Poznámky k 31.12.2012 – textová časť
Čl. I
Všeobecné údaje
(1)

Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky

Obec Valaská Belá

Sídlo účtovnej jednotky

Obecný úrad Valaská Belá 1

Dátum založenia/zriadenia

01.01.1991

Spôsob založenia/zriadenia

Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Názov zriaďovateľa
Sídlo zriaďovateľa

Obecný úrad Valaská Belá, 972 28 Valaská Belá 1

IČO

00318531

DIČ

2021211830

Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Výkon samosprávy obce na jej samosprávnom
a správnom území
Riadna IÚZ podľa zákona o účtovníctve v platnom
znení

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Iné všeobecné údaje

(2)

2 311 obyvateľov k 31. 12. 2012

Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/

Ing. Miloš Cúcik

Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/

Ing. Viliam Furka – poslanec OZ

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného
obdobia
Počet riadiacich zamestnancov

(3)
obce

– starosta obce

In

23
1

Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti

Rozpočtové organizácie zriadené ÚJ – obcou
Príspevkové organizácie zriadené ÚJ – obcou
Iné právnické osoby založené ÚJ - obcou spolu,
z toho: - obchodné spoločnosti
- iné neziskové organizácie

Počet
za bežné
účtovné
obdobie

Počet
za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Zmeny v počte
za bežné
účtovné
obdobie

1
1

1
1

žiadne
žiadne

0

0

–

1

Obec Valaská Belá k 31. 8. 2012 zlúčila materskú školu bez právnej subjektivity, ktorá
bola dovtedy v priamej pôsobnosti obce,
s jestvujúcou základnou školou s právnou
subjektivitou v obci pod jeden právny subjekt – Základnú školu s materskou školou, so
sídlom Valaská Belá 242.
Názov
rozpočtovej organizácie/
príspevkovej organizácie/
inej právnickej osoby

MKS Valaská Belá

Základná škola
s materskou školou

Sídlo
rozpočtovej organizácie/
príspevkovej organizácie/
inej právnickej osoby

Zmena:
zriadenie, zrušenie,
zmena formy
právnickej osoby

Dôvod zmeny

Valaská Belá 1

V roku 2012 bez
zmeny

––––––––––––––––––-

Valaská Belá 242

Zlúčenie základnej
školy s materskou
školou do jednej RO

Rozhodnutie OZ
o zlúčení ZŠ a MŠ do
jedného subjektu
s právnou subjektivitou

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1)

Účtovná závierka Obce Valaská Belá je zostavená za predpokladu nepretržitého
pokračovania účtovnej jednotky vo svojej samosprávnej činnosti.

(2)

Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu
účtovnému obdobiu. V roku 2012 obec viedla celé účtovné obdobie svoje účtovníctvo
v mene euro.

(3)

Spôsob ocenenia jednotlivých položiek:

a)

dlhodobý nehmotný majetok (DNM) nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou,
ktorou je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním, ako sú
dopravné, montáž. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky, realizované kurzové
rozdiely, ktoré by vznikli do momentu uvedenia DNM do užívania. V roku 2012 obec
DNM nenakupovala;

b)

dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými
nákladmi, ktoré. Obsahujú prieme náklady, nepriame náklady spojené s ich výrobou,
prípadne iné. Takto vytvorený DNM obec v roku 2012 nemala a neevidovala;

c)

dlhodobý hmotný majetok nakupovaný obec 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.
Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky a realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do
momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania;

d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, oceňovaný vlastnými
nákladmi
obsahujúcimi priame náklady vynaložené na jeho aktiváciu, náklady na spotrebu materiálu,
mzdové náklady vrátane nákladov na zákonné odvodové povinnosti a náklady na služby, obec
v roku 2012 netvorila a neevidovala;

e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa
oceňuje
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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. Obec v roku 2012 získala bezodplatne pozemky
delimitáciou zo štátu spolu v hodnote120 884,52 eur;
f)

dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa
cenu,
za ktorú sa majetok obstarával a náklady súvisiace s jeho obstaraním. V roku 2012 tento

druh
majetku obec neobstarávala. Jeho stav je oproti roku 2011 nezmenený;
g)

