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Poznámky k 31.12.2018  
 

Čl. I 
Všeobecné údaje 

1. Identifika čné údaje účtovnej jednotky  
 
a)  
Názov účtovnej jednotky Obec Stráňany 
Sídlo účtovnej jednotky Stráňany 17,065 33Veľký Lipník 
IČO  
Dátum zriadenia  Obec bola založená v roku 1990 zákonom č.369/1990 

Zb. o obecnom zriadení. 
 

Spôsob zriadenia Obec - zo zákona č.369/1990 Zb. 
 

Názov zriaďovateľa  
Sídlo zriaďovateľa  
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej 
závierky  

    riadna 
    mimoriadna  

c) Účtovná jednotka je súčasťou 
konsolidovaného celku 

    áno 
    nie 

d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného 
celku verejnej správy 

    áno 
    nie 
 

2. Opis činnosti účtovnej jednotky  
 
Hlavná činnosť účtovnej jednotky Obec - 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 

Viera Kravčáková 
Starostka obce 

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 
Funkcia  

Monika Ladižinská 
Zástupca starostu 

Priemerný počet zamestnancov počas 
účtovného obdobia 

5 

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky 
z toho:   
- počet vedúcich zamestnancov  

5 
 
2 

Informácie o organizáciách zriadených 
a založených účtovnou jednotkou:  

 

- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou 
jednotkou 

Materská škola Stráňany, Stráňany 70, 065 33-bez 
právnej subjektivity. 
Školská jedáleň pri MŠ Stráňany, Stráňany 70, 065 
33-bez právnej subjektivity. 
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- cenné papiere a podiely v obchodných 

spoločnostiach 
Cenné papiere v Podtatranskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. v množstve 976 ks v hodnote 33,19 
Eur za 1 ks. 

 
 

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  
 

Položky Spôsob oceňovania 
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi  
c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi 
e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

získaný bezodplatne 
reálnou hodnotou 

f) dlhodobý finančný majetok obstarávacou cenou 
g) zásoby nakupované obstarávacou cenou 
h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi 
i) zásoby získané bezodplatne reálnou hodnotou 
j) pohľadávky  menovitou hodnotou 
k) krátkodobý finančný majetok  menovitou hodnotou 
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 dlhopisov, pôžičiek a úverov  
rezervy 

menovitou hodnotou 
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 pri nadobudnutí  reálnou hodnotou 
p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi reálnou hodnotou 

 
4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov 

a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov 
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Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa 
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho 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 Predpokladaná doba  
používania v rokoch  

Ročná odpisová sadzba 
v % 

1 4 roky 25,00 
2 6 rokov 16,666 
3 8 rokov 12,50 
4 12 rokov 8,333 
5 20 rokov 5,00 
6 40 rokov 2,5 

 
Drobný nehmotný majetok od 0,00Eur do 1 700,00 Eur, 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 0,00 Eur do 1 700,00 Eur, 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.  
Účtovná jednotka podľa vnútorného predpisu tvorila opravné položky k: 

- odpisovanému dlhodobému majetku                                                                   áno              nie 
- neodpisovanému dlhodobému majetku                                       áno              nie 
- nedokončeným investíciám                                           áno              nie 
- dlhodobému finančnému majetku                                           áno              nie 
- zásobám                                                                             áno              nie 
- pohľadávkam                                                                             áno              nie 

 
Účtovná jednotka tvorila opravnú položku k nedokončeným investíciám a to k spracovanému projektu na 
výstavbu nájomných bytov objektu tzv. kasárne vo výške 100% z dôvodu nerealizovanej investície. 
 
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  

- prijatý od cudzích subjektov - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi 
- prijatý od zriaďovateľa - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami 
- poskytnutý cudzím subjektom - sa  zúčtuje do nákladov po splnení podmienok 
- poskytnutý vlastným subjektom - sa  zúčtuje do nákladov pri poskytnutí  transferu 

 
Kapitálový transfer   

- prijatý 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).  

- prijatý od zriaďovateľa - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s 
odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).  

- poskytnutý cudzím subjektom - sa  zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.  



Obec Stráňany 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2018 

 

 4

- poskytnutý vlastným subjektom - sa  zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s  
nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta.  

 
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.  
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena 
nakúpená. 
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá 
použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou 
bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.  
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom 
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.  
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa 
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou 
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného 
prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.  
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa 
prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.  

