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Poznámky k 31.12.2016 - textová časť 
 

 

 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

 

 

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky  

 

a)  

Názov účtovnej jednotky Obec Višňové 

Sídlo účtovnej jednotky Obecný úrad Višňové č. 60, PSČ 916 16 

IČO 00312151 

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

Zb. o obecnom zriadení. 

Spôsob zriadenia Zákon číslo 369/1990 Zb. 

b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej 

závierky  

    riadna 

    mimoriadna  

c) Účtovná jednotka je súčasťou 

konsolidovaného celku 

    áno 

    nie 

 

 

2. Opis činnosti účtovnej jednotky  

 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky 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 

Pavol Hluchý, starosta obce 

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 

Funkcia  

Jaroslav Knap, zástupca starostu 

Priemerný počet zamestnancov počas 

účtovného obdobia 

2 

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka účtovnej 

jednotky z toho:   

- počet vedúcich zamestnancov  

2 

 

 

1 

- neziskové organizácie založené/zriadené  

účtovnou jednotkou (názov, sídlo) 

Kopaničiarsky región – MAS, o.z. Myjava 

- právnické osoby založené účtovnou 

jednotkou (názov, sídlo) 

Doliny, s.r.o. Stará Turá 
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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 

a) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa 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  

  provízia  

  poistné  

 

    Súčasťou obstarávacej ceny nie sú: 

  úroky  

  realizované kurzové rozdiely, 

    ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania. 

 

b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou  

Účtovná jednotka neúčtuje žiadny dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou. 

 

c) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa 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  

  provízia 

  poistné 

 

    Súčasťou obstarávacej ceny nie sú: 

  úroky  

  realizované kurzové rozdiely, 

    ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania. 

 

d) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou  

Účtovná jednotka neúčtuje žiadny dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou. 

 

e) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne  
 sa oceňuje reálnou hodnotou.  

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.  

V roku 2016 účtovná jednotka nezískala bezodplatne žiadny dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný 

majetok. 
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f) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. 

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.  
 

g) Zásoby nakupované 

Účtovná jednotka neúčtuje žiadne nakupované zásoby. 

 

h) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou   

Účtovná jednotka neúčtuje žiadne zásoby vytvorené vlastnou činnosťou. 

 

i) Zásoby získané bezodplatne  
Účtovná jednotka neúčtuje žiadne zásoby získané bezodplatne. 

 

j) Pohľadávky  
Pohľadávky 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. 

 

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 vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie 

zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 

o) Deriváty  

Účtovná jednotka neúčtovala žiadne deriváty. 

 

p) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi  

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tento druh majetku. 

 

q) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou. 
 

r) Finančný prenájom  
Účtovná jednotka nemá vo finančnom prenájme žiadny majetok. 

 

4. Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v odseku 3 

sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním 
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5. 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 nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania 

 

Účtovná jednotka odpisuje hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok  v súlade 

so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade účtovnými zásadami 

a účtovnými metódami.    

 

Metóda odpisovania sa používa v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov. 

 

Účtovná jednotka s účinnosťou od 1. januára 2015 používa nasledovný odpisový plán pre hmotný 

majetok: 

Odpisová skupina Doba odpisovania Ročný odpis 

1* 4 roky 1/4 

2* 6 rokov 1/6 

3* 8 rokov 1/8 

4* 12 rokov 1/12 

5* 20 rokov 1/20 

6* 40 rokov 1/40 

 

Účtovná jednotka zaraďuje hmotný majetok do odpisových skupín v zmysle prílohy č. 1 k zákonu č. 

595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov. 

Drobný hmotný majetok od 30 € do 1700 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým 

hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby a po zaradení do používania sa takýto majetok účtuje na účte 501 

– Spotreba materiálu a sleduje v podsúvahovej evidencii na účtoch 71 až 79. 

 

6. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku 

 

Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.  

Účtovná jednotka opravné položky nevykazuje a neeviduje vo svojom účtovníctve. 

 

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.  
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Rozpis poskytnutých transferov v roku 2016:  

 

Bežné transfery: 

 

- účet 35702 - v roku 2016 bola obci poskytnutá dotácia z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na 

úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra 

obyvateľov Slovenskej republiky v sume 56,43 €. Finančné prostriedky boli k 31.12. 2016 použité na 

určený účel 

 

- účet 35703 - v roku 2016 bola obci poskytnutá dotácia z Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne 

na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v sume 15,99 €. Finančné 

prostriedky boli k 31.12. 2016 použité na určený účel 

 

