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Poznámky k 31.12.2017 - textová časť 
 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky  

 

a)  

Názov účtovnej jednotky Obec Príbelce 

Sídlo účtovnej jednotky Príbelce 234, 991 25 

IČO 00319520 

Dátum zriadenia   

Spôsob zriadenia Zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

Názov zriaďovateľa Obec Príbelce 

Sídlo zriaďovateľa Príbelce 234, 991 25 

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 Všeobecná verejná správa 

 

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

 

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 

Funkcia 

Ing. Tibor Čierny 

Starosta obce 

Priemerný počet zamestnancov počas 

účtovného obdobia 

13 

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky 

z toho:   

- počet vedúcich zamestnancov  

16 

 

 

3 

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:  

- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou 

jednotkou (názov, sídlo) 

Obec nemá rozpočtové organizácie založené účtovnou 

jednotkou 

- príspevkové  organizácie zriadené účtovnou 

jednotkou (názov, sídlo) 

Obec nemá príspevkové organizácie založené 

účtovnou jednotkou 

- neziskové organizácie založené/zriadené  

účtovnou jednotkou (názov, sídlo) 

Obec nemá neziskové organizácie založené účtovnou 

jednotkou 

- právnické osoby založené účtovnou 

jednotkou (názov, sídlo) 

Obec nemá právnické osoby založené účtovnou 

jednotkou 
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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                                                                              áno              nie 

 

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad  

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému 

obdobiu    
                                                                                                      áno              nie 

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek 

a) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obec v roku 2017    

neobstarávala nehmotný majetok.  

 

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

Obec Príbelce v roku 2017 nevytvorila vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok.  

 

c) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obec v roku 2017 obstarala 

dodacím spôsobom  

– stavebný dozor na obstaranie nájomných bytov v hodnote 1 400,00 € 

 

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

Obec nevytvorila dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou. 

 

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. Obec v roku 2017 nadobudla darom dopravný 

prostriedok UN 053 v hodnote 3 000,00 € a rádiostanicu v hodnote 250,00 €.  

 

f) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.  

Obec nenadobudla dlhodobý finančný majetok.  
 

g) Zásoby nakupované 

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. 

Obec nevytvárala zásoby vlastnou činnosťou. 

 

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. Opravné položky neboli v roku 2017 

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

opravnou položkou. Opravné položky neboli v roku 2017 vytvorené. 

 

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.  

Pri inventarizácii neboli zistené rozdiely medzi sumou záväzkov a ich výškou v účtovníctve. 

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  sa oceňujú reálnou hodnotou. Obec nevlastní deriváty. 

 

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. Obec Príbelce nemá majetok zabezpečený derivátmi. 

 

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.  

 

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 4 25 

2 6 16,66 

3 8 12,5 

4 12 8,33 

5 20 5 

6 40 2,5 
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Drobný nehmotný majetok od 0 € do 2 400 €, 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 0 € do 1 700 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým 

hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.  

V zmysle metodického usmernenia č. MF/013292/2017-352 zo dňa 29.5.2017 Obec prehodnotila 

odpisy budov, stavieb a majetku, ktorého hodnota je významná a ktorý mal k 1.1.2005 zostatkovú cenu 

vyššiu ako 0 €. Opravy odpisov sú zaúčtované ako rozdiel vo vyčíslených oprávkach  na účty 551, 428 

a 081,082,083. 

 

6. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. 

Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.  

Opravné položky Obec Príbelce v roku 2017 netvorila. 

 

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.  

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).  

 

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.  

V roku 2015 nenastali skutočnosti na prepočet údajov v cudzích menách. 

 

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   

 Obec Príbelce nevlastní dlhodobý nehmotný majetok  - z uvedeného dôvodu nemohli nastať žiadne 

pohyby na nehmotnom majetku. U dlhodobého hmotného majetku nastali pohyby v oblasti oprávok 

a zaradenia do majetku darom získaného motorového vozidla UN 053 a  predaja pozemkov 

v hodnote 1 368,00 €.  

 

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku  
Druh poisteného majetku Spôsob poistenia Výška poistenia 

DHM - Budovy obce Poistná zmluva Komunálna poisťovňa 1 397 916,65 € 

DHM – Multifunkčné ihrisko Poistná zmluva Komunálna poisťovňa 56 429,66 € 

 

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo 

obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom – v roku 2017 nebolo zriadené záložné právo. 
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d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky  
Majetok,  

ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo 

Suma  

Pozemky 196 620,53 € 

Budovy, stavby 955 528,42 € 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 34 429,06 € 

Dopravné prostriedky  130 527,38 € 

 

 

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo – Obec  Príbelce 

neeviduje majetok, ku ktorému nemá vlastnícke právo. 

 
Majetok,  

ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo 
Suma  

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  

 

 

f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému 

majetku a dlhodobému hmotnému majetku. Obec Príbelce nemá vytvorené opravné položky. 

