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Poznámky k 31.12.2021  
 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky  

 

a)  

Názov účtovnej jednotky Obec Kolbasov 

Sídlo účtovnej jednotky Obecný úrad v Kolbasove č. 26, 067 66 Kolbasov 

IČO 00323152 

Dátum zriadenia  Obec bola založená v roku 1990 zákonom č.369/1990 

Zb. o obecnom zriadení.    

Spôsob zriadenia Zo zákona č.369/1990 Zb. 

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 

Jana Sidorová 

Starostka obce  

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 

Funkcia  

Ján Batiľ 

zástupca starostky obce 

 

 

 

 Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 

počas účtovného obdobia  

z toho:   

- počet vedúcich zamestnancov 

2 

 

 

1 

2 

 

 

1 
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Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach  

 

1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej 

jednotky vo svojej činnosti                                                                              áno              nie 

 

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad  

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému 

obdobiu                                                                                                            áno              nie 

 

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov  

 

Položky Spôsob oceňovania 

a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 

b) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 

c) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi 

d) dlhodobý finančný majetok obstarávacou cenou 

e) pohľadávky  menovitou hodnotou 

f) krátkodobý finančný majetok  menovitou hodnotou 

g) 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. 

h) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov  

rezervy 

menovitou hodnotou 

oceňujú sa v očakávanej výške 

záväzku alebo poistno-

matematickými metódami 

i) 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. 
 

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

a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov 

 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa 

vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.  

Odpisovať sa začína prvým dňom  mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania. 

Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. 

 

Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené vnútorným predpisom: 
Odpisová skupina Predpokladaná doba  

používania v rokoch  

Ročná odpisová sadzba 

v % 

1 4 25 

2 6 16,7 

3 8 12,5 

4 12 8,3 

5 20 5 

6 40 2,5 
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Drobný nehmotný majetok od 35,00 € do 650,00 €, 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 35,00 € do 500,00 €, 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 

 

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 

 

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).  

 

 

Čl. III 

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

 

A Neobežný majetok 

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1) 

Textová časť k tabuľke č.1  

Obec v priebehu roka 2021 nezaznamenala žiadne významné prírastky ani úbytky uvedeného majetku. 

 

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku  

 
Druh poisteného majetku  Spôsob poistenia,  

hodnota poisteného majetku  

Výška poistenia 

DHM (budovy a stavby, MR, VO) 

DDHM 

Poistenie pre prípad poškodenia alebo 

zničenia vecí živelnou udalosťou. 

poistenie na poistnú sumu spolu 

35.673,44 

Samohybný pracovný stroj – odpratávač 

snehu 

Poistenie proti základným živelným 

nebezpečenstvám, nárazu vozidla, 

krádeži, lúpeži, vandalizmu a pod. 

poistenie na poistnú sumu 

58 500,00 

 

c) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej 

jednotky  
Majetok,  

ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo 

Suma  

Pozemky 24 206,03 

Budovy, stavby 94 395,57 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 105 172,99 
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Dopravné prostriedky  0,00 

Drobný dlhodobý hmotný majetok 11.473,33 

Umelecké diela a zbierky 299,00  

Majetok v správe účtovnej jednotky  /RO,PO/ 0,00 

 

 

d) 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 

      - transportný prostriedok súpravy s dokumentáciou 

        ( tzv. „protipovodňový vozík“) 

 

12.170,54 

 

 

2. Dlhodobý finančný majetok  

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

Textová časť k tabuľke č.1  

Obec v priebehu roka 2021 nezaznamenala žiadne prírastky ani úbytky uvedeného majetku. 

 

3. 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. 2021 

Účtovná hodnota 

vykázaná v súvahe 

účtovnej jednotky  

k 31.12. 2020 

VVS a.s., Košice akcia 

kmeňová 

€ 0,01  24.394,65 24.394,65 

 

B  Obežný majetok  

 

1. Pohľadávky 

a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy   
Pohľadávky Riadok 

súvahy 

Hodnota  

pohľadávok brutto 

Hodnota  

pohľadávok netto 
Opis 

Krátkodobé pohľadávky 061 222,00 222,00 Odberatelia (turistická ubytovňa) 

 

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

Textová časť k tabuľke č.4 

Účtovná jednotka neeviduje žiadne pohľadávky po lehote splatnosti.  

