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Poznámky k 31. 12. 2011 
 

Čl. I 
Všeobecné údaje 

 

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky 
 

Názov účtovnej jednotky OBEC ZÁVOD 

Sídlo účtovnej jednotky Sokolská 243, 908 72  ZÁVOD 

Dátum založenia/zriadenia  01. 01. 1991 

Spôsob založenia/zriadenia podľa zákona č.369/1990 Zb. 

IČO 310158 

DIČ 2020380131 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky 
Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej 

obyvateľov 

Právny dôvod na zostavenie účtovnej 

závierky  

    riadna 

    mimoriadna  

Počet obyvateľov k 31. 12. 2011 2 781 

 

2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky  
 

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ Ing. Peter Vrablec – starosta obce 

Zástupca štatutárneho orgánu /meno 

a priezvisko/ 
Ing. Mária Středová – zástupca starostu  

Priemerný počet zamestnancov počas 

účtovného obdobia 
14 

Počet riadiacich zamestnancov  0 

Organizačné členenie účtovnej jednotky  starosta a 14 zamestnancov 

 

3. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky  
 

Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou 

jednotkou  

Základná škola s materskou školou, Sokolská 81,  

908 72 Závod 

 

4. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky – počas roka 2011 
nenastali žiadne zmeny v RO zriadenej obcou Závod   

 

5. Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky – účtovná 
jednotka nemá zriadenú PO  

 

6. Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky  - účtovná jednotka 
nemá inú PO v zakladateľskej pôsobnosti  
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Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

 
1. Účtovná závierka je zostavená za 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 a dlhodobý hmotný majetok 
Dlhodobý 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 
  provízia 
  poistné  
  iné   

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú: 
  úroky  
  realizované kurzové rozdiely, 

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania. 
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi – účtovná 
jednotka neeviduje majetok vytvorený vlastnou činnosťou. 
 

       Dlhodobý   majetok   získaný   darovaním   alebo   delimitáciou   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.   
       Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje 
vytvorením opravnej položky. 
 

b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. 
 

c) Zásoby  
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.  
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi – účtovná jednotka 
neeviduje. 
Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou (napr. 
určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie). 

         Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty zásob sa vyjadruje 
vytvorením opravnej položky. 

 

d) Pohľadávky 
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.  
Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje 
vytvorením opravnej položky. 
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e) Peňažné prostriedky a ceniny 
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 
 

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 
Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady 
budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie 
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
  

g) Záväzky 
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. 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.  
 

h) Rezervy 
Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady 
opatrnosti t.z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. 
Tvorba rezerv sa uplatňuje od roku 2008.  
 

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 
Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky 
budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie 
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.  

 

j) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou. 
 

k) Majetok obstaraný formou finančného a operatívneho leasingu sa oceňuje obstarávacou cenou.  
 

l) Cudzia mena 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným 
kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska 
v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje 
osobitný predpis a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. V účtovnej závierke sú 
vykázané s prepočtom podľa kurzu platného ku dňu, ku ktorému sa zostavuje. Od roku 2008 sa 
kurzové straty  účtujú  do nákladov a kurzové zisky do výnosov. 

 

m) 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. 
Účtovná jednotka – hospodárska činnosť – stredisko 01 - je platiteľom dane z pridanej hodnoty. 
V prípadoch, keď dodávatelia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH nie súčasťou ocenenia 
dlhodobého majetku, zásob, nákladov. 
 

4. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 
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. Metóda odpisovania sa používa lineárna. 
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: 

 

Odpisová skupina Doba odpisovania v rokoch Ročná odpisová sadzba 

1 5 1/5 

3 20 1/20 

4 60 1/60 

 
Drobný nehmotný majetok od 0 € do 650,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je 
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby. 
Drobný hmotný majetok od 330,00 € do 1 700,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie 
je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje na podsúvahový účet 750.  
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Čl. III 
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

 
A  Neobežný majetok  
 
 

