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Poznámky k 31.12.2018  
 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky  

 

a)  

Názov účtovnej jednotky Obec Lada 

Sídlo účtovnej jednotky Lada 240 

IČO 00327336 

Dátum zriadenia    01.07.1973 

Spôsob zriadenia na základe zákona o obecnom zriadení 

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 84110 – Všeobecná verejná správa 

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 

Ján Katica 

starosta obce 

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 

Funkcia  

Jozef Bečaver 

zástupca starostu obce 

Priemerný počet zamestnancov počas 

účtovného obdobia 

16,5 

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky 

z toho:   

- počet vedúcich zamestnancov  

17 
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Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:  

- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou 

jednotkou (počet) 

nie sú zriadené 

- príspevkové  organizácie zriadené účtovnou 

jednotkou (počet) 

nie sú zriadené 

- neziskové organizácie založené/zriadené  

účtovnou jednotkou (počet) 

nie sú zriadené 

- právnické osoby založené účtovnou 

jednotkou (počet) 

nie sú zriadené 
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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 

 

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  menovitou hodnotou 

n) rezervy  oceňujú sa v očakávanej výške 

záväzku 

o) 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. 

p) deriváty pri nadobudnutí  obstarávacou cenou 
 

 

 

 

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: 

  odo dňa jeho zaradenia do používania 

  prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania 

Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.  
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Účtovná jednotka zaraďuje majetok do odpisových skupín v zmysle zákona č.595/2003 Z.z. o dani 

z príjmov v z.n.p. Ak účtovná jednotka nemôže zaradiť majetok do 1. - 6. odpisovej skupiny, individuálne 

prehodnotí odpisový plán konkrétneho majetku podľa špecifických podmienok používania.  

 

Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: 

 
Odpisová skupina Predpokladaná doba  

používania v rokoch  

Ročná odpisová sadzba 

 

Ročná odpisová sadzba 

v % 

1 4 1/4 25,00 

2 6 1/6 16,67 

3 8 1/8 12,50 

4 12 1/12   8,33 

5 20 1/20  5,00 

6 40 1/40  2,50 
 

Drobný nehmotný majetok od 0,03 Eur do 165,97 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je 

dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby. 

Drobný hmotný majetok od 0,03 Eur do 165,97 €, ktorý podľa rozhodnutia 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 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 

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

 

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.  

 

 

 

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.  
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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.  
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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  

Dlhodobý nehmotný majetok 

 

OBSTARÁVACIA CENA – tab.č. 1 

Názov Účet 

 

Riadok 

súvahy 

OC 

k 31.12.2017 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+/- 

OC 

k 31.12.2018 
Ostatný DNM 019 008 3960,00    3960,00 

Spolu: 

 

  3960,00    3960,00 

 

V tabuľke č.1 je vykázaný stav na účte: 

- 019 v sume 3960,00 € /územný plán obce/. 

 

OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY  

Názov Účet 

 

Riadok 

súvahy 

Oprávky,OP 

k 31.12.2017 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+/- 

Oprávky,OP 

k 31.12.2018 
Oprávky k DNM 079 

 

008 396,00 792,00   1188,00 

Spolu: 

 

  396,00 792,00   1188,00 

 

 ZOSTATKOVÁ  HODNOTA  

Názov 

 

Účty Riadok 

súvahy 

Zostatková hodnota 

K 31.12.2017 

Zostatková hodnota 

K 31.12.2018 

ZH DNM 

 
/019/-/079/ 008 3564,00 2772,00 

Spolu: 

 

  3564,00 2772,00 

 

 

 Dlhodobý  hmotný majetok 

OBSTARÁVACIA CENA – tab.č. 1 

Názov Účet 

 

Riadok 

súvahy 

OC 

k 31.12.2017 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+/- 

OC 

k 31.12.2018 
Pozemky 

 
031 012 37800,46    37800,46 

Stavby 

 
021 015 976540,76 126217,86   1102758,62 

Samostatné 

hnuteľné 

veci a súbory 

hnut.vecí 

022 016 22569,88 1749,60   24319,48 

Dopravné 

prostriedky 

 