- účet 35713 – v roku 2016 bol obci poskytnutý transfer prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny Nové Mesto nad Váhom prídavok na dieťa na rok 2016 – z dôvodu určenia obce ako osobitného 

príjemcu prídavku na dieťa, v  sume 282,24 €. K 31.12.2016  boli poskytnuté finančné prostriedky použité 

na určený účel 

 

- účet 35714 – v roku 2016 bola obci poskytnutá dotácia z Ministerstva financií Slovenskej republiky na 

úhradu nákladov spojených s prípravou a uskutočnením Volieb do NR SR 2016  v sume 665,92 € Na 

určený účel boli použité finančné prostriedky v sume 544,72 € a preplatok v sume 121,20 € bol vrátený na 

účet poskytovateľa. Celkové čerpanie k 31.12.2016 bol 665,92 € 

 

- účet 35725 – v roku 2016 bol obci poskytnutý transfer z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na 

zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim za 

katastrálne územie Višňové – rok 2014 v sume 13,04 €.  Finančné prostriedky boli k 31.12.2016 použité 

na určený účel. 

 

- účet 35729 – v roku 2016 bola obci poskytnutá dotácia z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na 

register adries v sume 9,00 €. Finančné prostriedky boli k 31.12. 2016 použité na určený účel 

 

Kapitálové transfery: 

 

V roku 2016 neboli obci poskytnuté žiadne kapitálové transfery. 

 

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 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.  
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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.  

V roku 2016 účtovná jednotky neevidovala majetok a záväzky v cudzej mene. 

 

Čl. III 

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

 

A.  Neobežný majetok 

 

1. Dlhodobý hmotný majetok  

 

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

Textová časť k tabuľke č.1   

 

Hodnota dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2016 predstavovala zvýšenie oproti počiatočnému stavu 

k 1.1.2016 o 22 847,18 € 

 

V tabuľke č.1 je vykázaný prírastok:  na účte 021 v sume 17 857,18 €, ktorý vznikol zaradením majetku – 

výmena okien a vchodových dverí na obecnom byte č. 12 v sume 2 508,35 € do užívania  a zaradením 

majetku – rekonštrukcia obecného úradu v sume 15 348,83 €  do užívania a na účte 023 v sume 4 990,00 € 

- kúpa osobného vozidla Citroen Jumper a jeho zaradenie do majetku obce a do užívania.   

 

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku:  

 

OcÚ+ DS+HIM: ročné poistné spolu 172,27 € 

Majetok je poistený pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou alebo vodovodnou udalosťou 

až do výšky 170 890,45 € 

Majetok je poistený pre prípad ukradnutia veci až do výšky 1 839,14 € 

Majetok je poistený pre prípad ukradnutia hodnôt – peniaze, ceniny až do výšky 497,91 € 

Majetok je poistený pre prípad lúpeže peňazí počas prevádzky až do výšky 497,91 € 

 

MKS + navýšenie hodnoty –rekonštrukcia I. etapa: ročné poistné spolu 228,74 € 

Majetok je poistený pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou alebo vodovodnou udalosťou 

až do výšky 320 165,44 € 

Majetok je poistený pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku – vandalizmus až do výšky 3 319,40 € 

 

Počítačová zostava s príslušenstvom ktorú obec nadobudla  prostredníctvom ZMOS Bratislava 

v rámci projektu:„Poskytnutie lacného a bezpečného pripojenia na internet obciam do 500 

obyvateľov, Zmluva č. 048/343, ročné poistné 29,54 €. Projekt bol realizovaný z prostriedkov EU 

Špecifikácia počítačovej zostavy s príslušenstvom: Osobný počítač Lenovo ThinkPad M52, monitor 

Lenovo ThinkVision L171 a tlačiareň Lexmark E250d+ADSL modem s pripojením USB.  

Majetok je poistený pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou alebo vodovodnou udalosťou 

až do výšky a pre prípad ukradnutia veci až do výšky 1 863,84 € 

Názov Začiatočný stav k 1.1.2016 v  € Konečný zostatok k 31.12.2016 v €  

- dlhodobý hmotný majetok 

- obstarávacia cena 

185 559,29 208 406,47 
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Rekreačná zóna Višňové, ktorú obec nadobudla v roku 2014, ročné poistné je 76,90 € 

Riziko poistenia: balík Združený živel do sumy 18 469,50 €, hracie prvky do sumy 6 583,66 – vandalizmus 

a odcudzenie. 

 

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

obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom 

 

Obec nemala v roku 2016 zriadené záložné právo na dlhodobý majetok 

 

d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky  

Majetok,  

ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo 

Suma  

Pozemky – účet 031 21 814,52 

Budovy, stavby – účet 021 155 654,57 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár – účet 022 8 664,74 

Dopravné prostriedky – účet 023 11 980,97 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku – účet 042 10 291,67 

Spolu 208 406,47 

 

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

Účtovná jednotka neeviduje takýto druh majetku. 