zásoby nakupované a oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa v sebe cenu, za ktorú sa
zásoby obstarali ako i náklady súvisiace s ich obstaraním, a to dopravné, prípadne clo;

h)

zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sú oceňované vlastnými nákladmi , ktoré
obsahujú priame náklady a časť nepriamych nákladov súvisiacich s ich obstaraním.
V roku 2012 obec takto vytvorené zásoby neevidovala;

i)

zásoby získané bezodplatne sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou. V roku 2012
obec nezískala žiadne zásoby bezplatne;

j)

pohľadávky sa pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou, toto ocenenie sa
znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky;

k)

krátkodobý finančný majetok – peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou
hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou. V roku 2012 obec
k tomuto majetku opravné položky nevytvárala;

l)

časové rozlíšenie na strane aktív – náklady budúcich období a príjmy budúcich období
sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím;

m)

záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa
oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako
ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto
zistenom ocenení.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie
známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku;

n)

časové rozlíšenie na strane pasív – výdavky budúcich období a výnosy budúcich
období sa vykazujú v takej výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti
s účtovným obdobím;

o)

deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou;

p)

majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny
reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na
výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania;

q)

majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou;

r)

finančný prenájom sa oceňuje obstarávacou cenou – finančný prenájom je obstaranie
dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy
prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý
formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie
vlastník.
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(4)

Obstarávacia cene majetku a oceňovanie vlastnými nákladmi položiek uvedených
v odseku 3 je cena obstarania a cena nákladov súvisiacich s obstaraním.

(5)

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania,
sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov – podstata
odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku spočíva v tom, že
sa vychádza
z predpokladanej doby užívania majetku a predpokladaného priebehu
opotrebenia majetku.
Pri odpisovaní dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v roku
2012 obec prijala za metódu odpisovania zásady rovnomerného odpisovania podľa
zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v platnom znení, z ktorého vychádza aj
plán odpisovania majetku obce na rok 2012, okrem obstaraných softvérov, pri ktorých
používa takú sadzbu, aby boli do štyroch rokov odpísané. Dlhodobý majetok (okrem
zásob, pohľadávok, pozemkov a umeleckých diel) sa začína odpisovať od nasledujúceho
mesiaca po zaradení majetku do používania. Účtovné odpisy sa počítali z ceny, ktorou je
DHM ocenený v účtovníctve a
zaokrúhľujú sa na celé eurá smerom nahor.
Predpokladaná doba užívania a ročné odpisové sadzby sú stanovené takto:
Odpisová skupina
1
2
3
4

Doba odpisovania v rokoch
4
6
12
20

Ročná odpisová sadzba
1/4
1/6
1/12
1/20

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok obec odpisovala nepriamo
prostredníctvom účtovných odpisov. Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok
k dlhodobému nehmotnému a dlhodobému hmotnému majetku. Také technické
zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku, ktoré sa odpisuje rovnakým spôsobom
ako dlhodobý nehmotný majetok, ku ktorému sa vzťahuje, obec v roku 2012
nezrealizovala.
Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je dlhodobý nehmotný majetok alebo
dlhodobý hmotný majetok ocenený v účtovníctve. Účtovné odpisy zaokrúhlené na celé
eurá nahor sa počítajú mesačne.
O drobnom nehmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena je rovná alebo nižšia
ako
2 400,– €, a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok sa obec rozhodla
účtovať ako o bežnom výdavku za služby a evidovať ho len na podsúvahových účtoch
v operatívnej evidencii (OTE)
O drobnom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena je rovná alebo nižšia ako
1 700,– €, a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, sa obec rozhodla účtovať ako o
zásobe, resp. o bežnom výdavku (spotreba materiálu), ktorá sa nevedie v súvahe, ale len
na podsúvahových účtoch v operatívnej evidencii (OTE).
Obstaraný drobný hmotný majetok v obstarávacej cene viac ako 70,– € do 1 700,– €
vrátane, obec považuje za zásobu až do doby jej použitia a drobný hmotný majetok
obstaraný v cene do 70,- € obec považuje za spotrebný materiál.
(6)

Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou. Opravné položky
sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo
zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia
hodnoty majetku. Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty
majetku. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť,
ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku.
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Ak došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku, zníženie sa účtuje na ťarchu
nákladov, napríklad odpis pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia o jej vyrovnaní,
mimoriadny odpis dlhodobého majetku.
Opravné položky pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorého úžitková hodnota sa
znižuje opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je
výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie
hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.
Opravné položky k zásobám sa účtujú pri dočasnom znížení úžitkovej hodnoty zásob,
napríklad, ak sa pri inventarizácií zistí, že čistá realizačná hodnota zásob je nižšia, než je
cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať
za zníženie trvalého charakteru.
Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je
opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným
pohľadávkam voči dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.
Tvorba opravných položiek v rámci hlavnej činnosti - k pohľadávkam, pri ktorých je
riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky
uplynula doba dlhšia ako:
365 dní
720 dní
1 080 dní

najviac do výšky 25% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
najviac do výšky 50% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
najviac do výšky 100% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva

Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu nákladov v prospech príslušného účtu
opravných položiek. Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech
výnosov, ak toto opatrenie neustanovuje inak a na ťarchu príslušného účtu opravných
položiek, ak inventarizácia v nasledujúcom účtovnom období nepreukáže opodstatnenosť
ich existencie alebo výšky, alebo ak pominuli dôvody ich existencie v priebehu
účtovného obdobia.
(7)

Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky
podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.
Bežný transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej
súvislosti s nákladmi.
Bežný transfer od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti
s výdavkami.
Kapitálový transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej
súvislosti s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou
vyradeného dlhodobého majetku).
Kapitálový transfer 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).

(8)

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
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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.

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, pohybe jeho obstarávacej cene, oprávok,
opravných položiek a zostatkových cien v požadovanom členení podľa súvahy poskytuje
tabuľka č. 8 v tabuľkovej časti poznámok;
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku
Druh poisteného majetku
Súbor nehnuteľ. majetku
Súbor hnuteľných vecí
Peniaze v trezore
Náhodné rozbitie skla
Dopravné prostriedky
Dopravné prostriedky

Spôsob poistenia
Ročné poistné v €
Požiar, katastrofa, prírod.nebezpeč., voda
1 087,00
Poistenie krádeže hnuteľných vecí
2,00
Poistenie proti krádeži peňazí v trezore
7,00
Poistenie náhodného rozbitia skla
8,00
Povinné zákonné zmluvné PZŠ spôsobenú
1 422,00 eur
dopravnými prostriedkami
Havarijné poistenie služobného osob. auta
389,76

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom – v roku 2012 obec nemala
zriadené žiadne záložné právo na dlhodobý majetok a tiež nebolo obci obmedzené žiadne
právo na nakladanie s jej majetkom.
d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky
Majetok vo vlastníctve obce

Hodnota v € (v OC)

Pozemky

772 996,41

Budovy, stavby

728 071,40

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár

28 297,46
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Dopravné prostriedky

65 005,57

Drobný dlhodobý hmotný majetok

31 464,44

Nehmotný majetok

7 680,90

Majetok obce daný do správy zriadenej obecnej
rozpočtovej organizácii – Základnej škole
s materskou školou Valaská Belá
Majetok obce daný do správy zriadenej obecnej
príspevkovej organizácii – MKS Valaská Belá

675 186,38
341 182,98

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo
Majetok, ku ktorému nemá obec vlastnícke
právo
Majetok v správe obce
Majetok nezapísaný vkladom do katastra
nehnuteľností, pričom obec majetok užíva
Majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol
veriteľ o zabezpečovacom prevode práva
Majetok, ktorý využíva obec na základe zmluvy o
výpožičke
Majetok obstaraný formou finančného prenájmu

Suma v €
0
0
0
0
2 876

Obec si formou finančného prenájmu obstarala v priebehu roka. 2010 kopírovací digitálny
prístroj, ktorý v priebehu účtovného roku 2012 na základe zmluvy o finančnom prenájme naďalej
splácala, pričom zmluva je uzavretá na obdobie 3 rokov a zmluvný vzťah o finančnom prenájme
by mal trvať do17. februára 2013.

f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku – v roku 2012 obec
nezvyšovala, neznižovala, nevytvárala ani nerušila opravné položky k žiadnemu dlhodobému
majetku.

