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Poznámky k 31. 12. 2014 - textová časť 
 

Čl. I 
Všeobecné údaje 

1. Identifika čné údaje účtovnej jednotky  
 
a)  
Názov účtovnej jednotky OBEC SEMEROVO 
Sídlo účtovnej jednotky 941 32  SEMEROVO č. 345 
IČO 00309257 
Dátum zriadenia  01. 01. 1990 
Spôsob zriadenia zo zákona 
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 starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej 

obyvateľov 

 
3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky  
 
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 
Funkcia 

Ján Šima 
starosta obce 

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 
Funkcia  

Marián Kečkéš 
zástupca starostu 

Priemerný počet zamestnancov počas 
účtovného obdobia 

12 

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

12 
 
 
1 

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:  
- rozpočtová organizácia zriadené účtovnou 

jednotkou (názov, sídlo) 
Základná škola Semerovo 
941 32  Semerovo č. 110 

 
 

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 
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3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek 
 
a) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. 

    
b) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.  

       
c) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. 

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

d) Zásoby nakupované 
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.  
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním.  
   

e) Pohľadávky  
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a 
nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky. 

 
f) Krátkodobý finan čný majetok  

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje 
opravnou položkou. 

 
g) Časové rozlíšenie na strane aktív 

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na 
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 
h) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov 

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. 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. 

 
i) Časové rozlíšenie na strane pasív  

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na 
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 
j) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou. 

 
4. Pri obstarávacej cene majetku sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. 
 
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 odo dňa jeho zaradenia do používania. 
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. 
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: 

Odpisová skupina Predpokladaná doba  
používania v rokoch  

Ročná odpisová sadzba 
 

1 4 1/4 
2 6 1/6 
3 12 1/12 
4 20 1/20 
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Drobný nehmotný majetok do 2 400,00 Eur, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým 
nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby. 
Drobný hmotný majetok do 1 700,00 Eur, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým 
hmotným majetkom sa účtuje priamo do nákladov.  
 
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.  
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. 

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.  
 
8. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro. 

Obec v hodnotenom období v cudzích menách neúčtovala. 
 

Čl. III 
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

 
A Neobežný majetok 
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1) 
       K pohybu v obstarávacích cenách majetku došlo z dôvodu obstarania (rozšírenie verejného 

osvetlenia) v časti úbytkov ide o vyradenia pre fyzické opotrebenie.  
 
b) spôsob a výška poistenia majetku  

Druh poisteného majetku Spôsob poistenia Výška poistenia 
živelné, proti odcudzeniu, poistenie skla UNION 905,21 
zodpovednosť za škodu vyplývajúcu... UNIQA (obytný dom) 336,09 

 
c) zriadenie záložného práva na dlhodobý hmotný majetok:  
Zriadenie záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania Bratislava, na základe zmluvy 
o zriadení záložného práva zo dňa 29.9.2003 na obytný polyfunkčný dom s.č. 556, 1. poschodie. 
Zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na základe 
záložnej zmluvy zo dňa 18.8.2003 na obytný polyfunkčný dom s.č. 556, 1. poschodie. 
 
d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky  

Majetok,  
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo 

obstarávacia cena 

Pozemky 88 551,64 
Umelecké diela a zbierky 8 896,27 
Budovy, stavby 1 670 293,38 
Samostatné hnuteľné veci .... 22 833,26 
Dopravné prostriedky  13 447,49 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 26 643,59 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok         3 045,21 

2. Dlhodobý finančný majetok  
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1 – bez zmeny 
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3. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý 
finančný majetok  

a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy):   
Názov emitenta Druh cenného 

papiera 
Mena 

cenného 
papiera 

Počet    
cenných 
papierov 

Účtovná hodnota 
vykázaná v súvahe 
účtovnej jednotky  

k 31.12. 2014 

Účtovná hodnota 
vykázaná v súvahe 
účtovnej jednotky  

k 31.12. 2013 
Prima banka Slovensko akcia kmeňová EUR 13 5 187,00 5 187,00 
Západosl. vod. spoločnosť akcia kmeňová EUR 7 251 240 660,69 240 660,69 
Spolu    245 847,69 245 847,69 

 
B  Obežný majetok  
1. Pohľadávky 
a) významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy  

Pohľadávka Riadok súvahy Hodnota pohľadávok Opis 
nedaňové pohľadávky 068 17 723,34 TKO, KTV, vystavené fa, voda   
daňové pohľadávky 068 24 864,90 daň z nehnuteľností, za psa 
iné pohľadávky 081 14,53 pohľadávka voči RO 
Spolu  42 602,77  

b) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy) - tabuľka č.4 
Daňové a nedaňové pohľadávky sú všetko pohľadávky po lehote splatnosti. 

