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Poznámky k 31.12.2020  
 

Čl. I 
Všeobecné údaje 

1. Identifika čné údaje účtovnej jednotky  
 
a)  
Názov účtovnej jednotky Obec Stráňany 
Sídlo účtovnej jednotky Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník 
IČO 00330183 
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 

2 

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

2 
 
 
1 

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 l ks, teda v celkovej hodnote32 393,44 Eur. 

 
 
 

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 alebo poistno-
matematickými metódami 

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 
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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. Ak sa v priebehu používania majetku zistí, že doba 
odpisovania nezodpovedá opotrebeniu majetku, upravia sa odpisy majetku a doba odpisovania od 1.1. 
nasledujúceho roka. 
 
 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 

 
 
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 v roku 2020 netvorila opravné položky. 
 
 
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).  
- poskytnutý cudzím subjektom - sa  zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.  
- poskytnutý vlastným subjektom - sa  zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s  nákladmi 

účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  
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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   
V priebehu roka 2020 došlo k pohybu majetku a to na účte 021100-Stavby-Správa OCÚ v sume 
24 068,24 Eur. Prírastok vznikol výstavbou priechodu pre chodcov pri predajni v sume 11 910,20 Eur 
v rámci projektu –prevencia kriminality a technickým zhodnotením budovy na cintoríne, kde bola 
vykonaná rekonštrukcia –úložisko mŕtvych v sume 12 158,04 eur. K úbytku došlo na účte 031100-
Pozemkyv sume 11,22 Eur z dôvodu predaja obecných pozemkov. 
Čo sa týka účtu 042-obstarávanie dlhodobého majetku  bol zaznamenaný prírastok v sume 23 718,24 Eur 
a to realizáciou výstavby priechodu a rekonštrukciou budovy na cintoríne. K úbytku na tomto účte došlo 
v sume 24 068,24 Eur zaradením týchto dvoch akcií do užívania. 
 
 
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku  

 
Druh poisteného majetku  Spôsob poistenia,  

hodnota poisteného majetku  
Výška poistenia 

Budova obecného úradu, šrotovník 
a požiarna zbrojnica 

Združený živel Plus – poistná suma 
338412,30 Eur, odcudzenie- poistná 
suma 5000,00 Eur a vandalizmus okrem 
skla- poistná suma 5000,00 Eur. 
 
  

179,63 Eur /169,21+1,93+8,49/ 

Budova materskej školy Združený živel Plus – poistná suma 
258597,23 Eur, odcudzenie-poistná suma 
5000,00 Eur a vandalizmus okrem skla-

139,72 Eur /129,30+1,93+8,49/ 
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poistná suma 5000,00 Eur. 
Verejné osvetlenie a spínacia skrinka Združený živel Plus – poistná suma 

6 318,30 Eur. 
13,90 Eur 

Poistenie združeného majetku z akcie 
„Regenerácia centra obce r. 2015“ 

Združený živel Plus – poistná suma 
231954,99 Eur. 

154,55 Eur 

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

obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom-účtovná jednotka nemá zriadené záložné práva. 
 
d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej 

jednotky  
Majetok,  

ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo 
Suma v Eurách 

Pozemky 149 602,39 
Budovy, stavby 768 017,23 
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 v Eurách 

Notebook a myš-2 ks, tlačiareň-1ks, software-Microsoft 
Office 2013-2ks, Symantec Protection Enterprise Edition 4,0-
2 ks. Ide o majetok, ktorý sa využíva na základe zmluvy 
o výpožičke v rámci pripojenia k informačnému systému 
DCOM. 

 
 

1 828,08 

Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské 
jednotky- 1 ks súprava /vozík/. Ide o majetok, ktorý sa 
využíva na základe zmluvy o výpožičke. 

 
 

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. 
 
V roku 2020 nebol zaznamenaný pohyb čo sa týka opravných  položiek.   
 
 
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 emitenta Druh 
cenného 
papiera 

Mena 
cenného 
papiera 

Výnos v % Dátum 
splatnosti 

Účtovná hodnota 
vykázaná v súvahe 
účtovnej jednotky  

k 31.12. 2019 

Účtovná hodnota 
vykázaná v súvahe 
účtovnej jednotky  

k 31.12. 2018 
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 

Pohľadávky z nedaňových 
príjmov 

68 1 498,98        1 498,98 Za prenajatý garáž, za prenájom 
pozemkov a poplatok TKO 2020 

Pohľadávky z daňových 
príjmov 

69 0,00               0,00  

Ostatné pohľadávky 65 117,98           117,98 Preplatky na el. energií za rok 2020 
SPOLU:  1 616,96         1 616,96  

 
 
b) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4 
Textová časť k tabuľke č.4 – Účtovná jednotka vykazuje iba krátkodobé pohľadávky. 

