Obec Príbelce, 991 25 Príbelce 234
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2018

Poznámky k 31.12.2018 - textová časť
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
Názov zriaďovateľa
Sídlo zriaďovateľa
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
c) Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku

Obec Príbelce
Príbelce 234, 991 25
00319520
Obec bola založená v roku 1990 zákonom č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení
Zo zákona č. 369/1990 Zb.
Obec Príbelce
Príbelce 234, 991 25
riadna
mimoriadna
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. je základnou úlohou
obce pri výkone samosprávy starostlivosť
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej
obyvateľov

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky
z toho:
- počet vedúcich zamestnancov
Informácie o organizáciách zriadených
a založených účtovnou jednotkou:
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (názov, sídlo, IČO - počet)
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (názov, sídlo, IČO - počet)
- neziskové organizácie založené/zriadené
účtovnou jednotkou (názov, sídlo, IČO počet)
- právnické osoby založené účtovnou
jednotkou (názov, sídlo, IČO-počet)

Ing. Tibor Čierny
Starosta obce
8
8

2
Obec nemá rozpočtové organizácie založené účtovnou
jednotkou
Obec nemá príspevkové organizácie založené
účtovnou jednotkou
Obec nemá neziskové organizácie založené účtovnou
jednotkou
Obec nemá právnické osoby založené účtovnou
jednotkou
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Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:
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 majetku a záväzkov
a) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obec v roku 2018
neobstarávala nehmotný majetok.
b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.
Obec Príbelce v roku 2018 nevytvorila vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok.
c) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obec v roku 2018 kúpila
dlhodobý hmotný majetok - „Nájomné byty“ v hodnote 608 400,00 € zo zdrojov ŠFRB +
ministerstva dopravy + z vlastných zdrojov z rozpočtu obce. Ďalej nakúpila:
- „ pozemky „ v hodnote 3 845,00 €
a obstarala dodávacím spôsobom:
- „rekonštrukciu hasičskej zbrojnice I. etapa“ vo výške 36 106,42 €. Do
majetku ešte nebola zaradená rekonštrukcia HZ a je evidovaná na účte 042 a
- „rekonštrukciu miestnej komunikácie“ vo výške 81 293,13 €.
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. Uvedené nadobudnutie majetku v roku 2018 nenastalo.
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
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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 2018
vytvorené.
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 2018 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
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.
4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať
sa začína prvým dňom mesiaca v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania.
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené vnútorným predpisom:
Odpisová skupina
1
2
3
4
5
6

Predpokladaná doba
používania v rokoch
4
6
8
12
20
40

Ročná odpisová sadzba
v%
25
16,66
12,5
8,33
5
2,5
3
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Drobný nehmotný majetok od 0 € do 2 400 €, ktorý podľa vnútorného predpisu 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 vnútorného predpisu účtovnej jednotky nie je
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Opravné položky Obec Príbelce v roku 2018 netvorila.
6. Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky
súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.
Bežný transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi.
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).
7. 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 2018 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
V tabuľke č. 1 je vykázaný prírastok na účte 021 v sume 689 693,13 € , ktorý vznikol zaradením majetku:
nájomné byty v sume 608 400,00 € do užívania a rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume
81 293,13 € . V roku 2018 na účte 042 - Obstaranie DHM vykazuje účtovná jednotka prírastok
v sume 730 285,70 €. Uvedený prírastok predstavuje: nájomné byty v sume 609 041,15 €,
rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 81 293,13 €, ďalej sumu 36 106,42 € čo predstavuje
nedokončenú rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice a obstaranie pozemkov 3 845,00 €.
V tabuľke č. 1 je vykázaný úbytok na účte 023 v sume 4 481,18 €, ktorý vznikol z dôvodu vyradenia
osobného automobilu Ford Mondeo.
Na účte 031 je vykázaný úbytok pozemkov v sume 286,44, ktorý vznikol z dôvodu predaja pozemkov
obyvateľom obce.
Na účte 031 je vykázaný prírastok pozemkov v sume 10 036,57 €, ktorý vznikol z dôvodu kúpy
pozemkov (cintorín) a doúčtovanie pozemkov v hodnote 6 191,57 € z dôvodu inventarizácie.
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b )spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Druh poisteného majetku

Spôsob poistenia, hodnota poistného
majetku
Živelné poistenie do výšky 10 000 000 €
Poistenie pre prípad odcudzenia do
výšky 3 000 000 €
Havarijné poistenie motorových vozidiel
do výšky 50 000 €