(2) Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku, pohybe jeho obstarávacej cene,
oprávok, opravných položiek a zostatkových cien v požadovanom členení podľa súvahy
poskytuje tabuľka č. 8 v tabuľkovej časti poznámok;
b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému
finančnému majetku – v roku 2012 obec nezvyšovala, neznižovala, nevytvárala ani
nerušila opravné položky k žiadnemu dlhodobému finančnému majetku.

Čl. III – IV
Všetky požadované informácie o Obci Valaská Belá podľa týchto článkov sú uvedené
v povinnej tabuľkovej časti poznámok za rok 2012
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Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
(1)

Výnosy – popis a výška významných položiek

(2)

Druh výnosov podľa písm. a) – h)

Popis (číslo účtu a názov)

a) Tržby za vlastné výkony a tovar

602 – Tržby z predaja služieb

b) Zmena stavu vnútroorganizačných
zásob

611 – 614 – zmena stavu nedokonč.
výroby, polotovarov, výrobkov
624 – Aktivácia dlhodobého hmotného
majetku

c) Aktivácia
d) Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
e) ,f), h) Ostatné a mimoriadne výnosy

g) Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC, a v RO
a PO zriadených obcou
Spolu

632 – Daňové výnosy samosprávy
633 – Výnosy z poplatkov
644 – Zmluvné pokuty, penále, úroky
646 – Výnosy z odpísaných pohľadáv.
648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej
činnosti
693 – Výnosy obce z BT zo ŠR a i.
695 – Výnosy obce z BT od ES
699 – Výnosy obce z odvodu
rozpočtových príjmov
x

Suma v €
1
7 465,63
–––
–––
470 201,17
52 519,83
–––
–––
133 610,80
15 308,50
–––22 711,46
711 817,39

i) Výnosy v členení podľa rozpočtových programov
Rozpočtový program

Popis (číslo účtu a názov)

00200 – Interné služby

693 – Výnosy obce z BT zo ŠR a i.

15 308,50

602 – Tržby z predaja služieb

17 465,63

00300 – Služby občanom

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej
činnosti

Suma v €

133 610,80

00500 – Odpadové hospodárstvo

633 – Výnosy z poplatkov

52 519,83

00800 - Vzdelávanie

699 – Výnosy obce z odvodu
rozpočtových príjmov

22 711,46

01300 – Administratíva

632 – Daňové výnosy samosprávy

470 201,17

(2) Náklady – popis a výška významných položiek
Druh nákladov podľa písm. a) – i)
a) spotrebované nákupy

b) služby
c) osobné náklady

Popis (číslo účtu a názov)

Suma v €

501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie

54 251,76
19 296,27
29 815,31
1 113,94
2 396,18
67 626,09
164 972,79
54 772,85
8

d) dane a poplatky
e) odpisy, rezervy a opravné položky
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
f) finančné náklady
g) mimoriadne náklady
h) náklady na transfery a náklady
z odvodu príjmov
i) ostatné náklady

525 – Ostatné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
528 – Ostatné sociálne náklady
531 – Daň z motorových vozidiel
538 – Ostatné dane a poplatky
551 – Odpisy DHM a DNM
553 – Tvorba ostatných. rezerv
z prevádzkovej činnosti
568 – Ostatné finančné náklady
572 – 578 Škody, Tvorba rezerv, ost.
584 – Nákl.- transfery z obce do
RO,PO
586 – Nákl.- -“- subjektom .mimo VS
548 – Ostatné náklady na prev.
činnosť

2 160,00
12 486,28
1 404,40
1 098,00
8 457,76
15 354,00
21 545,74
3 958,64
0,00
131 765,30
8 870,00
10 281,97

j) Náklady v členení podľa rozpočtových programov
Rozpočtový program

Popis (číslo účtu a názov)