   
Pohľadávky        Zostatok 

k 31.12.2020    

Zostatok 

k 31.12.2021    

Z toho pohľadávky po lehote 

splatnosti  

suma, popis  

Dlhodobé pohľadávky z toho:  0,00 0,00 0,00 

    

Krátkodobé pohľadávky z toho:  235,62 260,29  

- pohľadávky za ubytovacie služby 222,00 222,00 0,00 

- ostatné pohľadávky 13,62 38,29 0,00 

 

 

 

 

 

 

 



Obec KOLBASOV, Obecný úrad v Kolbasove č. 26, 067 66 Kolbasov 

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2021 
 

 5 

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

Textová časť k tabuľke č.4 

Obec zaznamenala k 31.12.2021 pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka – krátkodobé. 

 

 

 
Pohľadávky    Zostatok 

k 31.12.2021  

Zostatok 

k 31.12.2020    

Pohľadávky z toho:  260,29 235,62 

a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka  260,29 235,62 

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

c) so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov   

 

 

2. Finančný majetok  

a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku  
Krátkodobý  finančný majetok Zostatok k 31.12.2021 Zostatok k 31.12.2020 

Pokladnica 0,37  

Ceniny 4,90  

Bankové účty 31 782,38 10 698,31 

 

 

3. Časové rozlíšenie  

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období  
Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia Zostatok k 31.12.2021 

v € 

Zostatok k 31.12.2020 

v € 

Náklady budúcich období  spolu z toho: 52,70 278,94 

- členské príspevky platené vopred 0,00 12,32 

- predplatné platené vopred 0,00 115,73 

- poistné a iné služby platené vopred 52,70 150,89 

   

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 

 
Názov položky 

Účet 

Zostatok  

k  

31.12.2020 

Prírastky Úbytky Presuny Zostatok  

k  

31.12.2021 

Opis jednotlivých položiek a opis zmien 

jednotlivých položiek vlastného imania, 

najmä zmeny oceňovacích rozdielov,  

opravy významných chýb minulých 

rokov 

428 - Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia 

minulých rokov  

 

36 202,69 

 

  

  

-3 835,92 

 
32 366,77 

(celkové zníženie zostatku z 

dôvodu zápor. výsledku hospodár. 

za r.2020) 

Výsledok hospodárenia  

(431) 

 

-3.835,92 

  

1 841,76 

  

3 835,92 

   

 1 841,76 

presun – 3 835,92 € : preúčtovanie 

HV za rok 2020) 

 

B  Záväzky 

 

1. 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 neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti.  
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Záväzky           Zostatok 

k 31.12.2021   

Zostatok 

k 31.12.2020    

Dlhodobé záväzky z toho:  141,61 123,29 

- záväzky zo sociálneho fondu 141,61 123,29 

   

Krátkodobé záväzky z toho:  1 854,40 2 529,63 

- záväzky voči dodávateľom 656,00 576,25 

- záväzky voči zamestnancom 580,25 1 001,62 

- záväzky voči poisťovniam  239,50 554,27 

- záväzky voči daňovému úradu 251,90 270,74 

- záväzky voči štátnemu rozpočtu 0,00 0,00 

- záväzky z finančnej zábezpeky na verejné obstarávanie  0,00 0,00 

- ostatné záväzky 126,75 126,75 

 

 

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

Textová časť k tabuľke č.8  

Obec zaznamenala k 31.12.2021 záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka – krátkodobé 

(dodávatelia, mzdy, poistné a pod.) a zároveň záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 do 5 rokov – 

dlhodobé (soc. fond). 

 
Záväzky           Zostatok 

k 31.12.2021    

Zostatok 

k 31.12.2020    

Záväzky z toho:  1 996,01 2 652,92 

a) so zostatkovou dobou splatnosti  do 1 roka  z toho: 1 854,40 2 529,63 

   

b) so zostatkovou dobou splatnosti  od 1 roka do 5 rokov z toho: 141,61 123,29 

   

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

 

c) popis významných položiek záväzkov  
Záväzok Hodnota záväzku 

k 31.12.2021  

Hodnota záväzku 

k 31.12.2020  

Opis 

Krátkodobý záväzok 656,00 576,25 Dodávatelia  

Krátkodobý záväzok 580,25 1 001,62 Mzdy a cestovné náhrady 

zamestnancom 

Krátkodobý záväzok 239,50 554,27 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho 

a zdravotného poistenia 

Krátkodobý záväzok  251,90 270,74 Daň z príjmov a Ostatné priame dane 

Krátkodobý záväzok 126,75 126,75 Iné záväzky – odmeny poslancom OZ 

 

2. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci  

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

Textová časť k tabuľke č.9  

V roku 2021 obec neprijala žiaden bankový úver.  