 
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   
Na účte 031 je vykázaný úbytok v sume 683,12 €,ktorý vznikol z dôvodu predaja pozemkov občanovi zo 
Stráňan. 
Na účte 021 stavby je vykázaný prírastok v sume 52 813,62 €, ktorý vznikol zaradením nového majetku 
resp. technickým zhodnotením existujúceho majetku a to:  
- cestné zvodidla v sume 5 935,20 € 
- priekopa od č. 52 hore v sume 1 437,34 € 
- oporný múr od sypanca hore v sume 6 848,94 € 
- miestna komunikácia od č. 15 -88 v sume 30 869,32 € 
- rozšírenie verejného osvetlenia v sume 1 129,64 €  
- rekonštrukcia pivnice-kuchyňa v sume 6 593,18 €. 
 
 
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku  

 
Druh poisteného majetku  Spôsob poistenia,  

hodnota poisteného majetku  
Výška poistenia 

Dlhodobý majetok obce/RO Pre prípad-združené poistenie  120 262,00 € 
Dlhodobý majetok obce/RO Pre prípad-združenie poistenie a krádež 144 861,00  € 
Dlhodobý majetok obce/RO Pre prípad-poist. Majetku a zodp.. za 

škodu 
231 954,99  € 
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c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo 

obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom. 
Účtovná jednotka nemá zriadene záložné práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný 

majetok. 
 
d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky  

  
Majetok,  

ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo 
Suma  

Pozemky 149 613,61 
Budovy, stavby 743 948,99 
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 7 746,48 
Dopravné prostriedky 1 780,02 
Drobný dlhodobý nehmotný majetok 1 159,39 
  

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

  Majetok,  
ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo 

Suma  

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy 
 o výpožičke v rámci pripojenia k informačnému systému 
DCOM: notebook a myš-2 ks, tlačiareň-1ks, software-
Microsoft Office 2013-2 ks, Symantec Protection Enterprise 
Edition 4,0- 2 ks. 

-  

 
 

1 828,08 

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy 
o výpožičke-súprava povodňovej záchrannej služby pre 
hasičské jednotky – 1 ks súprava /vozík/  

 
14 359,00 

 
Bezpečnostný USB token na prístup k informačnému systému 
hospodárskej mobilizácie odovzdaný Ministerstvom 
hospodárstva SR 

100,00 

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

majetku a dlhodobému hmotnému majetku. 
 

Druh DM, ku ktorému 
bola tvorená opravná 

položka 

Zostatok  
OP 

k 31.12.2017 

Zvýšenie  
OP 

Zníženie  
OP 

Zrušenie 
OP 

Zostatok  
OP 

k 31.12.2018 

Dôvod zvýšenie, zníženia 
a zrušenia OP 

       
042 - Projektová 
dokumentácia  

6 306,85 
 

0,00 0,00 0,00 6 306,85 Nevyužitie PD na rekonštrukciu tzv. 
kasárne na nájomné byty z dôvodu, 
že nebola podaná žiadosť na ŠFRB. 

 
 
2. 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 eminenta Druh 

cenného 
papiera 

Mena 
cenného 
papiera 

Výnos v % Dátum 
splatnosti 

Účtovná hodnota 
vykázaná v súvahe 
účtovnej jednotky 
k 31.12.2018 

Účtovná hodnota 
vykázaná v súvahe 
účtovnej jednotky 
k 31.12.2017 

PVS, a.s. akcie EUR   32 393,44 32 393,44 
       
SPOLU:     32 393,44 32 393,44 
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B  Obežný majetok  
 

1. Pohľadávky 
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy  
 

Pohľadávky Riadok 
súvahy 

Hodnota  
pohľadávok brutto 

Hodnota  
pohľadávok netto 

Opis 

Pohľadávka z nedaňových 
príjmov 

68 900,00 900,00 Za prenajatý garáž 

     
SPOLU:  900,00 900,00  

 
b) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4 
Textová časť k tabuľke č.4  
 

   
Pohľadávky        Zostatok 

k 31.12.2017    
Zostatok 

k 31.12.2018    
Z toho pohľadávky po lehote 

splatnosti  
suma, popis  

Dlhodobé pohľadávky z toho:  0,00 0,00  
    

    
Krátkodobé pohľadávky z toho:     
 pohľadávky za nájom garáže 450,00 900,00 900,00 
 pohľadávky – preplatok el. energie 125,04 0,00 0,00 
 pohľadávky – sociálna úradovňa preplatok 26,04 0,00 0,00 
SPOLU: 601,08 900,00 900,00 

 
c) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4 
Textová časť k tabuľke č.4  ............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
 