Suma v €

501 – Spotreba materiálu
512 – Cestovné
Program - 00100 –
513 – Náklady na reprezentáciu
1.Plánovanie,manažment a kontrola
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie
525 – Ostatné sociálne poistenie
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
521 – Mzdové náklady
Program - 00200 –
524 – Zákonné sociálne poistenie
2. Interné služby
525 – Ostatné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
528 – Ostatné sociálne náklady
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
511 – Opravy a udržiavanie
Program - 00300 –
512 – Cestovné
3. Služby občanom
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie
525 – Ostatné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
Program - 00400 –
521 – Mzdové náklady
4. Bezpečnosť
524 – Zákonné sociálne poistenie
525 – Ostatné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
501 – Spotreba materiálu
Program - 00500 –
521 – Mzdové náklady
5. Odpadové hospodárstvo
524 – Zákonné sociálne poistenie
501 – Spotreba materiálu
518 – Ostatné služby
521 – Mzdové náklady
Program - 00600 –
524 – Zákonné sociálne poistenie
6. Komunikácie – výstavba a údržba MK
525 – Ostatné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
528 – Ostatné sociálne náklady

9 219,71
612,48
1 764,18
22 404,41
8 748,96
12 423,98
5 987,40
2 176,30
12 486,28
1 404,40
8 612,02
29 815,31
1 113,94
3 365,05
1 238,37
20 500,41
4 254,44
54 971,35
8 014,77
2 809,04
29 568,66
4 046,01
1 420,50
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Program - 00700 –
7. Doprava do Gápla
Program - 00800 –
8. Vzdelávanie
Program - 00900 –
9. Šport
Program - 01000 –
10. Kultúra
Program - 01200 –
12. Sociálne služby

Program - 01300 –
13. Administratíva

518 – Ostatné služby

1 503,62

501 – Spotreba materiálu
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie
584 – Nákl.- transfery z obce do
RO,PO
586 – Nákl.- -“- subjektom .mimo VS
(dotácia TJ)
584 – Nákl.- transfery z obce do
Prísp.org. obce – MKS V.Belá
501 – Spotreba materiálu
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
528 – Ostatné sociálne náklady
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie
525 – Ostatné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
501 – Spotreba materiálu
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie
501 – Spotreba materiálu
518 – Ostatné služby
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie
525 – Ostatné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
528 – Ostatné sociálne náklady
518 – Ostatné služby
586 – Nákl.- -“- subjektom .mimo
VS
548 – Ostatné náklady na prev.
činnosť

17 256,59
34 092,88
11 908,00
103 965,30
8 870,00
27 800
3 398,04
16 270,92
9 074,85

8 014,77
2 809,04
29 568,66
4 046,01
1 420,50

1 503,62
8 870,00
10 281,97

k) osobitné náklady
Názov položky
Overenie účtovnej závierky
Iné uisťovacie služby
Daňové poradenstvo

Suma nákladov v €
1 854,00
0,00
0,00

Čl. VI
Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy
(1 ) Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
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Pohľadávka účet 351

Názov organizácie

Základná škola s MŠ
Valaská Belá

Popis zostatku
účtu 351 –
(pohľadávka)

Stav
Stav
pohľadávky
pohľadávky k 31.12.2011 –
k 31.12.2012 neprijaté odv.
príjmov obci

Riadok
súvahy

Odvedené vlastné príjmy
RO - ZŠ podľa § 23 RP na
účet obce – zriaďovateľa
Spolu

041

2 850,51

1 222,62

2 850,51

1 222,62

Záväzok účet 351 v celých eurách

Názov organizácie

––––––––––

Popis zostatku
účtu 351
(záväzok)

Stav záväzku
k 31.12.2011
Stav
- neodvedené
záväzku
k 31.12.2012 príjmy

Riadok
súvahy

Vrátené vlastné príjmy RO
zriaďovateľom – obcou
(vl. príjmy podľa § 23 RP)
Spolu

133

0

0

0

0

(2) Zúčtovanie prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy
Názov zostatku
v členení podľa
štruktúry súvahy
357-Ostatné zúčtovanie
rozpočtu obce
359-Zúčtovanie transferov
medzi subjektmi VS
Spolu

Stav
záväzku
k 31.12.2012

Druh
transferu
(bežný,
kapitálový)