 

3. Časové rozlíšenie  

a) opis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich                

období  
Opis významnej položky časového rozlíšenia Zostatok  k 31.12.2021 Zostatok  k 31.12.2020 

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

   

Výnosy budúcich období spolu z toho: 110 411,48 62 046,44 

- zúčtovanie výnosov z odpisov 110 411,48 62 046,44 
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b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384  
Kapitálový transfer na:  Stav k 31.12.2021 Stav k 31.12.2020 

- Šmykom riadený nakladač s príslušenstvom - refundácia 58 500,00 0,00 

 

Čl. V 

Informácie o výnosoch a nákladoch  

 

1. Výnosy - opis a výška významných položiek výnosov 
Opis /číslo účtu a názov/  Suma k 31.12.2021 Suma k 31.12.2020 

a)  tržby za vlastné výkony  a tovar  3 010,50 2 400,00 

602 - Tržby z predaja služieb  3 010,50 2 400,00 

604 - Tržby za tovar    

607 - Výnosy z nehnuteľnosti na predaj    

b)  zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00 0,00 

c)  Aktivácia 0,00 0,00 

622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb z toho:   

624 - Aktivácia DHM z toho:   

d)  daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 26 123,33 25 806,17 

632 - Daňové výnosy samosprávy z toho: 

- podielové dane 

- daň z nehnuteľností  

- daň za psa 

25 030,03 

18 202,99 

6 778,82 

69,72 

 

24 538,73 

17 710,76 

6 751,61 

 

633 - Výnosy z poplatkov 1 093,30 1 267,44 

e)  finančné výnosy 0,00 0,00 

661 - Tržby z predaja CP    

662 - Úroky    

668 - Ostatné finančné výnosy    

f) mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

672 - Náhrady škôd    

g)  výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC   

a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC                      

16 196,71 5 566,33 

691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC    

692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC                                             

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR  4 661,75 2 915,22 

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR  3 424,96 1 251,06 

695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ    

696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ  6 710,00 0,00 

697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov 

mimo verejnej správy  

1 400,00 1 400,00 

698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných 

subjektov mimo verejnej správy  

  

699 - Výnosy samosprávy  z odvodu rozpočtových príjmov    

h)  ostatné výnosy 2 391,00 1 966,09 

641 - Tržby z predaja DNM a DHM   451,00 

642 - Tržby z predaja materiálu    

644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania    

645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania    

646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok   

648 - Ostatné výnosy  2 391,00 1 515,09 

i)  zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia 0,00 0,00 

653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti   

658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti   

 

Celková výška výnosov k 31.12.2021 bola vykázaná vo výške 47 901,54 €, čo predstavuje nárast 

výnosov oproti roku 2020, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 35 958,59 €.  
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Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:  

- podielové dane vo výške 18 202,99 €  

- daň z nehnuteľnosti vo výške 6 778,82 € 

- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 878,98 € 

- príjmy z prenájmu obecného majetku v čiastke 1.037,00 € 

- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 4 661,75 € (účet 693) 

- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy o výške 3 424,96 € (účet 694) 

- výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo VS vo výške 1.400,00 € (účet 697) 

 

 

2. Náklady - opis a výška významných položiek nákladov 
Opis /číslo účtu a názov/  Suma k 31.12.2021 Suma k 31.12.2020 

a)  spotrebované nákupy 6 383,42 7 302,26 

501 - Spotreba materiálu  4 052,47 3 710,20 

502 - Spotreba energie z toho: 