Dlhodobý majetok obce
Dlhodobý majetok obce
Motorové vozidlá obce

Výška poistenia
2 008 306,31 €
4 000,00 €
0,00 €

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom – v roku 2018 nebolo zriadené záložné právo.
d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky

Suma
206 370,66 €
1 645 221,55 €
35 429,06 €
126 046,20 €

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
Majetok v správe účtovnej jednotky /RO,PO/
Majetok obstaraný formou finančného prenájmu

f)

Suma

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 2018 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

Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť
Spolu

Druh
cenného
papiera
akcia

Mena
cenného
papiera
€

Výnos v %

0,08

Dátum
splatnosti

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2018
117 980

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2017
117 980

117 980

117 980
5
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b) dlhodobé pôžičky (riadky 029 až 030 súvahy): obec v roku 2018 nemala dlhodobé pôžičky.
c) významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku (riadok 031 súvahy): obec neeviduje
ostatný dlhodobý finančný majetok.
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) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávka
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky z nedaňových
príjmov obcí
Pohľadávky z daňových
príjmov obcí
Iné pohľadávky
Spolu

Riadok súvahy

Hodnota
pohľadávok brutto

Hodnota
pohľadávok netto

065
068

990,73 €
1 808,67 €

990,73 €
1 808,67 €

069

3 645,18 €

3 645,18 €

081

1 622,11 €
8 066,69 €

1 622,11 €
8 066,69 €

Opis

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam – tabuľka č. 3
Textová časť k tabuľke č. 3 Obec netvorila 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 990,73 € a pohľadávky po
lehote splatnosti sú vo výške 7 075,96 €, pričom sa jedná hlavne o pohľadávky z miestnych daní
a poplatkov.
Pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky z toho:

Krátkodobé pohľadávky z toho:
pohľadávky na dani z nehnuteľnosti
pohľadávky za KO a DSO
pohľadávky za stravné
pohľadávky z poplatkov MŠ
pohľadávky odberatelia
pohľadávky na dani za psa
pohľadávky na dani z ubytovania
pohľadávky pôžička
pohľadávky za nájom

Zostatok
k 31.12.2017

Z toho pohľadávky po lehote
splatnosti
suma, popis

Zostatok
k 31.12.2018
0

0

1990,64 €
911,78 €
812,80 €
154,00 €
91,08 €
35,00 €
8,40 €
433,19 €
748,81 |

3581,98 €
1192,78 €
557,54 €
21,00 €
594,89 €
60,00 €
3,20 €
433,19 €
1622,11 €

3581,98 €
1192,78 €
0
21,00 €
594,89 €
60,00 €
3,20 €
0
1622,11 €
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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 990,73 €.
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12.2018

Pohľadávky z toho:
a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka z toho:

Zostatok
k 31.12.2017

990,73 €

1 245,99 €

b) so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov z toho:

0

0

c) so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov z toho:

0

0

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
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty
Spolu

Zostatok k 31.12.2018
504,46 €
0,00 €
65 260,82 €
65 765,28 €

Zostatok k 31.12.2017
1 166,46 €
0,00 €
29 643,36 €
30 809,82 €

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 2018 neposkytla návratné finančné výpomoci.
5. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis jednotlivých významných
položiek časového rozlíšenia
Náklady budúcich období
spolu z toho:
- poistné
- predplatné

Zostatok k 31.12.2018

Zostatok k 31.12.2017

1 153,42 €

533,33 €

593,55 €
127,40 €

436,21 €
97,12 €
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Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
Textová časť k tabuľke č.5 V roku 2018 nenastali zmeny v oceňovacích rozdieloch z kapitálových
účastín. Výsledok hospodárenia v roku 2018 bol 23 173,28 €.
Názov položky

Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia
minulých rokov

Zostatok
k 31.12.2017

571 412,94 €

Zvýšen
ie

Zníženie

0

0

Presun

Zostatok
k 31.12.2018

-6547,25

564 865,69

Opis jednotlivých položiek a opis zmien
jednotlivých položiek vlastného imania,
najmä zmeny oceňovacích rozdielov,
opravy významných chýb minulých
rokov

B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.6-7
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv
Názov položky / Suma
Rezerva na overenie účtovnej závierky audítorom v sume 600,00 €
Rezerva na vodné za nájomné byty v sume 62,98 €

Predpokladaný rok použitia
2019
2019

2. Záväzky podľa doby splatnosti
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 289 690,96 €.
Záväzky
Dlhodobé záväzky z toho:
záväzky zo sociálneho fondu
záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB
záväzky z investičného dodávateľského úveru
záväzky z neinvestičného dodávateľského úveru
záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovkách zo ŠFRB
Krátkodobé záväzky z toho:
záväzky voči dodávateľom
záväzky voči zamestnancom
záväzky voči poisťovniam
záväzky voči daňovému úradu
záväzky voči štátnemu rozpočtu
záväzky z finančnej zábezpeky na verejné obstarávanie
ostatné záväzky