Riadok súvahy
135 - 139

Stav
záväzku k
31.12.2011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

x

0

0

(3) Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

Názov zostatku
v členení podľa
štruktúry súvahy

353-Zúčtovanie transferov
štátneho rozpočtu
355-Zúčtovanie transferov
rozpočtu obce
357-Ostatné zúčtovanie
rozpočtu obce
359-Zúčtovanie transferov
medzi subjektmi VS
Spolu

Stav
pohľadávky
k 31.12.2012

0

Druh
transferu
(bežný,
kapitálový)

Riadok súvahy
042 - 047

Stav
pohľadávky
k 31.12.2011

0

0

kapitálový

0

0

0

0

0

0

0

0

0

x

0

64 051,94

64 051,94

0
62 869,07

62 869,07
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Čl. X
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb
(1) Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch obce
a spriaznených osôb
Obec v roku 2012 nemala žiadne ekonomické vzťahy s osobami, ktoré sú podľa ods. 2 tohto
článku považované za spriaznené osoby.

Druh obchodu

Charakteristik
a významných
obchodov

Kúpa alebo predaj
Poskytnutie služby
Zmluvy o obchod.zastúpení
Licenčné zmluvy
Transfery
Know-how
Úvery, pôžičky, výpomoci
Záruky
Iné obchody

Podmienené záväzky

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Hodnoty
obchodu
v€

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Hodnota ešte
Podiel obchodu
neukončených
na celkovom
obchodov
objeme
(môže byť aj v
obchodov v %
%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Informácia
o cenách
realizovaných
obchodov
medzi ÚJ
a spriaznenými
osobami

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(2) Spriaznenými osobami sú:
a)

právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo
materskou účtovnou jednotkou,

b)

právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke
vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou,

c)

fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv,

d)

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,

e)

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

f)

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,

g)

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

h)

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

alebo je v nich
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Čl. XI
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Rozpočet Obce Valaská Belá na rok 2012 bol schválený obecným zastupiteľstvom 15. 12. 2011
uznesením č 179/2011. Počas roka 2012 bol rozpočet obce schválenými rozpočtovými zmenami
upravovaný nasledovne:

Rekapitulácia zmien rozpočtu Obce Valaská Belá za rok 2012 podľa schválených rozpočtových
opatrení – podľa zmenových listov rozpočtu číslovaných od 1 - 25
Dátum
Číslo schválenia RZ

Rozpočtové zmeny schválené
orgánom
Schválený rozpočet 15. 12. 2011

1.

26.1.2012 Rozhodnutie OZ o rozp. zmenách - schválené

2

31.1.2012

3

31.1.2012

4

29.2.2012

5

30.3.2012

6

30.3.2012

7

26.4.2012

8

30.4.2012

9

31.5.2012

10

30.6.2012

11

30.6.2012

12

31.7.2012

13

31.8.2012.

14

31.8.2012

15

1.9.2012

15

1.9.2012

16

1.9.2012

17
18

prijatím uznesením číslo 3/2012
Zmeny v transferoch podľa rozhodnutia
príslušných ministerstiev SR
Rozhodnutie starostu v rámci vymedzenej
kompetencie (uzn.11/2007 z 23.8.2007)
Zmeny v transferoch podľa rozhodnutia
príslušných ministerstiev SR
Zmeny v transferoch podľa rozhodnutia
príslušných ministerstiev SR
Rozhodnutie starostu v rámci vymedzenej
kompetencie (uzn.11/2007 z 23.8.2007)
Rozhodnutie OZ o rozp. zmenách - schválené
uznesením číslo 49/2012
Zmeny v transferoch podľa rozhodnutia
príslušných ministerstiev SR
Zmeny v transferoch podľa rozhodnutia
príslušných ministerstiev SR
Zmeny v transferoch podľa rozhodnutia
príslušných ministerstiev SR
Rozhodnutie starostu v rámci vymedzenej
kompetencie (uzn.11/2007 z 23.8.2007
Zmeny v transferoch podľa rozhodnutia
príslušných ministerstiev SR
Zmeny v transferoch podľa rozhodnutia
príslušných ministerstiev SR
Rozhodnutie starostu v rámci vymedzenej
kompetencie (uzn.11/2007 z 23.8.2007)
Rozhodnutie OZ o zlúčení ZŠ s MŠ; prevode
majetku obce do správy ZŠ s MŠ; príslušných
rozp. zmenách - schválené uznesením
Rozhodnutie OZ o zlúčení ZŠ s MŠ; prevode
majetku obce do správy ZŠ s MŠ; príslušných
rozp. zmenách - schválené uznesením
Zmeny v transferoch podľa rozhodnutia
príslušných ministerstiev SR