Pohľadávky    Zostatok 
k 31.12.2018  

Zostatok 
k 31.12.2017    

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

Za nájom garáže 600,00 601,08 
   

b) so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov z toho: 300,00 0,00 
   

   
c) so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov z toho:  0,00 0,00 

   
 
2. Finančný majetok  
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku  

Krátkodobý  finan čný majetok Zostatok k 31.12.2018 Zostatok k 31.12.2017 

Pokladnica 1 407,43 1 325,81 
Ceniny        1,55        0,55 
Bankové účty 9 676,74 29 942,14 
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3.Časové rozlíšenie  
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období  

Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia Zostatok 
k 31.12.2018 

Zostatok k 31.12.2017 

Náklady budúcich období  spolu z toho: 490,67 579,60 
Za doménu stranany.sk   11,71   11,64 
Poistné zaplatené vopred 247,78 234,06 
Predplatné časopisy 231,18 333,90 

Príjmy budúcich období spolu z toho:     0,00    0,00 
 

Čl. IV 
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 
A  Vlastné imanie - tabuľka č.5 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia k 31.12.2017 bol 277 996,24 €. Výsledok hospodárenia za 
predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12. bol 13 312,66 €. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
zostatok k 31.12.2018 he 291 308,90 €. Výsledok hospodárenia v roku 2018 /riadok súvahy 125/ je 
7 827,98 €. Iné zmeny v priebehu účtovného obdobia nenastali. 
 
B  Záväzky 
1. Rezervy - tabuľka č.6-7  
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv 

Názov položky / Suma           Predpokladaný rok použitia  
Rezerva na overenie účtovnej závierky audítorom v sume 550,00 €  2019 
Rezerva iná-na stavebnú úradovňu v sume 288,00 €   2019 
Rezerva iná-na sociálnu úradovňu v sume 192,00 € 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   
Účtovná jednotka eviduje jeden záväzok po lehote splatnosti v sume 15 069,32 € 
 

Záväzky           Zostatok 
k 31.12.2018   

Zostatok 
k 31.12.2017    

Dlhodobé záväzky z toho:  202,88 207,82 
- záväzky zo sociálneho fondu 202,88 207,82 

   
Krátkodobé záväzky z toho:  21 669,85 4 375,75 

- záväzky voči dodávateľom 17 461,71 387,00 
- záväzky voči zamestnancom 2 263,15 2 149,80 
- záväzky voči poisťovniam  1 392,77 1 268,31 
- záväzky voči daňovému úradu 204,38 162,73 
- ostatné záväzky, iné záväzky 347,84 407,91 

 
b)  záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8 
Textová časť k tabuľke č.8   
Záväzky voči dodávateľom predstavujú úhradu za dodané služby. Medzi významný záväzok patrí 
záväzok za výstavbu miestnej komunikácie v roku 2018 vo výške 15 069,32 €. Záväzky voči 
zamestnancom tvoria mzdy za mesiac 12/2018. Záväzky voči poisťovniam tvorí povinné poistné do 
sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovni za mesiac 12/2018. Záväzky voči daňovému úradu tvorí 
odvod dane z miezd za 12/2018. Ostatné záväzky zahŕňajú záväzok voči stavebnej a sociálnej úradovni-
nedoplatky na základe vyúčtovania za rok 2018, ďalej voči prevedenému zostatku na potravinovom účte 
na vedenie daného účtu a iné záväzky. 
 



Obec Stráňany 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2018 

 

 8

 
Záväzky           Zostatok 

k 31.12.2018    
Zostatok 

k 31.12.2017    
Záväzky z toho:    
a) so zostatkovou dobou splatnosti  do 1 roka  z toho: 31 669,85 4 375,75 
-    
-    
b) so zostatkovou dobou splatnosti  od 1 roka do 5 rokov z toho: 202,88 207,82 
-    
-    
c) so zostatkovou dobou splatnosti  nad 5 rokov z toho: 0,00 0,00 
-    

 
 

3. Časové rozlíšenie  
a) opis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich                

období  
Popis významnej položky časového rozlíšenia Zostatok k 31.12.2017 Zostatok k 31.12.2018 