Zostatok
k 31.12.2018
275 394,43
52,63
267 471,60
0
0
7 870,20

Zostatok
k 31.12.2017
516,95
516,95
0
0
0
0

14 296,53
2 545,60
5 415,44
3 350,82
639,67
0
0
2 345,00

15 139,05
2 345,49
7 370,17
4 734,07
689,32
0
0
0

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.
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Záväzky

Zostatok
k 31.12.2018

Záväzky z toho:
a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka z toho:
ŠFRB
sociálny fond
dodávatelia, zamestnanci, poisťovne, daňový úrad, ostatné záväzky
b) so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov z toho:
c) so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov z toho:
finančná zábezpeka nájomné byty
ŠFRB
sociálny fond

Zostatok
k 31.12.2017

21 049,96
6 700,80
52,63
14 296,53
0

15 139,05
0
0
15 139,05
0

268 641,00
7 870,20
260 770,80
0

516,95
0
0
516,95

c) popis významných záväzkov
Záväzok
Úver zo ŠFRB

Hodnota záväzku
k 31.12.2018
267 471 ,60 €

Hodnota záväzku
k 31.12.2017

Opis
0 Úver bol prijatý na výstavbu 12-bj
v sume 268 030,00 € so splatnosťou
do roku 2058

3. 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 – V roku 2018 obec prijala bankový úver na rekonštrukciu miestnych
komunikácií v sume 33 200,00 € s úrokovou sadzbou 1,6% na základe uznesenia zastupiteľstva č.
261/2018 zo dňa 13.7.2018 na sumu 29.000 € a zmena uznesenia o navýšenie úveru o 4 200,00 € na
základe uznesenia zastupiteľstva č. 275/2018 zo dňa 16.8.2018 a bankový úver na dofinancovanie
technickej vybavenosti k nájomným bytom, 12 b.j. v sume 39 850,00 € s úrokovou sadzbou 1,6 % na
základe uznesenia zastupiteľstva č. 238/2018 zo dňa 15.02.2018. Obec Príbelce má k 31.12.2018 štyri
bankové úvery v celkovej zostatkovej hodnote 100 479,96 €.
b) opis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Druh bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
Dlhodobý bankový úver
Dlhodobý bankový úver
Dlhodobý bankový úver
Dlhodobý bankový úver

Opis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
alebo krátkodobého bankového úveru
Bianco zmenka
Blankozmenka
Bianko zmenka
Bianko zmenka

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 2018 neprijala návratné finančné výpomoci.
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4. Časové rozlíšenie
a) opis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období
Opis významnej položky časového rozlíšenia
Výnosy budúcich období spolu z toho:
- ostatné
- verejné osvetlenie
- miestne komunikácie
- nájomné byty
- hasičská zbrojnica
- kriminalita

Zostatok k 31.12.2018
768 289,56 €
278 880,49 €
122 316,61 €
19 916,36 €
297 176,10 €
30 000,00 €
20 000,00 €

Zostatok k 31.12.2017
411 449,24 €
275 407,69 €
136 041,55 €
0
0
0
0

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 – obec v roku 2018
prijala kapitálové transfery vo výške 398 420,00 €.
Kapitálový transfer na:
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
rekonštrukciu miestnych komunikácií
kúpu nájomných bytov, 12 b.j.
- kriminalita

Stav k 31.12.2018
60 000,00 €
20 000,00 €
298 420,00 €
20 000,00 €

Stav k 31.12.2017
0
0
0
0

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - opis a výška významných položiek výnosov
Opis /číslo účtu a názov/
a) tržby za vlastné výkony a tovar
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob
c) aktivácia
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy z toho:
633 - Výnosy z poplatkov z toho:
e) finančné výnosy
f) mimoriadne výnosy
g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC
a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR z toho:
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR z toho:
697 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy z toho:
h) ostatné výnosy
648 - Ostatné výnosy z toho:
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti z toho:

Suma k 31.12.2018
10 887,75 €

Suma k 31.12.2017
14 599,28 €

200 117,79 €
10 436,62 €

188 068,06 €
9 277,96 €

34 651,11 €
41 579,68 €

33 670,54 €
35 516,29 €

90,00 €

0

16 229,13 €

3 987,12 €

600,00 €

600,00 €

Celková výška výnosov k 31.12.2018 bola vykázaná vo výške 314 892,04 €, čo predstavuje nárast
výnosov oproti roku 2017, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 286 537,34 €.
Nárast výnosov bol spôsobený z kapitálových výnosov, podielových daní, nájomného.
Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:
- podielové dane vo výške 179 223,17 €
- daň z nehnuteľnosti vo výške 20 234,73 €
- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 7 676,14 €
- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 34 651,11€ (účet 693)
- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy o výške 41 579,68 € (účet 694)
- výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo VS vo výške 90,00 € (účet 697).
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2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Opis /číslo účtu a názov/
a) spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu z toho:
502 - Spotreba energie z toho:
b) služby
511 - Opravy a udržiavanie z toho:
512 – Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu z toho:
518 - Ostatné služby z toho:
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
525 - Ostatné sociálne náklady
527 – Zákonné sociálne náklady
d) dane a poplatky
532 - Daň z nehnuteľností
538 - Ostatné dane a poplatky z toho:
e) odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM z toho:
553 - Tvorba ostatných rezerv z toho:
f) finančné náklady
561 - Predané CP a podiely z toho:
562 - Úroky z toho:
568 - Ostatné finančné náklady z toho:
g) mimoriadne náklady
572 - Škody z toho:
h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených
obcou alebo VÚC z toho:
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov
verejnej správy z toho:
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo
verejnej správy z toho:
- bežný transfer TJD
- bežný transfer Cirkevný zbor
- bežný transfer ŠSK
- bežný transfer DHZ
- bežný transfer Jednotlivcom
587 - Náklady na ostatné transfery z toho:
588 - Náklady z odvodu príjmov z toho:
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov z toho:
predpis budúceho odvodu príjmov RO
i) ostatné náklady
541 - ZC predaného DNM a DHM z toho:
542 - Predaný materiál z toho:
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania z toho:
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania z toho:
546 - Odpis pohľadávky z toho:
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť z toho:
549 - Manká a škody z toho:
j) dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov

Suma k 31.12.2018

Suma k 31.12.2017

27 161,98 €
14 897,96 €

38 865,41 €
14 116,17 €

675,23 €
257,50 €
4 057,80 €
44 454,97 €

9 480,61 €
112,20 €
3 379,48 €
27 655,11 €

87 274,09 €
29 586,12 €
79,68 €
3 690,58 €

97 327,16 €
31 454,51 €
79,68 €
3 647,21 €

0
1 002,06 €

0
1 170 €

57 116,00 €
662,98 €

53 896,14 €
600,00 €

0
1 093,00 €
3 214,99 €

0
1 170,00 €
2 384,

0

0

0

0

0

0

8500,00 €

4 650,00 €

4 900,00 €
1 100,00 €
1 100,00 €
700,00 €
700,00 €
0
0
0

2 500,00 €
700,00 €
700,00 €
700,00 €
0
0
0
0

286,44
0
0
0
0
7 707,36 €
0

1 368,00 €
0
0
0
54,91
1 707,16 €
0

0

0
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Celková výška nákladov k 31.12.2018 bola vykázaná vo výške 291 718,76 €, čo predstavuje pokles
nákladov oproti roku 2017, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 293 084,59 €.
Pokles nákladov bol spôsobený spotrebou materiálu, mzdami.
Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:
- mzdové náklady vo výške 87 274,09 €
- sociálne náklady vo výške 29 586,12 €
- služby vo výške 49 445,50 €
- odpisy vo výške 57 116,00 €
- náklady na transfery subjektom mimo verejnej správy vo výške 8500,00 € (účet 586)
3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti - platí len pre subjekty verejného záujmu
Osobitné náklady podľa § 18 ods.6 zákona o účtovníctve v z.n.p.
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na
náklady za:
a) overenie účtovnej závierky
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky
c) daňové poradenstvo,
d) ostatné neaudítorské služby

Suma k 31.12.2018
600,00 |€

4. Tržba a výrobné 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 – Opis 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
a )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.
b)opis a hodnota iných pasív, vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia, takýmito inými
pasívami sú:
1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho,
či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí
od účtovnej jednotky, alebo
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2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože
nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických
úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť
- tabuľka č.10.
Obec Príbelce neeviduje iné pasíva.
c)zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky 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.12-14
Textová časť k tabuľke č.12-14:
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7.12.2017 uznesením č. 224/2017
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 1.10.2018
uznesením č. 281/2018
- druhá zmena schválená dňa 10.12.2018
uznesením č. 18/2018
Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 -8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v tabuľke č.15.

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.
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