   
Pohľadávky        Zostatok 

k 31.12.2019    
Zostatok 

k 31.12.2020    
Z toho pohľadávky po lehote 

splatnosti  
suma, popis  

Dlhodobé pohľadávky z toho:  0,00 0,00  
    

    
Krátkodobé pohľadávky z toho:     
- pohľadávky na dani z nehnuteľnosti 11,51 0,00  
- pohľadávky na dani za psa 5,00 0,00  
- pohľadávky za KO a DSO 12,84 40,75  
- pohľadávky za nájom  garáže 900,00 900,00  
- pohľadávky za nájom pôdy  603,89 558,23  
- pohľadávky na elektrickej energií-preplatok 0,00 117,98  

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

Pohľadávky    Zostatok 
k 31.12.2019  

Zostatok 
k 31.12.2020    

Pohľadávky z toho:    
a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka z toho: 1134,86 1 616,96 
- za nájom garáže 450,00 900,00 
- daň z nehnuteľností 11,51 0,00 
- daň za psa 5,00 0,00 
- komunálny odpad 12,84 40,75 
- nájom pôdy 603,89 558,23 
- pohľadávky sociálna a stavebná úradovňa 51,62 0,00 
- pohľadávky-preplatok za el. energiu 0,00 117,98 
b) so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov z toho: 0,00 0,00 
-    
c) so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov z toho:  0,00 0,00 
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2. Finančný majetok  
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku  

Krátkodobý  finan čný majetok Zostatok k 31.12.2019 Zostatok k 31.12.2020 
Pokladnica                  487,92                    1 236,93 
Ceniny                    26,81                       103,48 
Bankové účty             30 374,51                  31 828,08 

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

ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať 
Druh  

krátkodobého finančného majetku 
Hodnota  

krátkodobého finančného majetku  
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo  0,00 
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s nám 
nakladať  

0,00 

 
 

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

Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia Zostatok k 31.12.2019 Zostatok k 31.12.2020 
Náklady budúcich období  spolu z toho:               250,09              426,31 
- poistné                   0,00              158,70 
- predplatné               238,38              255,90 
- doména stranany.sk                 11,71                11,71 

   
   

 
 
 

Čl. IV 
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 
A  Vlastné imanie - tabuľka č.5 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia k 31.12.2020 je 306 667,56 Eur. Výsledok hospodárenia v roku 
2020 /riadok súvahy 125/ je 9 058,62 Eur. Výsledok hospodárenia k 31.12.2019 bol 7 530,68 Eur. 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 Eur 2021 
Rezerva na stavebnú úradovňu v sume 294,00 Eur 2021 
Rezerva na sociálnu úradovňu v sume 225,40 Eur 2021 

 
 

 
2. Záväzky podľa doby splatnosti  
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8 
Textová časť k tabuľke č.8   
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Záväzky           Zostatok 
k 31.12.2019   

Zostatok 
k 31.12.2020    

Dlhodobé záväzky z toho:  248,33 420,15 
- záväzky zo sociálneho fondu 248,33 420,15 

   
   

Krátkodobé záväzky z toho:  13 374,04 3 626,49 
- záväzky voči dodávateľom 10 937,27 729,38 
- záväzky voči zamestnancom 1 282,25 1 480,22 
- záväzky voči poisťovniam  836,17 977,74 
- záväzky voči daňovému úradu 115,55 153,72 
- ostatné záväzky 202,80 285,43 

   
 
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. Záväzky 
voči zamestnancom tvoria mzdy za mesiac 12/2020 a odmeny poslancov za rok 2020. Záväzky voči 
poisťovniam tvorí povinné poistné do sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovni za mesiac 12/2020. 
Záväzky voči daňovému úradu tvorí odvod dane z miezd za 12/2020.  
 