   
Výnosy budúcich období spolu z toho: 428 950,20 420 099,60 

Majetok obstaraný zo zdrojov ŠR,EU /rek.obecného rozhlasu/   13 233,35   12 567,77 
Majetok obstaraný zo zdrojov ŠR /projekt rozv. vidieka/   57 981,83   56 560,91 
Majetok obstaraný zo zdrojov ŠR /rek.mosta po povodni/ 131 720,52 128 684,52 
Majetok obstaraný zo zdrojov ŠR, /výmena okien/     5 211,89     4 741,86 
Majetok obstaraný zo zdrojov ŠR, EÚ /regenerácia centra obce/ 210 933,65 203 089,05 
Majetok obstaraný zo zdrojov ŠR /oplotenie cintorína/    3 266,28     2 927,64 
Majetok obst. zo ŠR-rek. MK k cintorínu a parkovisko/     6 602,68     6 342,94 
Majetok obst. zo ŠR-rek.pivnice-kuchyňa 2018            0,00     5 184,91 

 
b) informácia o prijatých kapitálových transferoch  zaúčtovaných na účte 384  

Kapitálový transfer na:  Stav k 31.12.2018 Stav k 31.12.2017 
Rekonštrukcia obecného rozhlasu    665,58    665,54 
Projekt rozvoja vidieka 1 420,92 1 420,92 
Rekonštrukcia mosta po povodni 3 036,00 3 036,00 
Výmena okien na budove obecného úradu a v MŠ    470,03   531,54 
Regenerácia centra obce 7 844,60 7 844,65 
Oplotenie cintorína   338,64    338,64 
Rekonštrukcia MK k cintorínu a výstavba parkoviska   259,74   259,71 
Rekonštrukcia pivnice-kuchyňa 2018     15,09       0,00 
Zaúčtované spolu v bežnom období:              14 050,60              14 097,00 

 
 
 

Informácie o výnosoch a nákladoch  
 

1. Výnosy - opis a výška významných položiek výnosov 
Opis /číslo účtu a názov/  Suma k 31.12.2018 Suma k 31.12.2017 

A/ tržby za vlastné výkony  a tovar    
602 - Tržby z predaja služieb-spolu: 
-strava /tvorba podľa ZP/ 
-kopírovanie, vyhlásenie rozhlasom 
-za potvrdenia a overenia 
-predaj palivového dreva 

- -stravné v Šj 
- Ostatné príjmy 

 
 

2 759,50 
751,95 
23,80 

198,10 
17,00 

1 519,84 
244,35 

4 469,84 
800,55 
65,79 

215,00 
1 088,29 
2 027,20 

273,01 

b/daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov   
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632 – Daňové výnosy samosprávy   
- podielové dane 70 488,10 76 143,62 
- daň z nehnuteľností 4 920,16 4 919,57 
- daň za psa 145,00 160,00 

c/ 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 
- bežný transfer 

 
3 815,80 

 
3 918,91 

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR z toho: 
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR 

 
7 71,36 

 
7 078,08 

696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ z toho: 
- zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ 

 
6 979,24 

 
7 018,92 

d/  ostatné výnosy   
642 - Tržby z predaja materiálu: 85,35 86,10 
648 - Ostatné výnosy  
/príspevok rodičov v MŠ, z prenajatých budov, pozemkov , zariadenia/ 

1 644,46 1 621,85 

2  zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia   

 
Celková výška výnosov k 31.12.2018 bola vykázaná vo výške 102 726,78 €, čo predstavuje pokles 
výnosov oproti roku 2017, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 109 340,14 €.  
Pokles výnosov bol spôsobený menším počtom zapísaných detí v MŠ a tým aj menším výnosom 
podielových daní. 
Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:  
- podielové dane vo výške  70 488,10 € 
- daň z nehnuteľnosti vo výške 4 920,16 € 
- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 2 388,25 € 
- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 3 815,80 € (účet 693) 
- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy o výške 7 071,36 € (účet 694) 
 

2. Náklady - opis a výška významných položiek nákladov 
Opis /číslo účtu a názov/  Suma k 31.12.2018 Suma k 31.12.2017 

a)  spotrebované nákupy   
501 - Spotreba materiálu  

 
5 865,18 4 882,96 

502 - Spotreba energie z toho: 
- elektrická energia 
 

 
8 806,96 

8 516,71 

b)  služby   
511 - Opravy a udržiavanie  
 

1 397,75 1 925,28 

512 – Cestovné  143,12 208,76 
513 - Náklady na reprezentáciu  
 

133,12 85,77 

518- Ostatné služby 
/vývoz odpadu, poštovné služby, telekomunikačne služby, práce v lese, za 
audit účtovnej závierky/ 