I.   Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  
 
 
1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku /v €/   

a) OBSTARÁVACIA CENA 

Názov Účet 
Riadok 
súvahy 

OC 
k 31.12.2010 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

OC 
k 31.12.2011 

Ostatný DNM 019 008 0   17 991 0 0 17 991 

Spolu   0 17 991 0 0 17 991 

 
b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY 

Názov Účty 
Riadok 
súvahy 

Oprávky, OP 
k 31.12.2010 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

Oprávky, OP 
k 31.12.2011 

Oprávky a OP k DNM 
079 
091 

008 0 1 199 0 0 1 199 

Spolu   0 1 199 0 0 1 199 

 

c)ZOSTATKOVÁ HODNOTA  

Názov Účty 
Riadok 
súvahy 

Zostatková hodnota 
k 31.12.2010 

Zostatková hodnota 
k 31.12.2011 

ZH ostatného DNM /019/ - /079+091/ 008 0 16 792 

Spolu   0 16 792 

 
 
 
2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku /v €/ 

a) OBSTARÁVACIA CENA 

Názov Účet 
Riadok 
súvahy 

OC 
k 31.12.2010 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

OC 
k 31.12.2011 

Pozemky 031 012   902 698 255 1 442 0 901 511 

Stavby 021 015 3 449 192                                                                 480 475                                                                
259 
356 

0 3 670 311               

Samostatné hnuteľné veci a súbory 
hnut. vecí 

022 016    43 981                                                              6 145                                                              9 128 0 40 998              

Dopravné prostriedky 023 017    35 614                                                               8 948                                                                 6 182 0 38 380              

Spolu   4 431 485 495 823 
276 
108 

0 4 651 200 
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b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY 

Názov Účty 
Riadok 
súvahy 

Oprávky, OP 
k 31.12.2010 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

Oprávky, OP 
k 31.12.2011 

OP k pozemkom 092 012 0 0 0 0 0 

Oprávky a OP k stavbám 
081 
092 

015 1 019 160 58 582 0 0 1 077 742 

Oprávky a OP k samostatným 
hnuteľným veciam a súb.hn.v. 

082 
092 

016 37 111 6 073 9 128 0 34 056 

Oprávky a OP k dopravným  
prostriedkom  

083 
092 

017 30 779 5 180 6 182 0 29 777 

Spolu   1 087 050 69 835 15 310 0 1 141 575 

 

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA  

Názov Účty 
Riadok 
súvahy 

Zostatková 
hodnota 
k 31.12.2010 

Zostatková hodnota 
k 31.12.2011 

ZH pozemkov /031/ - /092/ 012 902 698 901 511 

ZH stavieb /021/ - /081+092/ 015 2 430 032 2 592 569 

ZH samostatných hnuteľných 
veci a súborov hnuteľných. vecí 

/022/ - /082+092/ 016 6 870 6 942 

ZH dopravných prostriedkov /023/ - /083+092/ 017 4 835 8 603 

Spolu   3 344 435 3 509 625 

 

 

3. Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku /v €/ 

a) OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU 

Názov Účty 
Riadok 
súvahy 

KZ 
k 31.12.2010 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

KZ 
k 31.12.2011 

Obstaranie DNM  041 009 18 093 360 18 453 0 0 

Obstaranie DHM 042 022 480 313 46 206 495 796 0 30 723 

Spolu   498 406 46 566 514 249 0 30 723 

b) OPRAVNÉ POLOŽKY 

Názov Účty 
Riadok 
súvahy 

KZ 
k 31.12.2010 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

KZ 
k 31.12.2011 

OP k účtu obstarania DHM 094 022 118 796 5 613 113 579 0 10 830 

Spolu 
  118 796 5 613 113 579 0 10 830 

 c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA 

Názov Účty 
Riadok 
súvahy 

KZ 
k 31.12.2010 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

KZ 
k 31.12.2011 

ZH účtu obstarania DNM  /041/-/093/ 009 18 093 360 18 453 0 0 

ZH účtu obstarania DHM /042/-/094/ 022 361 517 40 593 382 217 0 19 893 

Spolu   379 610 40 953 400 670 0 19 893 
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4. Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok /v €/ 
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 
 