023 017 4374,46    4374,46 

Drobný DHM 

 
028 020 30222,58    30222,58 

Spolu: 

 

  1071508,14 127967,46   1199475,60 
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V tabuľke č.1 je vykázaný prírastok na účte: 

- 021 v sume 126217,86 €, ktorý vznikol zaradením tohto majetku do užívania: 

     -výstavba autobusovej zastávky a semaforu v sume 63627,44 € 

     -rekonštrukcia chodníkov CH3, CH4 v sume 62590,42 €  

- 022 v sume 1749,60 €, ktorý vznikol: 

           - zakúpením informačného panelu na meranie rýchlosti vozidiel v sume 1749,60 € 

 

 

OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY  

Názov Účet 

 

Riadok 

súvahy 

Oprávky,OP 

k 31.12.2017 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+/- 

Oprávky,OP 

k 31.12.2018 
Oprávky a OP  

k stavbám  
081 

 

015 398615,18 47374,06   445989,24 

Samostatné 

hnuteľné 

veci a súbory 

hnut.vecí 

082 

 

016 19075,65 3847,48   22923,13 

Dopravné 

prostriedky 

 

083 

 

017 4374,46    4374,46 

Drobný DHM 

 
089 

 

020 30222,58    30222,58 

Spolu: 

 

  452287,87 51221,54   503509,41 

 

 ZOSTATKOVÁ  HODNOTA  

 

Názov 

 

Účty Riadok 

súvahy 

Zostatková hodnota 

K 31.12.2017 

Zostatková hodnota 

K 31.12.2018 

ZH pozemkov 

 
/031/-/092/ 012 37800,46 37800,46 

ZH stavieb 

 
/021/-/081+092/ 015 577925,58 656769,38 

ZH samostatných hnuteľných 

vecí 

a súborov hnuteľných vecí  

/022/-/082+092/ 016 3494,23 1396,35 

ZH dopravných prostriedkov /023/-/083+092/ 017 0,00 

 

0,00 

 

Spolu: 

 

  619220,27 695966,19 

 

 

Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku /v €/: 

 

OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU  

 

Názov Účet Riadok 

súvahy 

KZ 

k 31.12.2016 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+/- 

KZ 

k 31.12.2017 

Obstaranie DHM 042 022 13435,29 129117,46 127967,46  14585,29 

Spolu:   13435,29 129117,46 127967,46  14585,29 

 

V tabuľke č.4 je vykázaný prírastok na účte 042 v sume 129117,46 €, ktorý vznikol: 

- výstavbou autobusovej zastávky a semaforu v sume 63627,44 € 

-  rekonštrukcia chodníkov CH3, CH4 v sume 62590,42 €  
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- zakúpením informačného panelu na meranie rýchlosti vozidiel v sume 1749,60 

- vyhotovením projektu „Rekonštrukcia chodníkov CH3, CH4 v obci Lada“ v sume 1150,00 € 

 

V tabuľke č.4 je vykázaný úbytok na účte 042 v sume 127967,46 €, ktorý vznikol zaradením do majetku: 

- autobusová zastávka a semafor v sume 63627,44 € 

- rekonštrukcia chodníkov CH3, CH4 v sume 62590,42 €  

- informačný panel na meranie rýchlosti vozidiel v sume 1749,60 

 

 

OPRAVNÉ POLOŽKY – neboli tvorené 

 

ZOSTATKOVÁ  HODNOTA        
 

Názov Účet Riadok 

súvahy 

KZ 

k 31.12.2017 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+/- 

KZ 

k 31.12.2018 

ZH účtu obstarania 

DHM 

/041/-

/094/ 
022 13435,29 129117,46 127967,46  14585,29 

ZH účtu obstarania 

DFM 

/041/-

/096/ 
032      

Spolu:   13435,29 129117,46 127967,46  14585,29 
             

 

Na účte 042 obec má zaúčtované: 

- náklady na projekt „Kanalizácia obce Lada“: 4811,29 €,  

- náklady na spolufinancovanie projektu „Zvýšenie intenzity separovaného zberu       

komunálneho odpadu v obciach združenia Ekotorysa“ vo výške 5% t.j. 5,00 €/ /obyvateľ,  

čo činí 4180.-€, 

- náklady na projekt „Rekonštrukcia MŠ v obci Lada“ v sume 1900,00 € 

- náklady na projekt „Výstavba zastávky SAD v obci Lada“ v sume 2544,00 € 

- náklady na projekt „Rekonštrukcia chodníkov CH3, CH4 v sume 1150,00 €.  
 

