a podobne. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z úverov do doby zaradenia majetku, 

realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do 

užívania. 

   

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, poistné, provízia, 

clo, a podobne. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z úverov do doby zaradenia majetku, 

realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do 

užívania. 

  

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. Reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa 

o ňom účtuje. 

 

Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, 

za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. 
 

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o 

pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky. 

 

Krátkodobý finančný majetok - peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou 

hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou. 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou. 
 

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. 

 

Predpokladaná doba používania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke, metóda 

odpisovania je lineárna 
Opis majetku Odpisová 

skupina 

Predpokladaná doba  

používania v rokoch  

Ročná odpisová sadzba 

v % 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 5 20 5 

Budovy, stavby 4 20 5 

Samostatné HV a súbory HV 3 12 8,33 

Dopravné prostriedky 2 6 16,66 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 1 4 25 

 Drobný dlhodobý hmotný majetok 1 4 25 

 

Odpisovaný majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa účtuje súvzťažne na účte 

384 -Výnosy budúcich období bez vplyvu na výsledok hospodárenia počas doby odpisovania 

majetku. Neodpisovaný majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa účtuje na účet 

648 -Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti a má vplyv na výsledok hospodárenia. 

 

Drobný nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je od 5,- EUR do 2 400,- EUR 

a použiteľnosť je dlhšia ako jeden rok, sa podľa rozhodnutia účtovnej jednotky účtuje pri 

obstaraní priamo do spotreby na nákladový účet 518 - Ostatné služby. V majetku sa eviduje 

ako drobný nehmotný majetok a v účtovníctve sa vedie na účte 757 - Podsúvahový účet. 

 

Drobný hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je od 5,- EUR do 1 700,- EUR 

a použiteľnosť je dlhšia ako jeden rok, sa podľa rozhodnutia účtovnej jednotky účtuje pri 

obstaraní priamo do spotreby na nákladový na účet 501 - Spotreba materiálu. V majetku sa 

eviduje ako drobný hmotný majetok a v účtovníctve sa vedie na účte 757 - Podsúvahový účet. 
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Drobný nehmotný majetok, ktorého použiteľnosť je kratšia ako jeden rok, nie je podľa 

rozhodnutia účtovnej jednotky, dlhodobým nehmotným majetkom a účtuje sa pri obstaraní 

priamo do spotreby na nákladový účet 518 - Ostatné služby. 

 

Drobný hmotný majetok, ktorého použiteľnosť je kratšia ako jeden  rok, nie je podľa 

rozhodnutia účtovnej jednotky, dlhodobým hmotným majetkom a účtuje sa  pri obstaraní 

priamo do spotreby na nákladový na účet 501 - Spotreba materiálu. 

 

 

III.    INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok – územný plán obce v roku 2013 navýšený o zmeny 

a doplnky 1/2012 v hodnote 5 183,86 Eur. 

Pozemky – navýšené o zakúpené pozemky v hodnote 4,-- Eur. 

Stavby – navýšené o rekonštrukciu základnej školy v hodnote 308 164,01 Eur, výstavbu 

chodníka v základnej škole v hodnote 9 423,65 Eur a miestne komunikácie Sládkovičová, 

Štúrová a Hviezdoslavova v hodnote 49 375,95 Eur. 

Samostatné HV a súbory HV – navýšené o varný kotol do školskej jedálne v hodnote 3 

824,83 Eur. 

  

Spôsob a výška poistenia majetku 

Majetok je poistený pre prípad krádeže, lúpeže, požiaru, živelného nebezpečenstva, vody 

z vodovodných kohútikov až do výšky cca 2 300 000,00 Eur s ročnými splátkami cca 5 000 

Eur a s rôznou spoluúčasťou na jednotlivý majetok od 0,00 Eur až po 5%. 

Dopravné prostriedky vo vlastníctve obce majú zmluvné poistenie na škody na zdraví 

a usmrtenie do cca 3 000 000,00 Eur, vecné škody a ušlý zisk na cca 1 300 000,00 Eur 

s ročnými splátkami cca 600,00 Eur. 