5. Spôsob a výška poistenia majetku 
Majetok je poistený pre prípad – živelné poistenie  - budov a ostatných stavieb  - až do výšky    3 533 161,- € 
Majetok je poistený pre prípad – živelné poistenie – poistenie hnuteľných vecí – až do výšky        129 755,- € 
Majetok je poistený pre prípad – odcudzenia – hnuteľné veci - až do výšky             129 755,- € 
Majetok je poistený pre prípad – rozbitie skla - až do výšky                              797,- € 
Majetok je poistený pre prípad – živelných rizík - až do výšky                                    664,- € 
Majetok je poistený pre prípad – odcudzenia - až do výšky                                    664,- € 
Majetok je poistený pre prípad – elektronické riziká - až do výšky                      8 047,- € 
Majetok je poistený pre prípad – strojné riziká - až do výšky                      1 992,- € 
Majetok je poistený pre prípad – peňazí pri preprave- až do výšky                       4 979,- € 
Majetok je poistený pre prípad – zodpovednosti za škody - až do výšky               165 970,- € 

 
6. Zriadenie záložného práva na dlhodobý majetok.  
    Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 
 
7. Opis a hodnota majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky /v €/ 

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo Suma v € 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 17 991 

Pozemky 901 511 

Budovy, stavby 3 670 311 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 40 998 

Dopravné prostriedky  38 380 

 
8. Opis  a  hodnota  majetku,  ku  ktorému  nemá  účtovná  jednotka  vlastnícke  právo  

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 
 

9. Dôvody zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému  majetku 
a dlhodobému hmotnému majetku 
 

Inv. 
číslo 

Konkrétny druh DM Suma OP v € Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP 

 Účet 42 5 613 Momentálna nevyužiteľnosť 

 Účet 42 113 579 Zaradenie majetku do používania 

 
 

II. Dlhodobý finančný majetok 
 

1. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku /v €/ .  
a) OBSTARÁVACIA CENA  

Názov Účet 
Riadok 
súvahy 

OC 
k 31.12.2010 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

OC 
k 31.12.20

11 

Realizovateľné 
cenne papiere 

063 027 959 490 - - - 959 490 

Spolu   959 490 - - - 959 490 

 
b) OPRAVNÉ POLOŽKY 
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 
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c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA 

Názov Účty 
Riadok 
súvahy 

Zostatková hodnota 
k 31.12.2010 

Zostatková hodnota 
k 31.12.2011 

Realizovateľné cenne 
papiere 

/063/ - /096/ 027 959 490 959 490 

Spolu   959 490 959 490 

 
2. Dôvody zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému  majetku /v €/ 

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 
 

III. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach /v €/ 
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel /riadky 025 až 026 
súvahy/:  účtovná jednotka nemá podiely v iných spoločnostiach  
 
IV. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý 
finančný majetok /v €/ 
 
1. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere v € /riadky 027 až 028 

súvahy/:   

Názov emitenta 
Druh 

cenného 
papiera 

Mena 
cenného 
papiera 

Výnos v % 
Dátum 

splatnosti 
Hodnota 

k 31.12. 2010 
Hodnota 

k 31.12.2011 

BVS akcie € - - 959 490 959 490 

Spolu     959 490 959 490 

 
2. Dlhodobé pôžičky v /v €/ /riadky 029 až 030 súvahy/:   

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 
3. Významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku v € /riadok 031 súvahy/:  účtovná 

jednotka nemá obsahovú náplň 
 
B Obežný majetok  
I.   Zásoby 
 
1. Opravné položky k zásobám v € /riadky 035 až 039 súvahy/:   

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 
2. Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka 

obmedzené právo s nimi nakladať /v €/  
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 

3. Spôsob a výška poistenia zásob /v €/  
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 

 
II.  Pohľadávky 
1. Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ 
 

 

Pohľadávky 
Riadok 
súvahy 

Hodnota 
pohľadávok 
v € 

Opis 

Odberatelia 061 20 Neuhradené faktúre 

Nedaňové 
pohľadávky 

068 33 952 
vodné a stočné vo výške, vystavené faktúry, 
odpad, ostatné nájomné 

Daň z 
nehnuteľnosti 

069 12 708 FO, PO  
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Pohľ. voči 
zamestn. 