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

 
Druh poisteného majetku Spôsob poistenia Výška poistenia  

   

Budovy, stavby ,HIM,  DHIM ,OTE ,zásoby pre prípad živelných udalostí 1380528,90 
   

Budovy, stavby ,HIM, DHIM, OTE ,zásoby pre prípad krádeže vecí 35533,22 
   

Budovy ,stavby ,HIM ,DHIM ,OTE ,zásoby pre prípad poistenie strojov 3319,39 
    

Budovy, stavby ,HIM, DHIM, OTE, zásoby pre prípad poistenie elektroniky 3319,39 € 
    

Budovy, stavby ,HIM, DHIM ,OTE, zásoby pre prípad poistenie skla 331,94 € 
    

Budovy ,stavby, HIM, DHIM, OTE, zásoby pre prípad zodpovednosti za škodu 49790,88 € 
    

 
Poistné sumy sú uvedené po prepočte poisťovňou Union poisťovňa, a.s. Bratislava 

 

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

obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom: 

  Obec Lada nemá zriadené záložné právo na dlhodobý majetok.  
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c) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky  
 

Majetok, Suma 
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo  

Pozemky    37800,46 
  

Budovy, stavby 1102758,62 
  

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár    24319,48 
  

Dopravné prostriedky      4374,46 
  

Drobný hmotný majetok     30222,58 
  

Spolu: 1199475,60 
  

 
e) Opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku neboli tvorené. 

 

       

2. Dlhodobý finančný majetok 
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku – tab.č.1  

 

OBSTARÁVACIA CENA  

 

Názov 

 
  Účet Riadok OC Prírastky Úbytky Presuny OC 

 

 súvahy k 31.12.2017 + - + / - k 31.12.2018  

   

Ostatný DFM 063 027 170729,36    170729,36 
 

        
 

Spolu   170729,36    170729,36 
 

        
 

 

Na účte 063 sú zaúčtované akcie VVS na základe výpisu VÚB Bratislava /5144 ks x 33,19 €/. 

 

b)  OPRAVNÉ POLOŽKY neboli tvorené 

 

ZOSTATKOVÁ HODNOTA  
 

Názov 
 Riadok Zostatková hodnota Zostatková hodnota 

 

Účet súvahy k 31.12.2017 k 31.12.2018  

   

ZH ostatného DFM /069/ - /096/ 027 170729,36 170729,36 
 

     
 

Spolu   170729,36 170729,36 
 

     
 

 

 

3.  Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach  
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026 
súvahy):  
Obec nemá podiely v iných spoločnostiach. 

 

4.   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):   
  

Na účte 063 sú zaúčtované akcie VVS na základe výpisu VÚB Bratislava /5144 ks x 33,19 €/.  
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Názov emitenta Druh Mena Výnos v % Dátum Účtovná hodnota Účtovná hodnota  

 cenného cenného  splatnosti vykázaná v súvahe vykázaná v súvahe  

 papiera papiera   účtovnej jednotky účtovnej jednotky  

     k 31.12. 2017 k 31.12. 2018  

VVS Košice akcie €   170729,36 170729,36  

Spolu     170729,36 170729,36  

 
b) dlhodobé pôžičky (riadky 029 až 030 

súvahy):  
Obec neposkytla dlhodobé pôžičky.  

 

c) významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku (riadok 031 súvahy):   
Obec nemá v účtovníctve iné významné položky dlhodobého finančného majetku  

 

B Obežný majetok 
1. Zásoby/riadky 035 až 039 súvahy/:  
 

 

Položka zásob Riadok Hodnota Prírastky Úbytky Presuny Hodnota Opis zásob 
 súvahy v € + - +/- v €  

  k 31.12.    k 31.12.  