 

Záväzky           Zostatok 
k 31.12.2019    

Zostatok 
k 31.12.2020    

Záväzky z toho:    
a) so zostatkovou dobou splatnosti  do 1 roka: 13 374,04             3 626,49 

   
   
b) so zostatkovou dobou splatnosti  od 1 roka do 5 rokov z toho: 248,33 420,15 

- sociálny fond 248,33 420,15 
-    
c) so zostatkovou dobou splatnosti  nad 5 rokov z toho: 0,00 0,00 
-    

 
 
 
3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci 
 
V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon 
samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku 
pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 2 727,00 Eur. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola 
poskytnutá bezúročne a má sa splácať v počas štyroch rokov v 4 rovnakých splátkach od roku 2023. 
 
 
4. Časové rozlíšenie  
a) opis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich                

období  
Opis významnej položky časového rozlíšenia Zostatok  k 31.12.2019 Zostatok  k 31.12.2020 

Výnosy budúcich období spolu z toho: 405 959,82 406 171,11 
Majetok obstaraný zo zdrojov ŠR, EU /rek. ob .rozhlasu/   11 902,19   11 236,61 
Majetok obstaraný zo zdrojov ŠR/projekt rozv. vidieka/   55 139,99   53 719,07 
Majetok obstaraný zo zdrojov ŠR /rek. mosta po povodni/ 125 648,52 122 612,52 
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Majetok obstaraný zo zdrojov ŠR /výmena okien/     4 379,40     4 016,94 
Majetok obstaraný zo zdrojov ŠR, EÚ /regenerácia centra obce/ 192 284,85 187 480,65 
Majetok obstaraný zo zdrojov ŠR /oplotenie cintorína/     2 589,00     2 250,36 
Majetok obstaraný zo zdrojov  ŠR-rek. MK k cintorínu a 
parkovisko 

    6 083,20     5 823,46 

Majetok obstaraný zo zdrojov ŠR-rek.pvnice-kuchyňa 2018     4 932,67     4 680,43 
Majetok obstaraný zo zdrojov ŠR-rek.budovy na cintoríne 2020            0,00     9 289,05 
Majetok obstaraný zo zdrojov ŠR-priechod pri predajni 2020            0,00     4 958,02 
Majetok obstaraný zo zdrojov mimo subj.ver.správy-knihy 
Partizánske vatry 

           0,00        104,00 

 
 
 
 
 

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch  zaúčtovaných na účte 384  
Kapitálový transfer na:  Stav k 31.12.2019 Stav k 31.12.2020 

Rekonštrukcia obecného rozhlasu     665,58     665,58 
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      362,46      362,46 
Regenerácia centra obce   7 804,20   7 804,20 
Oplotenie cintorína      338,64      338,64 
Rekonštrukcia MK k cintorínu a výstavba parkoviska      259,74      259,74 
Rekonštrukcia pivnice-kuchyňa 2018      252,24      252,24 
Rekonštrukcia budovy na cintoríne 2020 -úložiško          0,00      210,95 
Výstavba priechodu pri predajni 2020          0,00        41,98 
Kniha „Partizánske vatry 2020“          0,00        72,00 
Zaúčtované spolu v bežnom období: 14 139,78 14 464,71 

 
Čl. V 

Informácie o výnosoch a nákladoch  
 

1. Výnosy - opis a výška významných položiek výnosov 
Opis /číslo účtu a názov/  Suma k 31.12.2019 Suma k 31.12.2020 

a)  tržby za vlastné výkony  a tovar    
602 - Tržby z predaja služieb z toho napr. : 
-kopírovanie, vyhlásenie rozhlasom 
-za potvrdenia a overenia 
-predaj dreva 
 

4 509,68 
26,45 

216,50 
2 728,20 

 
 

7 530,96 
20,30 

260,10 
7 250,56 

   
     

604 - Tržby za tovar z toho: 
-  

0 0 

607 - Výnosy z nehnuteľnosti na predaj z toho: 
-  

0 0 

603  zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0 0 
604  aktivácia 0 0 
622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb z toho: 

-  
0 0 

624 - Aktivácia DHM z toho: 
-  

0 0 

   
605  daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov   
632 - Daňové výnosy samosprávy z toho: 

- podielové dane 
- daň z nehnuteľností  
- daň za psa 

77 756,52 
72 688,60 
4 906,41 

145,00 

54 751,46 
49 625,20 
4 965,77 

175,00 
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633 - Výnosy z poplatkov z toho: 

- komunálny odpad  
-  

2 364,81 
2 364,81 

3 423,36 
3 423,36 

606  finančné výnosy   
661 - Tržby z predaja CP z toho: 

- predaj akcií  
 

0 0 

662 - Úroky z toho: 
 

0 0 

666 – Výnosy z krátkodobého fin. maj. 68,32 48,80 
668 - Ostatné finančné výnosy z toho: 

