OBEC VEĽKÝ KLÍŽ, Obecný úrad Klíž 156, 958 45 VEĽKÝ KLÍŽ
IČO 00311308, ocu.velkykliz@wircom.sk, 038/5429222

Poznámky k 31.12.2019
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
c) Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku
d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného
celku verejnej správy

Obec Veľký Klíž
Obec bola založená v roku 1990 zákonom č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení.
Zo zákona č.369/1990 Zb.
riadna
mimoriadna
áno
nie
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
Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky
z toho:
- počet vedúcich zamestnancov
Informácie o organizáciách zriadených
a založených účtovnou jednotkou:
- cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach

Ing. Anton Stanko
Starosta obce

Obec Veľký Klíž nemá zriadené, ani založené žiadne
rozpočtové, príspevkové ani neziskové organizácie
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO
36550949, počet CP 5179 ks, podiel z emisie
0,099999 %.
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Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:
- starosta obce: Ing.Anton Stanko
- zástupca starostu obce: Bc.Rudolf Mihaleje
- hlavný kontrolór obce: Mgr. Ivan Antal
- obecné zastupiteľstvo: Ing.Michal Stanko, Mgr.Zuzana Dolná, Bc.Rudolf Mihaleje, Dušan
Hudok, Lukáš Valúch, Pavel Bujna, Ing. Jozef Bielich
- komisie OZ: - ekonomická a inventarizačná
- stavebná a životného prostredia
- kultúrna a športová
- ochrana verejného záujmu a verejného poriadku
- Obecný úrad: Jana Stančeková (do 30.04.2019), od 01.05.2019 spracováva účtovníctvo externe
Janka Kotulová, Martina Vaňová
- Základná škola: Mgr.Andrea Barošová, Mgr.Marianna Antal Poliačiková, Ema Moravčíková,
Alexandra Gregoríková
- Školský Klub detí: Iveta Deviatková
- Materská škola: Darina Halmová, Jana Kristlová, Mariana Bielichová, Jana Stanková
- Školská jedáleň: Zuzana Maťašeje, Darina Valuchová, Darina Halmová

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej
jednotky vo svojej činnosti
áno
nie
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu
áno
nie
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Položky
dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
získaný bezodplatne
dlhodobý finančný majetok
zásoby nakupované
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
zásoby získané bezodplatne
pohľadávky
krátkodobý finančný majetok
časové rozlíšenie na strane aktív

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov
rezervy

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reálnou hodnotou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reálnou hodnotou
menovitou hodnotou
menovitou hodnotou
náklady budúcich období a príjmy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
menovitou hodnotou
oceňujú sa v očakávanej výške
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n) časové rozlíšenie na strane pasív

o) deriváty pri nadobudnutí
p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

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

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať
sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania.
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Ak sa v priebehu používania majetku zistí, že doba
odpisovania nezodpovedá opotrebeniu majetku, upravia sa odpisy majetku a doba odpisovania od 1.1.
nasledujúceho roka.
Alebo napr. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené vnútorným predpisom:
Odpisová skupina
1
2
3
4
5
6

Predpokladaná doba
používania v rokoch
4
6
8
12
20
40

Ročná odpisová sadzba
v%
25
16,67
12,5
8,33
5
2,5

Drobný nehmotný majetok od 0,00 Eur do 2 400 Eur, ktorý podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky
nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od 0,00 Eur do 1 700 Eur, ktorý podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky
nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby, alebo ako spotreba materiálu na účet 501.
Uvedený materiál je obstaraný z bežných výdavkov a účtovná jednotka o ňom, podľa svojho rozhodnutia,
účtuje na podsúvahe.
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Účtovná jednotka podľa vnútorného predpisu tvorila opravné položky k:
- odpisovanému dlhodobému majetku
- neodpisovanému dlhodobému majetku
- nedokončeným investíciám
- dlhodobému finančnému majetku
- zásobám
- pohľadávkam

áno
áno
áno
áno
áno
áno

nie
nie
nie
nie
nie
nie

Účtovná jednotka netvorila opravné položky k nedokončeným investíciám.
Účtovná jednotka netvorila opravné položky k dlhodobému finančnému majetku.
Účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti.
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.
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Bežný transfer
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu
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).
- prijatý 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).
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s
nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta.
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.
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.
Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)
Textová časť k tabuľke č.1
Na účte 042-obstaranie DHM vykazuje účtovná jednotka prírastok v sume 120 561,75€, čo predstavuje:
- rekonštrukcia MK v sume 117 331,36 €;
- obstaranie strojov: úmysel obce vybudovať zberný dvor a z eurofonodv zabezpečiť strojový park,
za týmto účelom bola spracovaná žiadosť o NFP a obstaraný projekt vo výške 900 €;
- nákup multifunkčného zariadenia miestneho rozhlasu FLORIAN vo výške 2 330,39 €, ktorý bol
v danom roku zaradený i do DHM čím došlo k úbytku na účte 042.
Na účte 031 – vykazuje účtovná jednotka úbytok vo výške 12,9 €, čo predstavuje účtovnú hodnotu
odpredaného pozemku.
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b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Druh poisteného majetku
Budova OcU PZ č.4419011819
Budova ZŠ PZ č.4419011819
Budova MŠ PZ č.4419011819
Budova KD PZ č.4419011819
Budova Pož.zbrojnice PZ č.4419011819
Šatne TJ Veľký Klíž PZ č.4419011819
Budova domu smútku Kl.Hr.PZ č.4419011819
Budova domu smútku Klíž PZ č.4419011819
Bytovka PZ č.4419011819
Časti a súčasti poist.budov PZ č.4419011819
Nehnuteľnosti okrem skla PZ č.4419011819
Sklo na poist.budovách PZ č.4419011819
Všeob.zodpoved.za škodu PZ č.4419011819