  2017    2018  

Školská jedáleň  70,47 7413,98 7345,96  138,49 Potraviny 
        

OcU  571,68 9622,94 9933,58  261,04 
Smetné nádoby, 

palivo - Multicar 
        

Materská škola   3068,44 3068,44   Materiál MŠ 
        

Základná škola   105,33 105,33   Materiál ZŠ 
        

Spolu 34 642,15 20210,69 20453,31  399,53  
        

 

Obec má vytvorené zásoby v školskej jedálni /potraviny/, na OcÚ /smetné nádoby pre občanov a palivo 

do Multicaru/. Vzhľadom k hodnote zásob a predpokladu ich krátkodobého použitia neboli k ním 
vytvorené opravné položky, nie je na nich zriadené záložné právo a nie sú poistené. 

 
 

2. Pohľadávky  
a) významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy  

 

Obec Lada neeviduje pohľadávky vyplývajúce z nedaňových príjmov za r.2018.  

Obec Lada eviduje pohľadávku vyplývajúcu z daňových príjmov za r.2018.  

 
 

 

Pohľadávky Riadok Hodnota pohľadávok Opis 
 súvahy v €  

Nedaňové príjmy 068 0  
    

Daňové príjmy 069 66,39  Daň za nevýherné automaty za r. 2018 
    

Spolu  66,39  
    

 

b) opravné položky k pohľadávkam - /v €/ neboli tvorené,  
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c) pohľadávky podľa doby splatnosti v € /riadky 048 a 060 súvahy/: tab.č.4 

 

Pohľadávka Riadok súvahy Hodnota pohľadávok Opis 

Pohľadávky v lehote 061-084 1142,22 Vyúčtovania za rok 2018 
splatnosti    

Pohľadávky po lehote  -  

splatnosti    

Spolu (súčet riadkov  1142,22  

súvahy 048 a 060)    

 

Pohľadávky vznikli zaúčtovaním: 

- dobropisov za vyúčtovanie el. energie vo výške  112,02  € 
- za vyúčtovanie nájomného - Milkagro vo výške  1030,20 €.  

Tieto položky sa týkajú roku 2018 ale boli vyúčtované a uhradené v januári 2019, preto nie sú 

zabezpečené záložným právom. 

 

3. Finančný majetok 

a)  významné zložky krátkodobého finančného majetku /v €/  
 

Krátkodobý  finančný Riadok Zostatok Prírastky Úbytky Zostatok 
majetok súvahy v  € + - v  € 

  k 31.12.2017   k 31.12.2018 

Pokladnica 086 189,66 26779,79 26684,44 285,01 
      

Ceniny 087 4,00 3237,60 3237,00 4,60 
      

Bežné účty 088 186561,63 793447,18 860871,67 119137,14 
      

Spolu 085 186755,29 823464,57 890793,11 119426,75 
      

 

b) Na krátkodobý finančný majetok, nebolo zriadené záložné právo a obec nemá obmedzené  

právo s ním nakladať. 

 

4. Obec neposkytla návratné finančné výpomoci /riadky 098 a 104 súvahy/.  

 

 

5. Časové rozlíšenie  

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období   

 
Opis položky časového Riadok Zostatok Prírastky Úbytky Zostatok 

rozlíšenia súvahy k 31.12.2017 + - k 31.12.2018 
Náklady budúcich období 111 434,56 683,05 434,56 683,05 
spolu z toho:      

      

Príjmy budúcich období 113 0,00 0,00 0,00 0,00 
spolu z toho:      

      

Spolu 110 434,56 683,05 434,56 683,05 

 

Náklady budúcich období vznikli zaúčtovaním: 

- predplatného na časopisy a zákony na rok 2019 – 232,10 €  
- členského poplatku do ZMOS na rok 2019 – 141,62 € 
- poistné za I. štvrťrok 2019 – 299,58 € 
- poistné za pracovníkov obecných služieb na rok 2019 – 9,75 € 
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Čl. IV 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 
 
 
 
 

A. Vlastné imanie  
 
I. Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ - tab.č.5 

 
Názov položky Hodnota Zvýšenie Zníženie Presun Hodnota 
 v € + - + / - v € 
 k 31.12.2017    k 31.12.2018 