 

2. Dlhodobý finančný majetok  

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

Textová časť k tabuľke č.1  Obec Príbelce vlastní akcie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti 

v celkovej hodnote 117 980 €. 

 

b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému  

majetku – v roku 2017 nenastali dôvody zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek.  
 

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach  

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026 

súvahy): Obec Príbelce nevlastní majetkové podiely v iných spoločnostiach.  

 

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):   
Názov emitenta Druh 

cenného 

papiera 

Mena 

cenného 

papiera 

Výnos v % Dátum 

splatnosti 

Účtovná hodnota 

vykázaná v súvahe 

účtovnej jednotky  

k 31.12. 2017 

Účtovná hodnota 

vykázaná v súvahe 

účtovnej jednotky  

k 31.12. 2016 

Stredoslovenská 

vodárenská spoločnosť 

akcia € 0,08  117 980 117 980 

Spolu     117 980 117 980 

 

b) dlhodobé pôžičky (riadky 029 až 030 súvahy):  obec v roku 2017 nemala dlhodobé pôžičky. 

 

c) významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku (riadok 031 súvahy): obec neeviduje 

ostatný dlhodobý finančný majetok. 
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B  Obežný majetok  

1. Zásoby 

a) vývoj opravnej položky k zásobám - tabuľka č.2 

Textová časť k tabuľke č.2  Obec netvorila opravnú položku k zásobám. 

 

b) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka 

obmedzené právo s nimi nakladať – uvedené zásoby v obci Príbelce nie sú evidované. 

 

c) spôsob a výška poistenia zásob – obec nemá poistené zásoby. 

 

 

2. Pohľadávky 

a) významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy  
Pohľadávka Riadok súvahy Hodnota pohľadávok Opis 

Poskytnuté prevádzkové 

preddavky 

064 0,00  

Ostatné pohľadávky 065 1 245,99  

Pohľadávky z nedaňových 

príjmov obcí 

068 1 156,86  

Pohľadávky z daňových 

príjmov obcí 

069 2 034,04  

Iné pohľadávky 081 748,81  

Spolu  5 185,70  

 

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam – neboli tvorené opravné položky k pohľadávkam. 

 

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy) - tabuľka č.4 

Textová časť k tabuľke č.4  V lehote splatnosti má obec pohľadávky vo výške 1 245,99 € a po lehote 

splatnosti sú pohľadávky vo výške 2 939,71 €, pričom sa jedná hlavne o pohľadávky z miestnych daní 

a poplatkov.  

   

d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy) - tabuľka č.4 

Textová časť k tabuľke č.4  Podľa zostatkovej doby splatnosti obec eviduje pohľadávky so zostatkovou 

dobou splatnosti do jedného roka vrátane v celkovej hodnote 1 245,99 €. 

 

e) pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia   - obec nemá uvedené 

zabezpečenie pohľadávok.  

  

f) pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka 

obmedzené právo s nimi nakladať – obec neeviduje uvedené pohľadávky. 

 

3. Finančný majetok  

a) významné zložky krátkodobého finančného majetku  
Krátkodobý  finančný 

majetok 

Riadok 

súvahy 

Zostatok 

k 31.12.2016 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

-  

Zostatok 

k 31.12.2017 

Pokladnica  086 1 022,29 23 609,23 23 465,06 1 166,46 

Ceniny 087 00   0,00 

Bankové účty 088 22 269,35 247 885,99 240 532,64 29 624,02 

Spolu  23 291,64 271 495,22 263 996,38 30 790,48 

 

b) krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri 

ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať – uvedený finančný majetok obec 

neeviduje.  

 

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):   

    Obec Príbelce v roku 2017 neposkytla návratné finančné výpomoci.  
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5. Časové rozlíšenie  

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období  
Opis položky časového 

rozlíšenia 

Riadok 

súvahy 

Zostatok 

k 31.12.2016 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

-  

Zostatok 

k 31.12.2017 

Náklady budúcich období 

spolu z toho: 

111 598,36 533,33 598,36 533,33 

 

 

 

Čl. IV 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 

A  Vlastné imanie - tabuľka č.5 

Textová časť k tabuľke č.5 V roku 2017 nenastali zmeny v oceňovacích rozdieloch z kapitálových 

účastín. Výsledok hospodárenia v roku 2017 bol – 6 547,25 €. 

 

B  Záväzky 

1. Rezervy - tabuľka č.6 

Textová časť k tabuľke č.6 Obec v roku 2017 nevytvorila dlhodobé rezervy.  

 

2. Rezervy ostatné – tabuľka č. 7 

Textová časť k tabuľke č. 7. Obec Príbelce v roku 2017 vytvorila rezervy ostatné krátkodobé a to rezervu 

týkajúcu sa zostavenia a overenia účtovnej závierky za rok 2017 v hodnote 600,00 €. 

 

3. 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  Obec Príbelce eviduje záväzky vo výške 11 752,18 €.  

   

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

Textová časť k tabuľke č.8  Všetky záväzky sú v lehote splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do 

jedného roka. 