 

10 769,83 17 402,58 

c)  osobné náklady   
521 - Mzdové náklady  33 860,90 31 343,39 
524 - Zákonné sociálne náklady 11 167,98 10 213,25 
527 - Zákonné sociálne náklady  1 248,04 1 168,88 
d)  dane a poplatky   
538 - Ostatné dane a poplatky 289,52 289,52 
e)  odpisy, rezervy a opravné položky    
551 - Odpisy  DNM a DHM z toho: 

- odpisy z vlastných zdrojov 
- odpisy z cudzích zdrojov  

17 263,00 
3 212,40 

14 050,60 

16 848,00 
2 751,00 

14 097,00 
553 - Tvorba ostatných rezerv z toho: 1 030,00 951,10 



Obec Stráňany 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2018 

 

 10

-  
f) finančné náklady   
568 - Ostatné finančné náklady z toho: 

-  
314,31 333,30 

g)  náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov   
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov 
verejnej správy z toho: 

- bežný transfer na stavebnú úradovňu 
- bežný transfer na sociálnu úradovňu 
- bežný transfer na Centrum voľného času pri ZŠ Kamienka 
- bežný transfer na úseku životného prostredia - úradovňa 

1 122,32 
 

255,92 
256,27 
592,00 
18,13 

1 077,83 
 

313,06 
191,00 
581,68 
18,13 

h) ostatné náklady   
541 - ZC predaného DNM a DHM z toho: 

- z predaja pozemkov /vyradenie z evidencie/ 
683,12 21,81 

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť  803,65 780,73 

 
Celková výška nákladov k 31.12.2018 bola vykázaná vo výške 94 898,80 €, čo predstavuje pokles 
nákladov oproti roku 2017, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 96 027,48 €.  
Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:  
- mzdové náklady vo výške  33 860,90 €, išlo o mzdové náklady starostky, zamestnancov OcÚ, MŠ 

a Šj a dohody 
- zákonne sociálne poistenie  vo výške  11 167,98 € 
- služby  vo výške 12 443,82 €   
- odpisy vo výške  17 263,00 €. 

 
3. Náklady voči audítorovi 
Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods. 6 Suma k 31.12.2017 
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na 
náklady za: 

552,00 

a) overenie účtovnej závierky 552,00 

 
Čl. V 

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 
 
Účtovná jednotka na podsúvahových účtoch vedie majetok na účtoch 751 podľa analytickej evidencie 
a podľa stredísk. Ide o stredisko OcÚ, Požiarna ochrana, knižnica, Materská škola a Školská jedáleň. 
Celkový zostatok na podsúvahových účtoch je 42 306,34 €. Na podsúvahových účtoch je vedený aj 
majetok, ktorý je vo výpožičke na základe zmlúv. Nie sú vedené žiadne deriváty ani tlačiva. Obec nemá 
ani materiál na sklade civilnej obrany. 

 
Čl. VI 

Informácie o iných aktívach a iných pasívach 
 

Účtovná jednotka v účtovnom období nevykazuje žiadne iné aktíva a iné pasíva. Nemá žiadne nehnuteľné 
kultúrne pamiatky. 

 
Čl. VII 

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  
 
Účtovná jednotka počas účtovného obdobia neuskutočnila žiadne obchody so spriaznenými osobami. 
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Čl. VIII 
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 12.12.2017  uznesením č.8/2017 
Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 01.02.2019 starostkou obce 
- druhá zmena schválená dňa 04.06.2018 starostkou obce 
- tretia zmena  schválená dňa 04.09.2018 starostkou obce 
- štvrtá zmena  schválená dňa 11.12.2018 uznesením OZ č. 4/2018 

 
Čl. IX 

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 
a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, 

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu 
týchto zmien, 

b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, 
c) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku, 
d) vydané dlhopisy a iné cenné papiere, 
e) zmena právnej formy účtovnej jednotky, 
f) mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy, 
g) iné mimoriadne skutočnosti 
 
Po 31. decembri 2018 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie 
v účtovnej závierke za rok 2018. 
 
V Stráňanoch 27.02.2019 
 
 
Spracovala.: Iveta Kuzmiaková     Viera Kravčáková 
         Starostka obce 
 