070 58  PHM 

Iné pohľadávky 081 15 340 Nezúčtované energie nájomníkom 

Spolu  62 078  

 
2. Pohľadávky – opravné položky /v €/ 

 

Položka 
pohľadávok 

Riadok 
súvahy 

Hodnota 
v € 

k 31.12.2010 
 

Tvorba 
+ 

Zníženie 
- 

Zrušenie 
- 

Hodnota 
v € 

k 31.12.2011 

Opis dôvodov 
tvorby, zníženia, 

zrušenia OP 
k pohľadávkam 

K účtu 318 068 10 525 2 787 0 2 319 10 993 z dôvodu opatrnosti 

K účtu 319 069 10 305 812 0 14 11 103 z dôvodu opatrnosti 

K účtu 311 061 6 5 0 4 7 z dôvodu opatrnosti 

Spolu  20 836 3 604 0 2 337 22 103  

 
3. Pohľadávky podľa doby splatnosti v € /riadky 048 a 060 súvahy/:   

 

Pohľadávky podľa doby splatnosti 
Hodnota v € 
k 31.12.2010 

Hodnota v € 
k 31.12.2011 

Pohľadávky v lehote splatnosti 433 19 399 

Pohľadávky po lehote splatnosti  61 588 42 679  

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) 62 021 62 078 

 
 
4. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti v € /riadky 048 a 060 súvahy/:   

 

Pohľadávky podľa zostatkovej 
doby splatnosti 

Hodnota v € 
k 31.12.2010 

Hodnota v € 
k 31.12.2011 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 62 021 62 078 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov 0 0 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov 0 0 

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) 62 021 62 078 

5. Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia    
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 

6. Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná 
jednotka obmedzené právo s nimi nakladať  
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 

 

III. Finančný majetok 
1. Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy   /v €/ 

Krátkodobý  finančný 
majetok 

Riadok súvahy 
Hodnota 
v € 
k 31.12.2010 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Hodnota 
v € 
k 31.12.2011 

Pokladnica 086 2 347                                                                                                                                  218 368 216 609 4 106 

Ceniny 087 950 13 280 12 629 1 601 

Bankové účty 088 166 147 1 779 692 1 661 491 284 348 

Spolu  169 444 2 011 340 1 890 729 290 055 

 
2. Krátkodobý finančný majetok, na ktorý sa zriadilo záložné právo a krátkodobý finančný majetok, 

pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať /v €/ 
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 
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3. Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku /v €/ 
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 
 

IV.  Poskytnuté návratné finančné výpomoci /riadky 098 a 104 súvahy/: 
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 

 

V.  Časové rozlíšenie 
1. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období 

podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ 
 

Opis položky časového rozlíšenia Riadok súvahy 
Hodnota v € 
k 31.12.2010 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Hodnota v € 
k 31.12.2011 

Náklady budúcich období 
spolu z toho: 

111 3 041 2 382 3 041 2 382 

poistka  2 279 2 035 2 279 2 035 

predplatné  762 347 762 347 

 
Čl. IV 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 
A Vlastné imanie  
I.  Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ 

Názov položky 
Hodnota 
v € 
k 31.12.2010 

Zvýšenie 
+ 

Zníženie 
- 

Presun 
+ / - 

Hodnota 
v € 
k 31.12.2011 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov (r.124) 

3 919 791 1 479 276 564 - 67 921 3 576 785 

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie (r. 125) (trieda 6-5) 

-67 921 165 510 0 + 67 921 165 510 

Spolu 3 851 870 166 989 276 564 0 3 742 295 

 
B Záväzky 
 
I. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ 

 

Položka rezerv 
Výška 
v € 
k 31.12.2010 

Tvorba 
+ 

Zníženie 
- 

Zrušenie 
- 

Výška 
v € 
k 31.12.2011 

Predpoklada-
ný rok použitia 
rezerv 

Ostatné krátkodobé 
rezervy  

      

Mzdy za dovolenku 
vrátane sociálneho 
zabezpečenia 

9 961 10 024  9 961 10 024 2012 

Náklady na zostavenie, 
overenie, zverejnenie 
účtovnej závierky 
a výročnej správy 
týkajúcej sa 
vykazovaného obdobia 

1 600 1 600  1 600 1 600 2012 

Spolu 11 561 11 624  11 561 11 624  
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II. Záväzky  
 

1. Záväzky podľa doby splatnosti v € /riadky 140 a 151 súvahy/:   
 

Záväzky podľa doby splatnosti 
Výška v € 
k 31.12.2010 

Výška v € 
k 31.12.2011 

Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho  233 219 

Záväzky v lehote splatnosti 233 219 

Záväzky po lehote splatnosti  0 0 

Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho 51 374 36 682 

Záväzky v lehote splatnosti 51 374 36 682 

Záväzky po lehote splatnosti  0 0 

Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 51 607 36 901 

 
 
2. Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v € /riadky 140 a 151 súvahy/:   

 

Záväzky podľa zostatkovej 
doby splatnosti 

Výška v € 
k 31.12.2010 

Výška v € 
k 31.12.2011 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 51 607 36 901 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov 0 0 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov 0 0 

Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 51 607 36 901 

 
3. Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy  

 
a) Záväzky zo sociálneho fondu  /v €/ 

 

Sociálny fond Rok 2010 Rok 2011 

Stav  k 1.januáru  298 233 

Tvorba sociálneho fondu 1 024 969 

Čerpanie sociálneho fondu 1 089 983 

Stav k 31.decembru  233 219 

 
b) Ostatné dlhodobé záväzky /v €/ 

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 
c) Záväzky z nájmu - majetok prenajatý formou finančného prenájmu /v €/ 

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 
 

III.  Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci  
 
1.  Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery /v €/  

Druh 
bankového 
úveru 
podľa 
splatnosti 
/krátkodobý, 
dlhodobý/ 

Charakter 
bankového 
úveru 
/investičný, 
prevádzkový 
a pod./ 

Mena 
Úroková 
sadzba 
v % 

Dátum 
splatnosti 

Výška 
v € 
k 31.12.2010 

Výška 
v € 
k 31.12.2011 

Popis 
Zabezpe-
čenia 
úveru 

Dlhodobý 
úver 

Municipálny 
úver 

€ 3,846 2014 145 984 105 984 zmenka 

Spolu     145 984 105 984  
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2. Dlhodobé a krátkodobé emitované dlhopisy /v €/ 
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 

3. Prijaté dlhodobé a krátkodobé návratné finančné výpomoci /v €/ 
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 

 
IV. Časové rozlíšenie 
1. Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich                

období podľa jednotlivých položiek súvahy  /v €/ 

Opis položky časového rozlíšenia 
Riadok 
súvahy 

Hodnota 
k 31.12.2010 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Hodnota 
k 31.12.2011 

Výdavky budúcich období 
spolu z toho: 

181 0 0 0 0 

Výnosy budúcich období spolu 
z toho: 

182 1 034 431 90 550 99 005 1 025 976 

Spolu  1 034 431 90 550 99 005 1 025 976 

2. Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 /v €/ 
       Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 

 

 
Čl. V 

Informácie o výnosoch a nákladoch 
 

1. Výnosy  - popis a výška významných položiek /v €/ 
 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/ Suma v € 

Tržby za vlastné výkony  a tovar 602 – Tržby z predaja služieb 64 253 

Daňové a colné výnosy a výnosy z 
poplatkov 

632 – Daňové výnosy samosprávy 528 947 

633 – Výnosy z poplatkov  57 962 

Ostatné výnosy 

641 – tržby z predaja DNM a DHM 18 272 

642 – tržby z predaja materiálu 36 

648 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 27 727 

Zúčtovanie rezerv  a opravných 
položiek z prevádzkovej a finančnej  
činnosti a zúčtovanie  

653 – zúčt. ost. rezerv z prev. činn. 11 561 

657 – zúčtovanie zák. OP z prev. činnosti 4 

658 – zúčt. ostatných opravných položiek 115 859 

Finančné výnosy 662 - úroky 213 

Výnosy z transferov a rozpočtových 
príjmov  
v obciach, VÚC, a v RO a PO 
zriadených obcou  
alebo VÚC 

693 – výnosy samospr. z BT zo ŠR a od iných 
subj. VS 

21 715 

694 – výnosy samospr. z KT zo ŠR a od iných 
subj. VS 

24 402 
 

697 – výnosy samosprávy z BT od ostatných 
subjektov mimo VS 

1 000 

699 – výnosy samosprávy z odvodov rozp. 
príjmov 

13 500 

Spolu  885 451 

2. Výnosy  v členení podľa rozpočtových programov /v €/ 
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 
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3. Náklady  - popis a výška významných položiek /v €/ 
 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/ Suma v € 