30.9.2012 Rozhodnutie starostu v rámci vymedzenej

kompetencie (uzn.11/2007 z 23.8.2007)
31.10.2012 Zmeny v transferoch podľa rozhodnutia
príslušných ministerstiev SR

Príjmy
v €

Schodok,
prebytok
rozpočtu po
úprave P a V

Výdavky
v €

848 591

847 756

835

0

71

764

3 331

3 331

764

- 500
500

- 1715
+ 1715

764

8 019

8019

764

716

716

764

0

0

764

0

0

764

229

229

764

299

299

764

80

80

764

0

0

764

1 757

1 757

764

246

246

764

0

0

764

0

- 23 246

24 010

0

+23 246

764

407

407

764

731

731

764

372

372

764
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19

31.10.2012 Rozhodnutie starostu v rámci vymedzenej

20

30.11.2012

21

30.11.2012

22

31.12.2012

23

31.12.2012

24

31.12.2012

25

31.12.2012

0

0

764

1 200

1 282

682

3 114

3 114

682

0

0

682

2 230

2 230

682

704

704

682

0

0

682

872 026

871 344

682

kompetencie (uzn.11/2007 z 23.8.2007)
Rozhodnutie OZ o rozp. zmenách - schválené
uznesením číslo 126 a 1463/2012; + rozhod.
sarostu v rámci vymedzenej kompetencie
Zmeny v transferoch podľa rozhodnutia
príslušných ministerstiev SR
Rozhodnutie OZ o rozp. zmenách - schválené
uznesením číslo 176/2012 z 13. 12. 2012
Rozhodnutie OZ o rozp. zmenách - schválené
uznesením číslo 176/2012 z 13. 12. 2012
Zmeny v transferoch podľa rozhodnutia
príslušných ministerstiev SR
Rozhodnutie starostu v rámci vymedzenej
kompetencie (uzn.11/2007 z 23.8.2007)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2012

Rekapitulácia plnenia rozpočtu k 31. 12. 2012
Schválený rozpočet v Eur

Výdavky ZŠ, ŠJ, ŠKD
Dot. zo ŠR

Dot. z Obce

Schválený
rozpočet
spolu v Eur

Upravený
rozpočet
v Eur

Skutočné
čerpanie
v Eur

Plnenie
rozpočtu
v %

ZŠ-bežné výdavky (BV)

255 939,00

0,00

255 939,00

264 687,00

264 687,00

100,00

ZŠ-vzdelávacie poukazy

4 166,00

0,00

4 166,00

4 368,00

4 367,40

99,99

ZŠ-vých.a vzdel.žiakov zo SZP

0,00

567,00

567,00

100,00

ZŠ-odchodné

0,00

293,00

292,40

99,80

ZŠ-mimoriad. výsledky žiakov

0,00

1 000,00

1 000,00

100,00

3 350,00

3 350,00

3 128,33

93,38

3 350,00

ZŠ-výd.z rozp.príjmov ZŠ
ZŠ-výdavky z darov - § 23 zák. č.
523/2004 povol. prekroč.

3 037,01

ZŠ-výdavky z vlast.príjmov - § 23
zák. č. 523/2004 povol. prekroč.