Nevysporiadaný výsledok 780914,32 38885,05  819799,37 
hospodárenia minulých rokov     

Výsledok hospodárenia za účtovné 38885,05 12972,87 38885,05 12972,87 
Obdobie     

Spolu 819799,37 51857,92 38885,05 832772,24 
 
 

B. Záväzky 

 

1.  Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v € - tab.č.6-7 

 
Položka rezerv Výška Tvorba Zníženie Zrušenie Výška Predpokladaný 

 v € + - - v € rok použitia 
 k 31.12.2017    k 31.12.2018 rezerv 
Rezervy zákonné krátkodobé       

 
Mzdy za dovolenku vrátane 0,00 0,00 0,00 0,00   
sociálneho zabezpečenia        

Náklady na zostavenie, overenie, 650,00 650,00 650,00 650,00 2019  

zverejnenie účtovnej závierky        

a výročnej správy týkajúcej sa        

vykazovaného obdobia        

Spolu /r.127/ 650,00 650,00 650,00 650,00 2019  
         

 

 

2. 

 

Záväzky        

a) Záväzky podľa doby splatnosti v € /riadky 140 a 151 súvahy/:tab.č.8    

       

Záväzky podľa doby splatnosti Výška v €   Výška v €   

   k 31.12.2017   k 31.12.2018  

Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho 2404,72   2700,79   
        

Záväzky v lehote splatnosti  2404,72   2700,79   
        

Záväzky po lehote splatnosti        
       

Krátkodobé záväzky/r.151/spolu z toho 23259,09   32863,45   
        

Záväzky v lehote splatnosti  23259,09   32863,45   
        

Záväzky po lehote splatnosti        
       

Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 25663,81   35564,24   
         

 

b) Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v € /riadky 140 a 151 súvahy/:  
Obec neeviduje záväzky s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok.  
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c)  Popis významných záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy v €:  

 

Záväzky podľa druhu Riadok Výška v € Výška v € 
 súvahy k 31.12.2017 k 31.12.2018 
Záväzky zo sociálneho fondu 144 2404,72 2700,79 

    

Dodávatelia 152 2012,95 2826,30 
    

Prijaté preddavky v ŠJ 154 1173,06 435,75 
    

Iné záväzky 160 193,00 0,00 
    

Zamestnanci 163 10532,39 17978,13 
    

Ostatné záväzky voči zamestnancom – odb. 164 44,62 0,00 
    

Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poistenia 165 7768,23 8028,08 
    

Ostatné priame dane 167 1534,84 3595,19 
    

 
Uvedené krátkodobé záväzky, vyplývajú: 

- z faktúr za rok 2017, ktoré boli doručené v r. 2018 a uhradené v r.2018,  
- miezd za XII.2017, ktoré budú vyplatené v januári 2018.  

 

 
3. Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci  

 

a) Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery€/ /  
Obec Lada nemala v r. 2018 poskytnutý bankový úver  

 

 

4. Časové rozlíšenie  

 

a) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov 

budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/   

 

Opis položky časového Riadok Hodnota Prírastky Úbytky Presuny Hodnota 

rozlíšenia súvahy k 31.12.2017 + - - k 31.12.2018 

Výdavky budúcich období 181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

spolu z toho:       

Spolu  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       
Výnosy budúcich období 182 152569,21 109,81 15901,58 0,00 136777,44 

spolu z toho:       

Dotácie  152282,16 0,00 15533,14 0,00 136749,02 

Dary-rabat školskej jedálne  287,05 109,81 368,44 0,00 28,42 

Spolu  152569,21 109,81 15901,58 0,00 136777,44 
       

 

Významné položky časového rozlíšenia: 

Obci Lada nebola poskytnutá v r.2018 dotácia zo štátneho rozpočtu.  