Spotrebované nákupy 
501 – Spotreba materiálu  38 799 

502 – Spotreba energie 56 410 

Služby  

511 – Opravy a udržiavanie 30 804 

512 - cestovné 87 

513 – Náklady na reprezentáciu  4 714 

518 – Ostatné služby  114 141 

Osobné náklady 

521 – Mzdové náklady  146 700 

524 – zákonné sociálne poistenie 45 249 

527 – zákonné sociálne náklady 11 219 

Dane a poplatky  
531 – daň z motorových vozidiel 2 007 

538 – ostatné dane a poplatky 477 

Ostatné náklady na prevádzkovú 
činnosť 

541 – zostatková cena predaného DN 
a DH majetku 

1 442 

548 – ostatné náklady na prev. činnosť 4 754 

Odpisy, rezervy a opravné položky  
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

551 – odpisy DN a DH majetku 71 034 

553 – tvorba ostatných rezerv z prev. 
činnosti 

11 624 

557 – tvorba zákonných opravných 
položiek z prev. činnosti 

5 

558 – tvorba ost. opr. položiek z prev. 
činn. 

9 159 

Finančné náklady  

562 – úroky 4 164 

563 – kurzové straty 171 

568 – ostatné finančné náklady 2 350 

Náklady na transfery a náklady 
z odvodu príjmov  

584 – nákl. na transfery z rozpočtu obce 
do RO 

158 904 

586 – nákl. na transf. z rozp. obce 
subjektom mimo VS 

3 150 

Dane z príjmov 591 – splatná daň z príjmov 2 577 

Spolu  719 941 

 
4. Náklady v členení podľa rozpočtových programov /v €/ 

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 
 

5. Osobitné náklady /v €/ 
 

Názov položky Suma nákladov  v € 

Overenie účtovnej závierky  1 546 

  
 
6. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií /v €/ 

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 
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Čl. VI 
Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy 

 
1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa 
      (Pohľadávka účet 351) v €  

Popis zostatku 
účtu 351 
/pohľadávka/ 

Stav 
pohľadávky 
k 31.12.2010 

V bežnom 
účtovnom 
období prijaté 
odvody príjmov 
minulých 
účtovných 
období 
- 

Odvody príjmov 
bežného 
účtovného 
obdobia 
zúčtované do 
výnosov 
+ 

Uhradené 
odvody príjmov 
bežného 
účtovného 
obdobia 
a vytvorenie 
opravnej položky 
- 

Stav 
pohľadávky 
k 31.12.2011 
z dôvodu 
neprijatých 
odvodov 
príjmov 

Nájomné v 
ZŠ 

460 0 1 691 2 151  0 

Spolu 460 0 1 691 2 151  0 

 
2. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa 
      (Záväzok účet 351) v € 

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 
 

3. Zúčtovanie prijatých transferov v členení  podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ 
 

Názov zostatku  
v členení podľa 
štruktúry súvahy 
/riadky súvahy 134 
až 139/ 
/záväzok/ 

Stav 
záväzku 
k 31.12.2010 

Druh 
transferu 
/bežný, 
kapitálový/ 

Príjem 
bežného/ 
kapitálového 
transferu 
 
+ 

Zúčtovanie 
do výnosov 
bežného 
účtovného 
obdobia 
- 

Zúčtovanie 
do výnosov 
budúcich 
období 
/účet 384/ 
- 

Stav 
záväzku 
k 31.12.2011 
z dôvodu 
prijatých 
transferov 

 357 021 - škola 0 bežný 286 934 286 934 0 0 

357 021 - škola 0 kapitálový 110 000 0 0 110 000 

357 022 - matrika 0 bežný 2 784 2 784 0 0 

357 023 – 
stavebný úrad 

0 bežný 2 570 2 570 0 0 

357 024 – životné 
prostredie 

0 bežný 315 315 0 0 

357 025 – register 
obyvateľov 

0 bežný 912 912 0 0 

357 026 – miestne 
komunikácie 

0 bežný 136 136 0 0 

357 027 - Pnd 0 bežný 242 242 0 0 

357 029 - pomôcky 0 bežný 365 365 0 0 

357 030 - strava 80 bežný 1 397 1 477 0 0 

357 031 – aktivácia 
nezamestnaných 

-19 bežný 9 871 9 852 0 0 

357 400 – sčítanie 
ľudu 

0 bežný 2 902 2 902 0 0 

357 800 – bez 
chleba hody 

0 bežný 1 000 1 000 0 0 

372 023 – nadácia 
VÚB 

0 bežný 1 000 1 000 0 0 

359 020 – transfér 
od BSK 

0 bežný 1 000 1 000 0 0 

Spolu  61  421 428 311 489 0 110 000 
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4. Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení  podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ (riadky 
súvahy 042 až 047) 