0,00

0,00

17 942,53

0,00

ZŠ-bež.výd. z dotácie z OcÚ

0,00

0,00

0,00

82,00

82,00

0,00

ZŠ-dot.na škol.potr.deť.v HN

0,00

0,00

0,00

216,00

215,80

0,00

ŠJ ZŠ-bežné výdavky

0,00

21 000,00

21 000,00

21 038,00

21 038,00

100,00

ŠKD ZŠ-bežné výdavky

0,00

15 645,00

15 645,00

15 645,00

15 645,00

100,00

ŠSZČ ZŠ-bežné výdavky

0,00

8 000,00

8 000,00

8 033,00

8 033,00

100,00

MŠ-bežné výdavky

0,00

0,00

0,00

20 105,00

20 105,00

100,00

ŠJ MŠ-bežné výdavky

0,00

0,00

0,00

4 460,00

4 460,00

100,00

MŠ-dot.na škol.potr.deť.v HN

0,00

0,00

0,00

17,00

16,60

97,65

260 105,00

47 995,00

308 100,00

343 861,00

364 617,07

106,04

Projekt Comenius

0,00

0,00

0,00

0,00

12 533,19

0,00

Projekt moderniz. vzdelávania

0,00

0,00

0,00

0,00

2 014,33

0,00

Spolu BV - projekt 100 %

0,00

0,00

0,00

0,00

14 547,52

0,00

260 105,00

47 995,00

308 100,00

343 861,00

379 164,59

110,27

Spolu BV za ZŠ, ŠJ, ŠKD,
ŠSZČ

Spolu bežné výdavky za
ZŠ,ŠJ,ŠKD,ŠSZČ a projekt
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Obec (bez ZŠ)

Rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

Plnenie
rozpočtu v
%

Bežné príjmy

844 871,00

864 876,00

839 990,14

97,12

Bežné výdavky

536 015,00

521 612,00

469 397,66

89,99

370,00

370,00

370,00

100,00

3 050,00

5 280,00

2 229,60

42,23

0,00

3 430,00

16 563,97

0,00

591,00

591,00

590,28

99,88

Príjmy spolu

845 241,00

868 676,00

856 924,11

98,65

Výdavky spolu

539 656,00

527 483,00

472 217,54

89,52

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finanč. operácií

Rekapitulácia skutočných príjmov a výdavkov spolu za Obec, ZŠ, ŠJ
ZŠ a ŠKD ZŠ
Skutočné príjmy
Obce a ZŠ

Obec

Bežné
príjmy

Kapitálové
príjmy

Finančné
operácie

Príjmy
spolu

839 990,14

370,00

16 563,97

856 924,11

ZŠ,ŠJ,ŠKD

26 134,91

0,00

0,00

26 134,91

Spolu príjmy

866 125,05

370,00

16 563,97

883 059,02

Skutočné výdavky
Obce a ZŠ

Bežné
výdavky

Kapitálové
výdavky

Finančné
výdavky

Výdavky
spolu

Obec

469 397,66

2 229,60

590,28

472 217,54

Základná škola, ŠJ, ŠKD

379 164,59

0,00

0,00

379 164,59

0,00

0,00

0,00

0,00

848 562,25

2 229,60

590,28

851 382,13

Miestne kultúrne stredisko
Spolu výdavky

Bežné príjmy

848 221,00

868 226,00

866 125,05

Plnenie
rozpočtu v
%
99,76

Bežné výdavky

844 115,00

865 473,00

848 562,25

98,05

370,00

370,00

370,00

100,00

3 050,00

5 280,00

2 229,60

42,23

0,00

3 430,00

16 563,97

0,00

591,00

591,00

590,28

0,00

Príjmy spolu

848 591,00

872 026,00

883 059,02

101,27

Výdavky spolu

847 756,00

871 344,00

851 382,13

97,71

835,00

682,00

31 676,89

Spolu za Obec,
ZŠ, ŠJ, ŠKD

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finanč. operácií

Rozdiel príjmov
a výdavkov:

Rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

Čl. XII
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po 31. 12. 2012 nenastali žiadne skutočnosti v obci ako účtovnej jednotke, ktoré by si vyžadovali
zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2012, najmä:
a) žiadny 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) žiadne dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek,
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c)
d)
e)
f)
g)

žiadne zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,
neboli obcou vydané dlhopisy a iné cenné papiere,
nenastala zmena právnej formy obce ako účtovnej jednotky,
žiadne mimoriadne udalosti, ktoré by ovplyvnili hospodárenie obce (živelné pohromy a pod.)
žiadne iné mimoriadne skutočnosti.

Vo Valaskej Belej 27. marec 2013
Zodpovedná osoba za vypracovanie:
Mgr. Elena Obuchová, zamestnanec obce

Ing. Miloš C ú c i k
starosta obce
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