   

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

a dlhodobému hmotnému majetku. 

Účtovná jednotka v roku 2016 nevytvárala opravné položky k dlhodobému finančnému majetku, nakoľko 

nenastalo dočasné zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu. 

2. Dlhodobý finančný majetok  

 

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

 

Textová časť k tabuľke č.1   

Názov Začiatočný stav 

k 1.1.2016 v € 

Konečný zostatok 

k 31.12.2016 v €  

- dlhodobý finančný majetok 327 259,48 327 259,48 

 

Hodnota dlhodobého nehmotného majetku k 31.12.2016 bola na tej istej úrovni ako k 1.1.2016. 

 

b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek   
k dlhodobému finančnému  majetku  

Účtovná jednotka nevytvárala v roku 2016 opravné položky k dlhodobému finančnému majetku. 

 

B.  Obežný majetok  

 

1. Zásoby 

Účtovná jednotka v roku 2016 neúčtovala žiadne zásoby. 

 

2. Pohľadávky 

a) významné pohľadávky  
Účtovná jednotka neevidovala v roku 2016 žiadne významné pohľadávky. 
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Čl. IV 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 

A.  Vlastné imanie - tabuľka č.5 

 

Textová časť k tabuľke č.5 

Účtovná jednotka v roku 2016  účtovala presuny na účte 428 – suma 14 435,38 € - výsledok hospodárenia 

za rok 2015  

 

B.  Záväzky 

1. Rezervy - tabuľka č.7 

 

Textová časť k tabuľke č.7 

V roku 2016 účtovná jednotka tvorila rezervy na uskutočnenie auditu účtovnej závierky za rok 2016 v sume 

500,00 €. Predpokladané obdobie použitia rezerv je rok 2016. Iné rezervy účtovná jednotka netvorila. 

 

2. Záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8 

 

Textová časť k tabuľke č.8   

 

         Krátkodobé záväzky  
Názov účtu Stav  

k 31.12.2015 

Stav  

k 31.12.2016 

Záväzky k 31.12.2016 - účet 321 - dodávatelia 681,19 333,42 

 

Záväzky k 31.12.2016 - účet 331- zamestnanci 254,19 1 385,77 

 

Záväzky k 31.12.2016 - účet 336 – SP a ZP 895,82 837,46 

 

Záväzky k 31.12.2016  - účet 342 – preddavková a zrážková daň 196,70 176,30 

 

Záväzky k 31.12.2016  - účet 379 – iné záväzky 1 218,36 0 

 

Stav krátkodobých záväzkov      k 31.12.2016 3 246,26 2 732,95 

 

 
          Dlhodobé záväzky  

Názov účtu Stav  

k 31.12.2015 

Stav  

k 31.12.2016 

Záväzky k 31.12.2016 - účet 472 

Záväzky zo sociálneho fondu 

85,14 71,77 

 

 

2. Časové rozlíšenie  

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich  období  

podľa jednotlivých položiek súvahy   

 
Názov Začiatočný stav 

k 1.1.2016 v  € 

Konečný zostatok 

k 31.12.2016 v €  

Časové rozlíšenie 64 047,96 

 

61 900,38 

 

- výnosy budúcich období – účet 384 v tom: 

- Rekonštrukcia MKS I. etapa  

- Prístavba DS 

- Rekreačná zóna Višňové 

64 047,96 

 
61 900,38 
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Čl. V 

Informácie o výnosoch a nákladoch  

 

1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov 

 
Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Predpoklad  

rok 2017 

Predpoklad  

rok 2018 

Výnosy 70 397,70 58 628,59 67 920,00 68 920,00 

 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 140,00 61,50 100 100 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0,00 0,00 0,00 0,00 

62 - Aktivácia 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 35 234,38 39 750,16 36 000 37 000 

64 – Ostatné výnosy 27 651,94 15 249,86 25 000 25 000 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

1 978,00 500,00 1 800 1 800 

66 – Finančné výnosy 4,98 3,07 10,00 10,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 10,00 10,00 

68 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v št. rozp. 

org. a PO 

0,00 0,00 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC 

5 388,40 3 064,00 5 000 5 000 

 

 

 

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Predpoklad  

rok 2017 

Predpoklad  

rok 2018 

Náklady 55 962,23 49 668,09 55 900,00 58 400,00 

50 – Spotrebované nákupy 7 383,69 7 167,40 7 500,00 8 000,00 

51 - Služby 16 581,32 7 819,65 15 000,00 16 000,00 

52 – Osobné náklady 26 840,53 28 658,35 27 000,00 28 000,00 

53 – Dane a poplatky 0 0 800,00 800,00 

54 – Ostatné náklady na prevádz. činnosť 1 209,51 993,52 1 500,00 1 500,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a fin. 