   
2. Finančný majetok  
a) významné zložky krátkodobého finančného majetku  

Krátkodobý  finan čný 
majetok 

Riadok 
súvahy 

Zostatok 
k 31.12.2013 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
-  

Zostatok 
k 31.12.2014 

hotovosť 086 248,62 133 388,02 133 181,26 455,38 
ceniny (stravné lístky) 087 285,00 4 800,00 4 707,00 378,00 
bankové účty 088 139 007,85  1 327 373,57 1 333 058,04 133 323,38 
Spolu  139 541,47 1 465 561,59 1 470 946,30 134 156,76 

 
3. Časové rozlíšenie  
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období  

Opis položky časového 
rozlíšenia 

Riadok 
súvahy 

Zostatok 
k 31.12.2013 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
-  

Zostatok 
k 31.12.2014 

Náklady budúcich období 
spolu z toho: 

111 1 368,33 878,05 1368,33 878,05 

poistenie majetku  494,57 601,84 494,57 601,84 
Noviny  141,20 132,50 141,20 132,50 
telefóny  239,35 143,71 239,35 143,71 
Spolu    1 368,33   878,05 

 
Čl. IV 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 
A  Vlastné imanie - tabuľka č.5 

Na účte 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov bol zúčtovaný hospodársky 
výsledok za rok 2013.  

B  Záväzky 
1. Rezervy - tabuľka č.7 
Predpokladaný rok použitia rezerv 

Názov položky Predpokladaný rok použitia  
ostatné krátkodobé rezervy 2015 

 
Opis významných položiek rezerv 

Názov položky Opis významných položiek rezerv 
rezerva na audit 480,00 
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2. Záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8 
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8 

Ostatné dlhodobé záväzky vo výške 72 435,69 Eur predstavujú zostatok úveru ŠFRB v členení 
 2 648,67 Eur s dobou splatnosti do jedného roka a vo výške 69 787,02 Eur so splatnosťou dlhšou ako 
jeden rok,  a vo výške 1 092,14 Eur je zostatok fondu opráv tvorený nájomníkmi polyfunkčného domu 
– spolu ostatné dlhodobé záväzky 73 527,83 Eur. Záväzky zo sociálneho fondu sú vo výške 285,71 
Eur. 
Krátkodobé záväzky v úhrnnej výške 13 916,20 Eur sú záväzky v lehote splatnosti, predstavujú 
neuhradené faktúry za dodávky tovarov a služieb z decembra 2014 a výplaty s odvodmi a daňovou 
povinnosťou za december 2014. 

b) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy  
Záväzok Riadok súvahy Hodnota záväzku Opis 

ŠFRB 141 72 435,69 dlhodobý úver so splatnosťou v roku 2032 
Fond opráv 141 1 092,14 fond opráv tvorený nájomníkmi 
Sociálny fond 144 285,71 zostatok sociálneho fondu pre rok 2014 
Spolu  73 813,54  

 
3. Časové rozlíšenie  
a) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich                

období podľa jednotlivých položiek súvahy   
Opis položky časového 

rozlíšenia 
Riadok 
súvahy 

Zostatok 
k 31.12.2013 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
-  

Zostatok 
k 31.12.2014 

Výdavky budúcich období 
spolu z toho: 

181 1 439,86  1 439,86 0 

stará dovolenka ZŠ  1 439,86  1 439,86 0 
      
Výnosy budúcich období 
spolu z toho: 

182 471 609,69 136,80 34 136,53 437 609,96 

správny poplatok Stargame  3 000,00  3 000,00 0 
Comenius pre ZŠ  4 033,34  4 033,34 0 
nevyčerpané dotácie   235,18 136,80 235,18 136,80 
kapitálové dotácie  464 341,17  26 868,01 437 473,16 
Spolu  471 609,69 136,80 34 136,53 437 609,96 