 

Zriadenie záložného práva  

 

- Záložné právo v zmysle §15 ods. 1 zák. 182/93 Z.z. v znení zákona 151/91 Z.z. v prospech    

 ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov, 

 

- Vecné bremeno na p.č. 355/3 v zmysle § 23 ods. 5 zák.č. 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, právo zodpovedajúce vecnému 

bremenu v prospech nadobúdateľov bytu, ktoré spočíva v práve stavby na pozemku. (Právo 

užívania pozemku vlastníkmi bytov evidovaných na LV 1326 - pozemok pod bytovkami na 

Čerešňovej ulici), 

 

- Záložné právo na nájomný bytový dom so s.č. 404 stojaci na p.č. 1/2 v prospech MV a RR 

SR na základe zmluvy č. 0277-520-2004/Z a povolenia vkladu v. 4808/05 zo dňa 4.4.2006, 

 

- Záložné právo na nájomný bytový dom so s.č. 404 a pozemok p.č. 1/2 v prospech ŠFRB  na 

základe zmluvy č. 108/117/2004 a povolenia vkladu  V 1816/06 zo dňa 10.10.2006, 
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- Záložné právo na nájomný bytový dom so s.č. 999  stojaci na p.č. 286/24 v prospech MV 

a RR SR na základe zmluvy č. 0314-PRB-2005/Z  a povolenia vkladu V-4469/06 zo dňa 

24.5.2007, 

 

- Záložné právo na nájomný bytový dom so s.č. 999 stojaci na p.č. 286/24  v prospech ŠFRB 

na základe zmluvy č.108/1192/2005 a povolenia vkladu  V-4468/06 zo dňa 6.2.2007. 

 

Majetok, ku ktorému nemá Obec Miloslavov vlastnícke právo      

 

Podunajský remeselný dvor 

  

Vlastníkom nehnuteľnosti je RK farský úrad Dunajská Lužná (ďalej len „RK úrad“). 

Dohodnutá doba užívania majetku je 25. rokov. 

 

Budova, bývalý  Rímskokatolícky kostol svätej Alžbety v Miloslavove, (časť Alžbetin Dvor) 

je národná kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod 

evidenčným číslom 10564/0. 

 

Nehnuteľnosť nebola užívaná, nakoľko jej technický stav to nepovoľoval. Obec Miloslavov 

a RK úrad v roku 2002 uzatvorili zmluvu o užívaní a dohodli sa, že obec na svoje náklady 

prevedie opravy budovy. 

 

Na tento zámer obec požiadala financie z európskych fondov. 

V roku 2005 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na 

projekt „Vybudovanie Podunajského remeselného dvora“ v zmysle: 

JPD NUTS II  - Bratislava cieľ 2 

Priority: Podpora hospodárskej činnosti a trvalo udržateľného rozvoja cieľového územia 

Opatrenia č. 1.5, Výzvy č.: JPD2/2005/1.5/02. 

Celková výška nenávratného finančného príspevku bola 4 265 142,47 Sk 

 

Nenávratný príspevok sa skladal: 

a) z príspevku z ERDF 50% z celkových  oprávnených nákladov  2 244 811,83 Sk, 

b) z príspevku zo štátneho rozpočtu 45% z celkových oprávnených nákladov  2 020 330,64 

Sk. 

Obec sa zaviazala  financovať minimálne 5% z celkových oprávnených nákladov 

224 481,18 Sk. 
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Dlhodobý finančný majetok 

Obec Miloslavov je vlastníkom 9 663 ks akcií v spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a. s.  v menovitej  hodnote 33,19 Eur ( 320 714,97 Eur). 

 

Obec vytvorila v roku 2013 opravnú položku k dlhodobému finančnému majetku (akcie 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.)  v hodnote 240 536,22 Eur. Nakoľko je 

opodstatnený predpoklad, že hodnota tohto majetku je nižšia ako jeho hodnota vedená 

v účtovníctve. 

 

              

Pohľadávky 

Vývoj opravných položiek k pohľadávkam ako aj rozdelenie pohľadávok podľa splatnosti sú 

uvedené v tabuľkovej časti. 

 

Pohľadávky z nedaňových príjmov v hodnote 8 838,62 zahŕňajú nasledovné položky: 

1 952,74  – pohľadávky splatné v roku 2008 (pokuty Klimová za omeškanie úhrady nájmu 

v roku 2008-postúpené v roku 2010 na súd), 

2 826,36  – pohľadávky splatné v roku 2009 (Klimová nájom za 2009 postúpené na súd 

v roku 2010) 

1 590,81  – pohľadávky splatné v roku 2013 

404,82  – pohľadávka za TKO (neuhradená v roku 2013 v hodnote 191,10 a v roku  2012 

v hodnote 213,72) 

1 443,89  – pohľadávka za úhradu nájmu v obecnom byte ( 1. nájomník za 1 mesiac, 2. 

nájomník za  3 mesiace, 3. nájomník za 4 mesiace) 

620,00  – pohľadávka za réžiu do materskej školy 

 

Pohľadávky z daňových príjmov v hodnote 8 988,03 zahŕňajú nasledovné položky: 

7 418,87 – daň pozemok 

884,00 – daň stavba 

344,62 – daň byt 

280,00 – daň pes 

 

Iné pohľadávky v hodnote 3 947,24 zahŕňajú nasledovné sumy: 

2 918,29 – pohľadávky za stravné do školskej jedálne 

1 028,95- pohľadávky za réžiu do školskej jedálne 

 

Vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3 

Obec zvýšila opravnú položku k nedaňovým pohľadávkam na základe opatrnosti, nakoľko 

pohľadávky v sume 4 779,10 Eur sú pohľadávky za nájomné a pokuty z rokov 2008 a 2009. 