činnosti a zúčt. časového rozlíšenia 

3 617,95 4 710,90 3 600,00 3 600,00 

56 – Finančné náklady 329,23 318,27 500,00 500,00 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 – Nákl. na transf. a nákl. z odvodu príj. 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Čl. VI 

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

 

 

1.  Ďalšie informácie - informácie o významných položkách 

 
Druh položky Účet Hodnota 

k 31.12.2015 

Hodnota 

k 31.12.2016 

Drobný hmotný majetok 77101 14 104,49 14 375,49 

 

Materiál v skladoch civilnej ochrany  77102 466,41 466,41 

 

 

Spolu 

  

14 570,90 

 

14 841,90 

 

 

 

Čl. VII 

Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 

1. Iné aktíva a iné pasíva  

 

Účtovná jednotka neeviduje iné aktíva a iné pasíva. 

 

 

Čl. VIII 

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch  

účtovnej jednotky a spriaznených osôb 

  

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky 

a spriaznených osôb  

 

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tento článok. 

 

 

 

Čl. IX 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  

 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12 -15 

 

Textová časť k tabuľke č.12 -15: 

 

Rozpočet obce na rok 2016 

 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako  vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako 

schodkový, pričom schodok kapitálového rozpočtu bol krytý finančnými operáciami. 
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Finančné hospodárenie obce Višňové sa riadilo finančným rozpočtom obce, ktorý bol schválený:  

Obecným zastupiteľstvom vo Višňovom uznesením číslo 24C/6/2015 dňa 15.12.2015: 

 
         

 

 

 

 

 

 

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka zmenený rozpočtovými opatreniami 4 x:   

      

1. zmena rozpočtu  
- bola schválená dňa 31.03.2016  Obecným zastupiteľstvom vo Višňovom uznesením číslo 29/4/2016: 

  Rozpočet po 1. zmene: 

 
Príjmy v € BR 41 535 KR 0 FO 20 000 Spolu 61 535 

 

Výdavky v € BR 41 535 KR 20 000 FO 0 Spolu 61 535 

 

 

 

2. zmena rozpočtu  
- bola schválená dňa 16.06.2016 Obecným zastupiteľstvom vo Višňovom uznesením číslo 37/2/2016: 

  Rozpočet po 2. zmene: 

 
Príjmy v € BR 41 535 KR 0 FO 35 000 Spolu 76 535 

 

Výdavky v € BR 41 535 KR 35 000 FO 0 Spolu 76 353 

 

 

 

3. zmena rozpočtu  
- bola schválená dňa 22.09.2016 Obecným zastupiteľstvom vo Višňovom uznesením číslo 41/2/2016: 

  Rozpočet po 3. zmene: 

 
Príjmy v € BR 44 535 KR 0 FO 35 000 Spolu 79 535 

 

Výdavky v € BR 44 817 KR 34 718 FO 0 Spolu 79 535 

 

 

 

4. zmena rozpočtu  
- bola schválená dňa 15.12.2016 Obecným zastupiteľstvom vo Višňovom uznesením číslo 45/2/2016: 

  Rozpočet po 4. zmene: 

 
Príjmy v € BR 55 550 KR 0 FO 35 000 Spolu 90 550 

 

Výdavky v € BR 55 832 KR 34 718 FO 0 Spolu 90 550 

 

 

Schodok bežného rozpočtu k 31.12.2016 bol z dôvodu použitia prostriedkov rezervného fondu  

podľa § 10 odsek 9,havarijný stav – miestnych komunikácii. 
 

 

 

Príjmy v € BR 40 500 KR 0 FO 20 000 Spolu 60 500 

 

Výdavky v € BR 40 500 KR 20 000 FO 0 Spolu 60 500 
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Text k tabuľke č. 12 

 

- Príjmy ( BP+KP) rozpočtu bez finančných operácií. 

 

Schválený rozpočet: 40 500 €,  rozpočet po úpravách 55 550 € 

 

 

 

Text k tabuľke č. 13 

 

- Výdavky rozpočtu (BV+KV) 

 

Schválený rozpočet: 60 500 €, rozpočet po úpravách 90 550 € 

 

 

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: 
 

Popis skutočností:  

 

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali v účtovnej 

jednotke žiadne významné mimoriadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky 

a také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2016. 

 

 

 

 

Vypracovala: Ľudmila Kubišová                     

 

 

 

 

Starosta obce: Pavol Hluchý                            

 

 

 

 

 

Vo Višňovom, dňa 07.02.2017 

 

 
 

 