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384  
Kapitálový transfer Stav záväzku 

k 31.12.2013 
Príjem 

kapitálového 
transferu 

Zúčtovanie do 
výnosov bežného 

účt. obdobia 

Zúčtovanie do 
výnosov 

budúcich období 

Stav záväzku 
k 31.12.2014 

 464 341,17  26 868,01  437  473,16 
Spolu 464 341,17  26 868,01  437 473,16 

 
Čl. V 

Informácie o výnosoch a nákladoch  
 

1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov 
Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/  Suma  

a) tržby za vlastné výkony  a tovar 602 - Tržby z predaja služieb – šj mš 5 583,12 
   
b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 632 - Daňové výnosy samosprávy – podielové dane 294 096,19 
                                                         - daň z pozemkov 92 667,85 

 633 - Výnosy z poplatkov – KTV 18 396,00 
                                            - TKO 15 905,97 
c) finančné výnosy 662 - Úroky 31,28 
d) výnosy z transferov 693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR 20 638,16 

 694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR 26 868,01 
e) ostatné výnosy 645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 30,00 

 648 - Ostatné výnosy – nájomné 5bj 7 110,20 
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2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov 
Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/  Suma   

a) spotrebované nákupy 501 - Spotreba materiálu – šj mš 5 583,12 
 502 - Spotreba energie – el. energie 22 006,74 
                                       - plyn  14 761,26 
                                       - voda 1 629,67 
b) služby  511 - Opravy a udržiavanie 27 339,95 

 512 - Cestovné   890,99 
 513 - Náklady na reprezentáciu  2 144,10 
 518 - Ostatné služby  73 192,33 
c) osobné náklady 521 - Mzdové náklady  102 895,28 

 524 - Zákonné sociálne náklady 37 117,87 
 538 - Ostatné dane a poplatky 289,46 
d) odpisy, rezervy a opravné položky 551 - Odpisy  DNM a DHM 67 591,55 

 553 - Tvorba ostatných rezerv 470,00 
 562 - Úroky 2 920,32 
 568 - Ostatné finančné náklady – poistenie  2 346,20 
e) náklady na transfery a náklady z odvodu 

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

46 541,41 

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

2 129,33 

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

15 083,15 

f) ostatné náklady  548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 16 695,86 
Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve 
§ 18 ods.6 

Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti  960,00 

 
 
 

Čl. VI 
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

 
1. Obec na podsúvahových účtoch účtuje o drobnom hmotnom majetku, vedenom v operatívnej 

evidencii a o odpísanej pohľadávke. 
Popis významných položiek  

majetku a záväzkov  
Hodnota majetku  

materiál ocú 35 164,60 
materiál hasičského zboru 7 579,63 
kabinety mš 2 799,32 
knižnica mks 15 394,42 
knižnica mš 971,72 
materiál mš 15 206,46 
materiál šj mš 2 503,54 
drobný nehmotný majetok 2 868,07 
materiál fc 549,03 
materiál šj mš v ev. 1 364,46 
SPOLU 84 401,25 

 
 

2. Ďalšie informácie - informácie o významných položkách 
Druh položky Hodnota Účet 

Prijaté depozitá a hypotéky   
Prenajatý majetok 4 297,29 2 interaktívne tabule, notebook, tlačiareň, projektor v MŠ 
Majetok prijatý do úschovy    
Prísne zúčtovateľné tlačivá   
Materiál v skladoch civilnej ochrany   
Odpísané pohľadávky 1 691,64 799 000/Ing. Trapl 
Iné   
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Čl. VII 
Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 
1. Iné aktíva a iné pasíva (tab. 10). 
 

 
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  
 

 
 
 

Spriaznená osoba 

 
 
 

Popis 
Základná škola rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 

Ján Šima starosta obce 

 
 

Čl. IX 
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  

 
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu (tabuľky 12, 13 a 14). 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2013. 
Zmena rozpočtu bola schválená dňa 25. 10. 2014. 

 
Čl. X 

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  
do dňa zostavenia účtovnej závierky 

 
Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (31. 12. 2014) do dňa zostavenia účtovnej závierky 
nenastali žiadne zmeny. 
 