Odpisy z dotácií a transferov na účet 384 boli zaúčtované vo výške 15533,14 €, 

Zostatok rabatu pre školskú jedáleň od dodávateľa Milk-agro je vo výške 28,42 € . 
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Čl. V 

Informácie o výnosoch a nákladoch  

 

1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov 
Popis /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   

- strava v ŠJ 7345,96   7983,45 

- vyhlasovanie rozhlasom 171,00 216,00 

- ostatné 554,14 737,95 

b)  zmena stavu vnútroorganizačných zásob   

c)  aktivácia   

d)  daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov   

632 - daňové výnosy samosprávy 259047,23 232703,15 

633 – výnosy z poplatkov 8398,45 7729,52 

- ŠKD a MŠ 1006,80 1180,20 

e)  finančné výnosy   

f)  mimoriadne výnosy   

g)  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 54534,22 76562,99 

    694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR 15533,14 23665,22 

h)  ostatné výnosy   

641 – Tržby z predaja DNM a DHM  144,00 

    648 - Ostatné výnosy 

-  

10630,79 7341,96 

 

     Celková výška výnosov k 31.12.2018 bola vykázaná vo výške 358365,84 €, čo predstavuje nárast 

výnosov oproti roku 2017 o 101,40 €, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 358264,44 

€.  Nárast výnosov je nevýrazný. 

     Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:  

     -podielové dane vo výške  252684,41 € 

     -poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 7144,95 € 

     -daň z nehnuteľnosti vo výške 5445,30 € 

     -výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 54534,22 € (účet 693) 

     -výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy o výške 15533,14 € (účet 694) 

 

 

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

a)  spotrebované nákupy   

501 - Spotreba materiálu  

- spotreba materiálu 

- spotreba potravín v ŠJ 

 

13258,15 

7345,96 

 

12232,43 

7983,45 

502 - Spotreba energie 

- elektrická energia 

- voda 

- plyn 

 

5994,85 

520,15 

5196,00 

 

5595,47 

611,89 

8553,40 

b)  služby   

511 - Opravy a udržiavanie 7137,63 4588,49 

512 - Cestovné 236,46 281,80 

513 - Náklady na reprezentáciu  62,98 179,31 

518 - Ostatné služby  32876,05 27872,22 

c)  osobné náklady   

521 - Mzdové náklady  154882,72 138158,56 

524 - Zákonné sociálne náklady 51427,68 48013,33 

527 - Zákonné sociálne náklady  3514,54 3870,19 

d)  dane a poplatky   

538 - Ostatné dane a poplatky 224,62 361,46 
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e)  odpisy, rezervy a opravné položky  Suma k 31.12.2018 Suma k 31.12.2017 

551 - Odpisy  DNM a DHM 

- odpisy z vlastných zdrojov 

- odpisy z cudzích zdrojov  

 

36480,40 

15533,14 

 

29562,08 

23665,22 

f) finančné náklady   

568 - Ostatné finančné náklady 1171,96 1434,04 

g)  mimoriadne náklady   

h)  náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov   

585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subj. VS       78,30 78,10 

586- Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo VS 600,00 600,00 

i) ostatné náklady   

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 8201,38 5721,90 

     Celková výška nákladov k 31.12.2018 bola vykázaná vo výške 345392,97 €, čo predstavuje nárast 

nákladov oproti roku 2017 o 26013,58 €, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 

319379,39. €. Nárast nákladov bol spôsobený nárastom mzdových nákladov a nákladov na opravy 

a udržiavanie majetku. Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:  

    -mzdové náklady vo výške  154882,72 € 

    -sociálne náklady vo výške 51427,68 € 

    -služby ostatné vo výške 32876,05 €   

    -odpisy vo výške 52013,54 € 

 

3.  Tržby a náklady príspevkových organizácií 
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.  
Obec Lada je zriaďovateľom Školskej jedálne pri Materskej škole v Lade bez právnej subjektivity. 
Výnosy – tržby z predaja služieb v r. 2018:  
– za príjem stravného v ŠJ:       7345,96  € 
Náklady – spotreba potravín v r. 2018: 

– spotreba potravín v ŠJ: 7345,96 € 

  

Čl. VI 

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 
Na podsúvahových účtoch 75 a 79 Obec Lada účtuje stav a pohyb predmetov evidovaných v 
OTE v tomto členení:   
 
Účet - názov Stav Prírastky Úbytky Stav  

 

k 31.12.2017 

 

v r. 2018 

 

v r. 2018 

 

k 31.12.2018 

  

OTE OCU 30461,53 4426,07 - 34887,60  

      