- elektrická energia 

2 330,95 

2 330,95 

3 592,06 

3 592,06 

507 - Predaná nehnuteľnosť  0,00 0,00 

b)  služby 6 570,33 4 959,67 

511 - Opravy a udržiavanie  65,00 0,00 

512 – Cestovné  265,10 400,08 

513 - Náklady na reprezentáciu  0,00 43,45 

518 - Ostatné služby  6 240,23 4 516,14 

c)  osobné náklady 19 767,51 16 434,26 

521 - Mzdové náklady  15 411,74 12 150,35 

524 - Zákonné sociálne náklady 4 252,50 3 600,98 

525 - Ostatné sociálne náklady 34,95 83,88 

527 - Zákonné sociálne náklady  68,32 599,05 

d)  dane a poplatky 48,84 0,00 

532 - Daň z nehnuteľností   

538 - Ostatné dane a poplatky  48,84 0,00 

e)  odpisy, rezervy a opravné položky  12 102,00 8 399,62 

551 - Odpisy  DNM a DHM z toho: 

- odpisy z vlastných zdrojov 

- odpisy z cudzích zdrojov  

12 102,00 

 

12 102,00 

8.399,62 

 

8.399,62 

553 - Tvorba ostatných rezerv  0,00 180,00 

558 - Tvorba ostatných opravných položiek z toho: 

- k daňovým pohľadávkam 

- k nedaňovým pohľadávkam 

  

f) finančné náklady 595,30 1 442,15 

561 - Predané CP a podiely    

562 - Úroky  114,57 477,76 

568 - Ostatné finančné náklady  480,73 964,39 

g)  mimoriadne náklady 0,00 0,00 

572 - Škody    

h)  náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 0,00 0,00 

584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených 

obcou alebo VÚC  

  

585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov 

verejnej správy 

  

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

verejnej správy  

  

587 - Náklady na ostatné transfery    

588 - Náklady z odvodu príjmov    

589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov   

i) ostatné náklady 479,11 974,13 

541 - ZC predaného DNM a DHM  0,00 622,91 

542 - Predaný materiál    

544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania    



Obec KOLBASOV, Obecný úrad v Kolbasove č. 26, 067 66 Kolbasov 

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2021 
 

 9 

545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania  32,50  

546 - Odpis pohľadávky    

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť  446,61 351,22 

549 - Manká a škody    

j) dane z príjmov 

591 - Splatná daň z príjmov  

0,00 0,00 

 

Celková výška nákladov k 31.12.2021 bola vykázaná vo výške 45 946,51 €, čo predstavuje nárast 

nákladov oproti roku 2020, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 39 692,09 €.  

 

Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:  

- spotreba materiálu vo výške 4 052,47 € 

- mzdové náklady vo výške  15 411,74 € 

- zákonne sociálne poistenie vo výške 4 252,50 € 

- služby za vývoz komunál. odpadu, telekomunikačné, poštové a iné služby vo výške 6 240,23 €   

- odpisy vo výške 12 102,00 € 

 

3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti  
Osobitné náklady podľa § 18 ods.6 zákona o účtovníctve v z.n.p. Suma k 31.12.2021 

Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na 

náklady za: 

180,00 

a) overenie účtovnej závierky 180,00 

 

 

Čl. VI 

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

 

1.  Ďalšie informácie  
Významné položky  Hodnota Účet 

Operatívno-technická evidencia 29 211,96 751/1 

Majetok v užívaní (výpožička) 12 170,54 751/2 

 

 

 

Čl. VII 

Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 

1. Iné aktíva a iné pasíva  

a) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky - 

tabuľka č.11 

Textová časť k tabuľke č.11  

V obci sa nachádza nehnuteľná kultúrna pamiatka, ktorá je vlastníctvom obce od roku 2019, pričom jej 

hodnotu nie je možné oceniť : 

- Vojnový cintorín z 1. sv. vojny 

 

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 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2020 uznesením č. 30/2020 

Zmeny rozpočtu:  

 

- prvá  zmena  schválená dňa 21.02. 2021 uznesením č. 5/2021 
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- druhá zmena schválená dňa 25.04.2021 uznesením č. 20/2021 

- tretia zmena  schválená dňa 25.04.2021 uznesením č. 22/2021 

- štvrtá zmena schválená dňa 30.09.2021 uznesením č. 26/2021 

- piata zmena  schválená dňa 30.09.2021 uznesením č. 26/2021 

- šiesta zmena schválená dňa 16.12.2021 uznesením č. 42/2021 

 

Výška dlhu obce podľa § 17 ods. 7 -8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne 

predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v tabuľke č.15. 

 

Čl. X 

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

do dňa zostavenia účtovnej závierky 

 
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 2021 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie 

v účtovnej závierke za rok 2021. 

 

 

 