 

c) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy  
Záväzok Riadok súvahy Hodnota záväzku Opis 

Záväzky zo sociálneho fondu 144 516,95  

Dodávatelia 152 2 345,49  

Iné záväzky 160 0,00  

Záväzky voči zamestnancom 163 7 370,17  

Zúčtovanie s orgánmi 

sociálneho a zdrav. poistenia 

165 4 734,07  

Ostatné priame dane 167 689,32  

Spolu  15 139,05  

 

4. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci  

a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery – tabuľka č.9 

Textová časť k tabuľke č.9 – Obec Príbelce má k 31. 12. 2017 dva bankové úvery v celkovej zostatkovej 

hodnote 38 971,96 €.  

 

b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru 
Druh bankového úveru  

podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/ 

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru  

alebo krátkodobého bankového úveru 

Dlhodobý bankový úver Bianko zmenka 

Dlhodobý bankový úver Blankozmenka 
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c) dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy (riadky 150 a 176 súvahy) – obec 

neeviduje dlhodobé a krátkodobé emitované dlhopisy. 

 

d) prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci – Obec 

Príbelce v roku 2017 neprijala návratné finančné výpomoci. 

 

 

 

C. Časové rozlíšenie  

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

období podľa jednotlivých položiek súvahy   
Opis položky časového 

rozlíšenia 

Riadok 

súvahy 

Zostatok 

k 31.12.2016 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

-  

Zostatok 

k 31.12.2017 

Výnosy budúcich období 

spolu z toho: 
182 396 291,01 58 487,20 43 319,97 411 449,24 

 

 

 

 

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 – obec v roku 2017 

neprijala kapitálový transfer. Pohyb na účte 384 v hodnote 3 000,00 € bolo zaúčtovanie prijatého daru 

dopravného prostriedku UN 053. 

 

Čl. V 

Informácie o výnosoch a nákladoch  

 

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

a) tržby za vlastné výkony  a tovar 602 - Tržby z predaja služieb 14 599,28 

   

b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 632 - Daňové výnosy samosprávy 188 068,06 

 633 - Výnosy z poplatkov  9 277,96 

c) finančné výnosy 662 - Úroky 0,09 

d) 0,mimoriadne výnosy   

e) výnosy z transferov 693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR 33 670,54 

 694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR 35 516,29 

f) ostatné výnosy 648 - Ostatné výnosy 3 987,12 

g) 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  38 865,41 

 502 - Spotreba energie 14 116,17 

   

b) služby  511 - Opravy a udržiavanie 9 480,61 

 512 - Cestovné 112,20 

 513 - Náklady na reprezentáciu  3 379,48 

 518 - Ostatné služby  27 655,11 

c) osobné náklady 521 - Mzdové náklady  97 327,16 

524 - Zákonné sociálne náklady 31 454,51 

525 – Ostatné sociálne poistenie 79,68 

d) dane a poplatky  532 - Daň z nehnuteľností 0,00 

 538 - Ostatné dane a poplatky 1 136,14 

e) odpisy, rezervy a opravné položky 551 - Odpisy  DNM a DHM 53 896,14 

 552 – Tvorba zákonných rezerv z prev.činnosti 600,00 

f) finančné náklady 561 - Predané CP a podiely  

 562 - Úroky 1 170,00 

 568 - Ostatné finančné náklady 2 384,70 

g) mimoriadne náklady  572 - Škody  
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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 

 

 586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC 

subjektov mimo verejnej správy 

4 650,00 

 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 1 368,00 

 546 – Odpis pohľadávky 54,91 

 548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 1 707,16 

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 600,00 

 

3. Tržby a náklady príspevkových organizácií - tabuľka č.10 – Obec nemá zriadenú príspevkovú ani 

rozpočtovú organizáciu.  

 

Čl. VI 

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

 

1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - popis významných položiek majetku a záväzkov 

 Obec Príbelce nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi. 

 

2.  Ďalšie informácie - informácie o významných položkách – Obec Príbelce nemá významné položky. 

 

Čl. VII 

Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 

1. Iné aktíva a iné pasíva  

opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých 

udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac 

neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky - tabuľka č.10.  

 

Obec Príbelce neeviduje iné aktíva a pasíva. 

 

Tabuľka č. 11 – zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok – obec neeviduje žiadne nehnuteľné kultúrne 

pamiatky. 

 

 

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 Príbelce neeviduje informácie o spriaznených osobách.  

 

Čl. IX 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  

 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-13 

Textová časť k tabuľke č.12-13: 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2016  uznesením č. 157/2016 
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Rozpočtové opatrenia:  

- Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené dňa 24.08.2017 uznesením č. 208/2017 

- Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené dňa 07.12.2017 uznesením č. 223/2017 

 

Čl. X 

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

do dňa zostavenia účtovnej závierky 

 
Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne 

skutočnosti, ktoré by ovplyvnili účtovnú závierku. 

  