OTE Knižnica 1128,00 - - 1128,00  

      

OTE Náradie   600,19 - -   600,19  

      

OTE Dom smútku 3265,39 - - 3265,39  

      

OTE MŠ 21205,85 2072,60 - 23278,45  

      

OTE ZŠ 23189,81 571,34 - 23761,15  

      

OTE MVP 5.166,38 - - 5.166,38  

      

OTE ITMŠ 2496,00 - - 2496,00  

      

OTE ITZŠ 2496,00 - - 2496,00  

      

OTE EPS 120,00 - - 120,00  

      

Spolu: 

 

90129,15 

 

7070,01 

 

- 

 

97199,16 
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Čl. VII 

Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 

 

1. Iné aktíva a iné pasíva  

a) opis a hodnota iných aktív – Obec Lada neeviduje iné aktíva 

a) opis a hodnota iných pasív – Obec Lada neeviduje iné pasíva 

 

b) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky –  

Obec Lada nevlastní nehnuteľné kultúrne pamiatky. 

 

c) informácia, či sú iné aktíva a iné pasíva vykázané voči účtovnej jednotke súhrnného celku  

 
Informácia Vykázané voči ÚJ súhrnného celku 

Áno/Nie 

Hodnota celkom 

Iné aktíva Nie  

Iné pasíva Nie  

 

2. Ostatné finančné povinnosti  

Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch.  

Obec Lada neeviduje významné finančné povinnosti, ktoré nemá vykázané v účtovných výkazoch. 

 

 

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  
Obec Lada nevykonáva podnikateľskú činnosť a preto neposkytuje peňažné a nepeňažné výhody členom 
štatutárnych orgánov a preto nevzniká vplyv spriaznených osôb na ekonomické vzťahy. 
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Čl. IX 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  
 

 

1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu – tab.č. 12-14  

 

      Rozpočet obce na rok 2018 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017  uznesením č. 

248/2017. Uznesením č. 108/2015 OZ schválilo neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce 

na rok 2016-2018. 

 

      Na svojom zasadnutí 15.04.2015 OZ schválilo svojím uznesením č. 66/2015  v súlade s § 14 zákona 

o rozpočtových pravidlách, aby starosta obce Ing. Milan Hudák vykonával resp. schvaľoval rozpočtové 

opatrenia v rámci rozpočtového roku t.j. presuny medzi položkami bežného rozpočtu tak, aby celkový 

objem príjmov a výdavkov bežného rozpočtu ostal zachovaný. 

 

Na základe schváleného uznesenia č. 66/2015 starosta obce Ing. Milan Hudák schválil::  

- rozpočtové  opatrenie č. 2/2018  schválené dňa 25.06.2018 

- rozpočtové  opatrenie č. 3/2018  schválené dňa 17.09.2018 

- rozpočtové  opatrenie č. 4/2018  schválené dňa 28.09.2018 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 280/2018 dňa 18.06.2018. 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 25/2018 dňa 11.12.2018. 

 

     Rozpočtovým opatrením č. 1/2018 schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 18.06.2018, uznesením  

č. 280/2018 zmenu rozpočtu na základe reálnej potreby : 

- zvýšením v príjmovej časti o +58000,00 € : 

   - použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce v sume +58000,00 € 

  

- úpravou vo výdavkovej časti o +58000,00 €: 

   - nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení v sume  -11000,00 € 

   - prípravná a projektová dokumentácia v sume  +2360,00 € 

   - Realizácia nových stavieb v sume +4000,00 € 

   - rekonštrukcia a modernizácia stavieb  v sume  +62640,00 €  

 

     Finančné prostriedky z rezervného fondu boli schválené na tieto akcie: 

- rekonštrukcia chodníkov CH3, CH4,  

- výstavbu zastávky SAD a na zriadenie  cestnej svetelnej signalizácie na prechode pre chodcov na 

autobusovej zastávke pri SENTI-CAFE club,  

- nákup informačného panelu na meranie rýchlosti vozidiel, 

- prípravnú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu chodníkov CH5,CH6. 