-  
0 0 

607 mimoriadne výnosy   
672 - Náhrady škôd z toho: 

 
0 0 

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

  

691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC z toho: 
- bežný transfer na školský klub 
- bežný transfer na školskú jedáleň  

 

0 0 

692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC z toho: 
- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa                                            

0 0 

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR z toho: 
 

3 906,23 18 639,98 

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR z toho: 
 

8 902,77 7 410,03 

695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ z toho: 
 

0 0 

696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ z toho: 
 

5 237,01 6 982,68 

697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov 
mimo verejnej správy z toho: 

 

0 72,00 

698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných 
subjektov mimo verejnej správy z toho: 

- zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov mimo 
verejnej správy 

0 0 

699 - Výnosy samosprávy  z odvodu rozpočtových príjmov z toho: 
- zinkasované príjmy RO 

0 0 

609  ostatné výnosy   
641 - Tržby z predaja DNM a DHM z toho: 

 
0 0 

642 - Tržby z predaja materiálu za KUKA-nádoby  
 

89,55 90,87 

644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania z toho: 0 0 
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania z toho: 0 0 
646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok z toho: 

-  
0 0 

648 - Ostatné výnosy: 
 

2 671,73 1 703,73 

610  zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia   
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti z toho: 

 
0 0 

658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 
z toho: 

- Zrušenie opravnej položky k účtu KAS 

6 306,85 
6 306,85 

0,00 
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Celková výška výnosov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 101 957,26 €, čo predstavuje pokles 
výnosov oproti roku 2019, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 111 378,32 €. Pokles 
výnosov bol spôsobený v podielových daniach  vo výške  2 727,00 Eur v dôsledku pandémie 
ochorenia COVID-19. 
Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:  
- podielové dane vo výške  72 688,60 € 
- daň z nehnuteľnosti vo výške 4 906,41 € 
- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 2 364,81 € 
- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 3 906,23 € (účet 693) 
- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy o výške  8 902,77 € (účet 694). 
 

2. Náklady - opis a výška významných položiek nákladov 
Opis /číslo účtu a názov/  Suma k 31.12.2019 Suma k 31.12.2020 

a)  spotrebované nákupy   
501 - Spotreba materiálu 

 
2 655,29  4 452,69 

502 - Spotreba energie – elektrická energia 
 

7 351,85 5 574,40 

507 - Predaná nehnuteľnosť z toho: 
 

0 0 

b)  služby   
511 - Opravy a udržiavanie: 

- oprava verejného osvetlenia, zimná údržba MK, údržba a oprava 
lesnej cesty, údržba mostíka ku cintorínu 

7 159,34 4 689,54 

512 – Cestovné  447,03 388,32 
513 - Náklady na reprezentáciu  z toho: 

 
214,77 53,66 

518 - Ostatné služby: 
vývoz odpadu, poštové služby, telekomunikačné služby, práce v lese, za 
audit účtovnej závierky 

 

7 893,95 22 697,50 

c)  osobné náklady   
521 - Mzdové náklady  36 680,28 23 491,36 
524 - Zákonné sociálne náklady 12 015,42 8 011,10 
525 - Ostatné sociálne náklady 0 0 
527 - Zákonné sociálne náklady  862,69 590,51 
d)  dane a poplatky   
532 - Daň z nehnuteľností 0 0 
538 - Ostatné dane a poplatky z toho: 

 
498,08 871,10 

e)  odpisy, rezervy a opravné položky    
551 - Odpisy  DNM a DHM z toho: 

- odpisy z vlastných zdrojov 
- odpisy z cudzích zdrojov  

                          18 336,00 
                            4 196,22 
                          14 139,78 

 

18 706,00 
4 313,29 

14 392,71 

553 - Tvorba ostatných rezerv 
 

1 069,40 1  069,40 

558 - Tvorba ostatných opravných položiek z toho: 
- k daňovým pohľadávkam 
- k nedaňovým pohľadávkam 

0 0 

f) finančné náklady   
561 - Predané CP a podiely z toho: 

 
0 0 

562 - Úroky z toho: 
 

0 0 

568 - Ostatné finančné náklady z toho: 
 

352,39 396,20 

g)  mimoriadne náklady   
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572 - Škody z toho: 
 

0 0 

h)  náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov   
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených 
obcou alebo VÚC 

 

0 0 

585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov 
verejnej správy z toho: 