V roku 2010 boli postúpené na súd a nie je isté, či budú zaplatené v celej výške. V roku 2011 

obec tvorila opravnú položku vo výške 25%, v roku 2012 ju zvýšila o ďalších 25% a v roku 

2013 o ďalších 25%. K 31.12.2013 je výška opravnej položky 75% čo činí 3 584,33 Eur. 
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Finančný majetok 

Ako finančný majetok sú vykázané peniaze v pokladnici a na účtoch v bankách spolu 

119150,01 Eur. Účtami v bankách môže účtovná jednotka voľne disponovať, až na 

trojmesačný termínovaný vklad vo výške 40 320,99 Eur, ktorý sa opätovne predlžuje.   

 

Časové rozlíšenie aktív 

Prehľad položiek časového rozlíšenia aktív Obce je uvedený v nasledovnom prehľade: 
  

Opis položky časového 

rozlíšenia 

Riadok 

súvahy 

Zostatok 

k 31.12.2012 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

-  

Zostatok 

k 31.12.201

3 

Náklady budúcich období 

spolu z toho: 

111 1 690,87 2 568,52 1 690,87 2 568,52 

 

Na nákladoch budúcich období je zaúčtované poistné, časopisy, softvérové aktualizácie na rok 

2014. 

 

 

IV.    INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY 

 

Vlastné imanie 

Prehľad vlastného imania účtovnej jednotky od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je 

uvedený je uvedený v tabuľkovej časti. 

 

V roku 2013 boli realizované významné pohyby na účtoch vlastného imania týkajúce sa fondu 

opráv.  Z dôvodu zmeny v účtovných zásadách – neúčtovať fond opráv ako ostatné dlhodobé 

záväzky na účte 479, ale len na analytickom účte 221, bol fond opráv preúčtovaný zo 479 

v celkovej hodnote 11 086,60.    

 

 

Rezervy 

Prehľad dlhodobého finančného majetku účtovnej jednotky od 1. januára 2013 do                         

31. decembra 2013 je uvedený je uvedený v tabuľkovej časti. 

 

Obec k 31.12.2013 vykazuje rezervy krátkodobé na mzdy za dovolenku vrátane sociálneho 

zabezpečenia vo výške 24 241,00 Eur, na overenie účtovnej závierky vo výške 804,00 Eur 

a na nevyfakturované dodávky vo výške 103,00 Eur. Predpokladaný rok použitia je rok 2014. 
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Záväzky 

Prehľad záväzkov podľa splatnosti je uvedený v tabuľkovej časti. 

Významnou položkou dlhodobých záväzkov sú prijaté úvery zo  Štátneho fondu rozvoja 

bývania, ktoré sú k 31.12.2013 vykázané vo výške 261 552,34 Eur (k 31.12.2012 351 524,00 

Eur). Úvery prijaté zo štátneho fondu rozvoja a bývania bude obec splácať do roku 2035. 

Ďalšou významnou položkou je prijatá finančná zábezpeka na nájomné domy vo výške 

11 778,29 Eur.4 041 075,33 eur). Úvery prijaté zo štátneho fondu rozvoja a bývania bude 

obec splácať do roku 2035. 

 

 

Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci 

Prehľad o bankových úveroch Obce k 31.12.2013 s uvedením podrobných informácií je 

uvedený v tabuľkovej časti.  

  

Časové rozlíšenie pasív 

Prehľad položiek časového rozlíšenia pasív Obce je uvedený v nasledovnom prehľade: 

 
Opis položky časového 

rozlíšenia 

Riadok 

súvahy 

Zostatok 

k 31.12.2012 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

-  

Zostatok 

k 31.12.2013 

Výnosy budúcich období  182 1 573 862,67 55 935,35 113 980,65 1 515 817,37 

 

Na výnosoch budúcich období sú zaúčtované nasledovné prírastky:  

- výnosy patriace do roku 2014 ako napr. nájomné, réžia na MŠ, réžia na ŠKD, správne 

poplatky za hracie automaty a nájomné za hrobové miesta v hodnote 6 559,40 

- zaradenie miestnych komunikácii Sládkovičová, Štúrová, Hviezdoslavova  v hodnote 