 

    Rozpočtovým opatrením č. 5/2018 schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 11.12.2018, uznesením  

č. 25/2018 zmenu rozpočtu na základe reálnej potreby z dôvodu úpravy transferov a potreby vykonať 

presuny medzi položkami. Celkové príjmy a výdaje ostali nezmenené. 

 

      Na svojom zasadnutí 11.12.2018 OZ schválilo svojím uznesením č. 26/2018  v súlade s § 14 zákona 

o rozpočtových pravidlách, aby starosta obce Ján Katica vykonával resp. schvaľoval rozpočtové opatrenia 

v rámci rozpočtového roku t.j. presuny medzi položkami bežného rozpočtu tak, aby celkový objem 

príjmov a výdavkov bežného rozpočtu ostal zachovaný. 

 

     Na základe schváleného uznesenia č. 66/2015 starosta obce  Ján Katica schválil::  

- rozpočtové  opatrenie č. 6/2018  schválené dňa 21.12.2018. 
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Výška dlhu 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 - tabuľka č.15: 
 
Obec Lada nemala v r. 2018 poskytnutý bankový úver a nemá nesplatený úver z predchádzajúceho 
obdobia.  

 

 

 

Príjmy bežného rozpočtu v €  

 
Zdroj Názov  Schválený rozpočet Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

 k 31.12.2018 

41 Výnos dane z príjmov 197297,00 197297,00 252684,41 

41 Dane a poplatky   23739,38   23739,38 24654,23 

41 Príjmy z prenájmu majetku     6202,00 6202,00 5979,22 

41 Dividendy VVS   2057,60 

41 Dobropisy za minulý rok   3927,79 

41 Náhrady poistného   2709,50 

41 Príjmy z výťažkov z lotérií   14,21 

111 Transfery zo ŠR   56982,62   56982,62 53270,07 

Spolu  284221,00 284221,00 345297,03 

 

 

Príjmy – finančné operácie v €  

 
Zdroj Názov  Schválený rozpočet Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

 k 31.12.2018 

46 Prevod z rez.fondu 111000,00 169000,00 129117,46 

131H Prostr.z predch.rokov - ZŠ   1271,01 

72f Prostr.z predch.rokov - ŠJ   1102,59 

Spolu  111000,00 169000,00 131491,06 

 

 

Príjmy – spolu v €  
Zdroj Názov  Schválený rozpočet Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

 k 31.12.2018 

Spolu  395221,00 453221,00 476788,09 
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Výdavky bežného rozpočtu v €  

 
Oddiel Názov  Schválený rozpočet Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

 k 31.12.2018 

01116 Obec 141801,00 130786,72 130148,15 

0112 Finančná a rozpočtová oblasť       765,00      933,00      931,32 

0160 Všeob.ver.služby nekl.-VOĽBY  449,10 449,10 

0510 Nakladanie s odpadom 11053,00 11993,00 11986,25 

0520 Nakladanie s odpadovými vodami        700,00      700,00     607,58 

0620 Rozvoj obcí        320,00       320,00    16,25 

0640 Verejné osvetlenie        150,00       150,00       0,00 

0840 Náboženské a iné spol. služby          35,00              35,00       0,00 

09111 Predškolská výchova    40270,00 45091,64 45075,16 

09121 Základné vzdelanie    54477,00   57143,90 57137,94 

09501 Zariad. pre  záujmové vzdelávanie 11000,00 10411,00 9665,98 

09601 Školské stravovanie v MŠ a ZŠ    23650,00 26207,64 25667,02 

Spolu  284221,00 284221,00 281684,75 

 

 

Výdavky kapitálového rozpočtu v €  

 
Zdroj Názov  Schválený rozpočet Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

 k 31.12.2018 

 Obstaranie kapitál. majetku 111000,00 169000,00 129117,46 

Spolu  111000,00 169000,00 129117,46 

 

 

Výdavky rozpočtované spolu v € 

 
Zdroj Názov  Schválený rozpočet Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

 k 31.12.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Spolu  395221,00 453221,00 410802,21 

 

 

 

Čl. X 

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

do dňa zostavenia účtovnej závierky 

 

 
     V Obci Lada nenastali po 31. decembri 2018 také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo 

vykázanie v účtovnej závierke za rok 2018. 

 