- bežný transfer na stavebnú úradovňu 
- bežný transfer na CVČ 
- bežný transfer na sociálnu úradovňu 
- bežný transfer na úseku životného prostredia 

 
766,09 
237,08 
319,76 
191,30 
17,95 

 
       744,20 
       295,93       
      173,56 
       256,10 
         18,61        

586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo 
verejnej správy 

0 180,00 

587 - Náklady na ostatné transfery 0 0 
588 - Náklady z odvodu príjmov  0 0 
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov  0 0 
i) ostatné náklady   
541 - ZC predaného DNM a DHM  

 
0 11,22 

542 - Predaný materiál  
 

141,36 0 

544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania  
 

0 5,00 

545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania  
 

0 0 

546 - Odpis pohľadávky 
 

0 0 

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť  
 

7 403,70 966,44 

549 - Manká a škody z toho: 
 

0 0 

j)  dane z príjmov 
591 - Splatná daň z príjmov  

0 0 

 
Celková výška nákladov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 92 898,64 €, čo predstavuje pokles 
nákladov oproti roku 2019, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 103 847,64 €.  
Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:  
-   spotreba materiálu vo výške 4 452,69 €  

     -   spotreba energie vo výške 5 574,40 € 
- mzdové náklady vo výške  23 491,36 € 
- sociálne náklady vo výške 8 011,10 € 
- služby za vo výške 22 697,50 €  z toho: opravy a udržiavanie vo výške 4 689,54 €, cestovné vo    

výške 388,32 €, náklady na reprezentáciu vo výške 53,66 € a ostatné služby vo výške 22 697,50 € 
- odpisy vo výške 18 706,00 € 
- tvorba rezerv vo výške 1 069,40 € 
- náklady na transfery ostatným subjektom verejnej správy vo výške 744,20  € (účet 585) 

V dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 tvorili náklady celkom 1 619,62 €. Výdavky vo výške 
1 513,42 € boli preplatené štátom. Z celkových výdavkov výdavky vo výške 480,00 € boli za ochranné 
rúška, ktoré sa poskytli pri prvej vlne občanom obce. Ďalšie výdavky vo výške 1 139,62 € boli náklady za 
vykonané celoplošné testovanie v novembri 2020.  

 
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti 
Osobitné náklady podľa § 18 ods.6 zákona o účtovníctve v z.n.p. 

Suma k 31.12.2020 

Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na 
náklady za: 

 

-overenie účtovnej závierky 552,00 
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Čl. VI 
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

Účtovná jednotka na podsúvahových účtoch vedie majetok na účtoch 751 podľa analytickej evidencie 
a podľa jednotlivých stredísk. Celkový zostatok na podsúvahových účtoch bol vo výške 44 269,75 € 
z toho stredisko OCÚ vo výške 33 360,44 €, stredisko Požiarnej ochrany vo výške 1 530,73 €, stredisko 
Materskej školy vo výške 6 577,98 € a stredisko Školskej jedálne vo výške 2 800,60 €. Na týchto účtoch 
je vedený aj majetok, ktorý má obec vo výpožičke na základe zmlúv. Ide o majetok v celkovej hodnote 
14 359,00 €. Tento majetok tvorí povodňový vozík a počítačové vybavenie s príslušenstvom v rámci 
DCOM. Nie sú vedené žiadne deriváty ani tlačiva. Obec nevykazovala ani materiál civilnej obrany. 

 
 

Čl. VII 
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. 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  
Účtovná jednotka počas účtovného obdobia neuskutočnila žiadne obchody so spriaznenými osobami. 

 
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 29.11.2019  uznesením č. 3/2018. 
Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 20.3.2020 starostkou obce 
- druhá zmena schválená dňa 08.06.2020 starostkou obce 
- tretia zmena  schválená dňa 30.9.2020 obecným zastupiteľstvom uznesením č. 31/2020 
- štvrtá zmena  schválená dňa 21.10.2020 starostkou obce 
- piata zmena schválená dňa 21.10.2020 obecným zastupiteľstvom uznesením č. 33/2020 
- šiesta zmena schválená dňa 16.12.2020 obecným zastupiteľstvom uznesením č. 35/2020 

-  
 

Čl. X 
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 
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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 2020 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie 
v účtovnej závierke za rok 2020. 
 
 
V Stráňanoch 18.02.2021 
 
 
Spracovala: Iveta Kuzmiaková, v.r.    Viera Kravčáková, v.r. 
        Starostka obce 
 