49 375,95 

 

Na výnosoch budúcich období sú zaúčtované nasledovné úbytky: 

- výnosy patriace do roku 2013, zaúčtované na výnosy budúcich období v roku 2012 

v hodnote 7 312,71 

- odpisy z majetku obstaraného z transferov od subjektov verejnej správy v hodnote 

 45 961,38 

- odpisy z majetku obstaraného z transferov od subjektov mimo verejnej správy 

v hodnote 60 706,56 
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  V. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH A NÁKLADOCH 

 

Výnosy 

Prehľad o výnosov z prevádzkovej činnosti: 

 

 

Popis výnosov Číslo účtovej skupiny/účtu Suma k 31.12.2011

60 Tržby za vlasné výkony a tovar 602-tržby z predaja služieb 100,00

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob  0,00

62 Aktivácia  0,00

63 Daňové a colné výnosy a výnosy a výn. z popl. 632-daňové výnosy 565 375,70

633-výnosy z poplatkov 102 161,40

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 641-tržby z predaja DNM a DHM 0,00

642-tržby z predaja materiálu 0,00

644-úroky z omeškania nájmu 102,60

645-Ostatné pokuty,penále 2 020,37

648-Ostatné výnosy z prevádz. činnosti 73 908,86

65 Zúčtovanie rezerv a opr.pol.z PČ a FČ 653-Zúčtovanie ostatných rezerv z PČ 22 571,93

658-Zúčtovnanie ostatných OP z PČ 7 880,37

66 Finančné výnosy 662-úroky 272,67

665-Výnosy z DFM - dividendy BVS 2 499,26

67 Mimoriadne výnosy  0,00

68 Výnosy z transferov RO a PO  0,00

69 Výnosy z transferov v obciach 693-transfery zo ŠR a iných z VS 129 369,73

694-VBO-pri odpisoch maj.z transf. 45 961,38

697-BT-prijaté sponz. dary 4 449,91

698-VBO pri odpisoch  od mimo VS                          

+ granty od mimo VS 87 900,56

 Spolu 1 044 574,74

Popis a výška výnosov v EUR
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Náklady 

 

Prehľad nákladov: 

 

Popis výnosov Číslo a názov účtu Suma k 31.12.2011

50 Spotrebované nákupy 501-Spotreba materiálu 53 911,26

502-Spotreba energie 79 488,31

51 Služby 511-Opravy a udržiavanie 47 348,27

512-Cestovné 197,27

513-Náklady na reprezentáciu 262,84

518-Ostatné služby 86 976,71

52 Osobné náklady 521-Mzdové náklady 361 702,57

524-Zákonné soc.poistenie 122 363,18

527-SF-tvorba,PN,odchodné 16 704,92

53 Dane a poplatky 538-Ostatné dane a poplatky 289,42

54 Ostatné náklady na PČ 546-Odpis pohľadávky 10 343,92

548-Ostatné náklady na PČ 5 126,29

55
Odpisy, rezervy a opravné položky z PČ a 

FČ
551-Odpisy DNM a DHM 227 377,42

553-Tvorba ost.rezerv z PČ 25 148,00

558-Tvorba OP z PČ 1 194,78

 559-Tvorba OP z FČ 80 178,74

56 Finančné náklady 562-úroky 8 704,22

568-ostatné finančné náklady 2 593,16

57 Mimoriadne náklady 57x-nemáme 0,00

58
Náklady na transfery a náklady z odvodu 

príj.
586-Náklady na transfery z rozpočtu obce 6 162,80

587-Náklady na ostatné transfery 295,00

Spolu  1 136 369,08

Popis a výška nákladov v EUR

 

  
 

VI. INFORMÁCIE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH 

 

Obec vedie na podsúvahových účtoch drobný hmotný a nehmotný majetok vo výške 

135 646,24 Eur. 

  

 
VIII. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH A O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH 

ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB  

 

Obec neuskutočnila v priebehu účtovného obdobia transakcie so spriaznenými osobami  
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IX. INFORMÁCIE O ROZPOČTE A HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU 

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2012  uznesením 

č.180/2012 

Rozpočtové opatrenie č.1 bolo schválené obecným zastupiteľstvom  dňa 24.6.2013 uznesením 

č.85/2013  

Rozpočtové opatrenie č.2 bolo schválené obecným zastupiteľstvom  dňa 30.12.2013 

uznesením č.185/2013  

 

Informácie o rozpočte sú uvedené v tabuľkovej časti. 
 

 

 

X.  INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU 

SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ 

ZÁVIERKY 

 

Po 31. decembri 2013 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo 

vykázanie v účtovnej závierke za rok 2013. 

 

 

 
 