Názov 
zostatku  
v členení 
podľa 
štruktúry 
súvahy 
/riadky 
súvahy 042 až 
047/ 
/pohľadávka/ 

Stav 
pohľadávky 
k 31.12.2010 
z dôvodu 
poskytnutých 
transferov 

Druh 
transferu 
/bežný, 
kapitálový/ 

Poskytnutie 
bežného/ 
kapitálového 
transferu 
 
 
 
 
 
 
+ 

Zúčtovanie 
transferu 
poskytnutého 
v bežnom 
účtovnom 
období do 
nákladov 
bežného 
účtovného 
obdobia 
- 

Zúčtovanie 
transferu 
poskytnutého 
v minulých 
účtovných 
obdobiach do 
nákladov 
bežného 
účtovného 
obdobia 
- 

Stav 
pohľadávky 
k 31.12.2011 
z dôvodu 
poskytnutých 
transferov 

Účet 355 – 
škola  

197 208 bežný 0 3 051 0 194 157 

Spolu  197 208  0 3 051 0 194 157 

 
 
 

Čl. VII 
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

 
1. Deriváty - opis významných položiek derivátov  

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 
 
2. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi  

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 
 

3. Ďalšie informácie o údajoch na podsúvahových účtoch  

Druh položky Opis položky Hodnota Účet 

Drobný hmotný majetok DHM 1 323 750 001 

Drobný hmotný majetok DHM 83 767 750 010 

Materiál v skladoch civilnej ochrany Materiál CO 4 133 750 020 

Majetok vo výpožičke počítač 1 824 750 030 

Majetok vo výpožičke auto hasiči 78 450 750 031 

Spolu  169 497  

 
 

Čl. VIII 
Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 

1. Iné aktíva a iné pasíva  
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 

 
2. Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou (v €)  

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 
 

3. Ostatné finančné povinnosti v (v €)  
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 

 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Účtovná závierka obce Závod - 2011 

 

16 

Čl. IX 
Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, 

dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky 
 

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku. 

 
Čl. X 

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 /v €/  

Dcérska účtovná jednotka zriadená účtovnou 
jednotkou 

Základná škola s materskou školou, Sokolská 81, 
908 72 Závod 
tel.: 034/7799265 
 www.zszavod.edu.sk 

Riaditeľ školy: Mgr. Katarína Blechová 

Zástupca riaditeľa pre ZŠ Mgr. Anna Jurkovičová 

Zástupca riaditeľa pre MŠ Martina Alertová 

Vedúca ŠJ: Blanka Čembová 

Ekonómka Stanislava Smrtičová 

 
 

Spriaznenými osobami sú:  
- právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo 

materskou účtovnou jednotkou, 
- právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke  alebo je v nich 

vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, 
- fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný 

vplyv, 
- zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a 

osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu   činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú 
zamestnancami a ich blízke osoby, 

- právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v treťom a štvrtom bode vykonávajú 
podstatný vplyv a to aj sprostredkovane, 

- osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej  jednotke 
prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že 
sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie 
priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv, 

- osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť 
ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, 

- osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb 
hospodársky závislá. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.zszavod.edu.sk/
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Čl. XI 
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 

 
1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  
 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20. 01. 2011  uznesením č. 12/2011 
 

Bol zmenený:  
- zmena  schválená dňa 13. 10. 2011, uznesením č. 123/2011 
- zmena schválená dňa 08. 12. 2011, uznesením č. 138/2011 

 

Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN 1-04 (programový), ktorý zachytáva 
uvedené zmeny, tvorí neoddeliteľnú súčasť.   
 
 
 
 

Čl. XII 
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky 
 

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do 
dňa zostavenia účtovnej závierky – žiadne skutočnosti nenastali 

 

 

V Závode dňa  23. 01. 2012                    

 

 

 

 

                                 

----------------------------------------------                                                                   -------------------------------------------                                                                                                                           

Šišoláková Elena                                                              Ing. Peter Vrablec 

                             Starosta obce 

                                                                                                                                            

  