Spôsob poistenia
Živelné poistenie do výšky 500 000€
Živelné poistenie do výšky 784 000€
Živelné poistenie do výšky 429 000€
Živelné poistenie do výšky 998 000€
Živelné poistenie do výšky 56 000€
Živelné poistenie do výšky 89 500€
Živelné poistenie do výšky 45 000€
Živelné poistenie do výšky 45 000€
Živelné poistenie do výšky 220 000€
Pre prípad odcudzenia do výšky 2 000€
Pre prípad vandalizmu do výšky 3 000€
Poškodenie zničenie do výšky 1 000€
Do výšky 66 400€

Výška ročného poistenia
110,00
172,48
94,38
219,56
12,32
19,69
9,90
9,90
48,40
2,40
8,52
60,00
163,08

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom: nemáme
d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej
jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky
Drobný DHM
Drobný DNM
Softvér

Suma
126.035,25
947.319,52
28.887,32
4.422,03
27 497,55
290,91
1.377,28

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo
Majetok,
ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke:
- zmluva o výpožičke č.SITB-OO2-2015/000041-704 zo dňa 15.6.2015 - stolový
počítač,multif.tlačiareň,čítacie zariad.čipových kariet,zobrazovacie zariadenie-monitor = CISMA
- protokol č.MHSR:5-529/2015-1020 zo dňa 30.5.2016 - USB token
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o finančnom prenájme:
- zmluva o poskytnutí techn.zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č.
FF 404-17-032 zo dňa 3.10.2017

Suma
1.258,80
100,00
33,00 /mes. bez DPH
+ počet normostrán

2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku – je uvedený v tabuľkovej časti (tabuľka č.1)
Textová časť k tabuľke č.1: v r.2018 nenastali žiadne zmeny
3. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý
finančný majetok
a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy):
Názov emitenta

Druh
cenného
papiera

Mena
cenného
papiera

Výnos v
%

Západosl.vodár.spoločnosť,a.s.
Spolu

akcie

EUR

0,0

Dátum
splatnosti

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2018
171.891,01
171.891,01

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2017
171.891,01
171.891,01
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B Obežný majetok
1. Pohľadávky
a) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Textová časť k tabuľke č.4
Obec má pohľadávky v dobe splatnosti (refundácie energií, nájomné Hostinec) vo výške 402,01€; po
dobe splatnosti je nájomné za byt č.2 – jeden mesačný prenájom vo výške 100 € a refundácia energií
nájomníka v celkovej výške 197,81 €. Pohľadávka bola k dátumu zostavovania poznámok uhradená.
2. Finančný majetok
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty

Zostatok k 31.12.2019
559,28
1 200,00
130 543,20

Zostatok k 31.12.2018
571,49
1 56,00
159 523,80

3. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia
Náklady budúcich období spolu z toho:
- poistné
- predplatné
- ostatné služby

Zostatok k 31.12.2019
Zostatok k 31.12.2018
1 410,10
1 115,95
769,95
218,60
421,55

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
Názov položky

Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia

Zostatok
k 31.12.2018

624 196,81
50 232,37

Zvýšenie

77 679,21

Zníženie

Presun

-50 232,37

Zostatok
k 31.12.2019

674 429,18
77 679,21

Opis jednotlivých položiek a opis
zmien jednotlivých položiek
vlastného imania, najmä zmeny
oceňovacích rozdielov,
opravy významných chýb minulých
rokov

VH z r.2018
VH r.2019

B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.6-7
Účtovná jednotka vytvárala v roku 2019 rezervu na overenie účtovnej závierky – audit vo výške
1 000 €.
2. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Textová časť k tabuľke č.8
Účtovná jednotka neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti.
Záväzky
Dlhodobé záväzky z toho:
- záväzky zo sociálneho fondu
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB
- záväzky z investičného dodávateľského úveru
- záväzky z neinvestičného dodávateľského úveru
- záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovkách zo ŠFRB

Zostatok
k 31.12.2019
442,94

Zostatok
k 31.12.2018
444,94
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Krátkodobé záväzky z toho:
- záväzky voči dodávateľom
- záväzky voči zamestnancom
- záväzky voči poisťovniam
- záväzky voči daňovému úradu
- záväzky voči štátnemu rozpočtu
- záväzky z finančnej zábezpeky na verejné obstarávanie
- ostatné záväzky (zábezpeka na stravovanie)

2 661,13
10024,27
6 221,24
1 393,23

4 753,02
9 696,06
5 814,49
1 101,34

480,00

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

Zostatok
k 31.12.2019

Záväzky z toho:
a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka z toho:
b) so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov z toho:
c) so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov z toho:

20 779,93
442,94

Zostatok
k 31.12.2018
21 718,74
444,94

c) popis významných položiek záväzkov
Záväzok
Dodávatelia
zamestnanci

Hodnota záväzku
k 31.12.2019
2 661,13
10 024,27

Odvody do sociálnej
a zdrav.poisťovní

6 221,24

Daň zo mzdy

1 393,29

Hodnota záväzku
Opis
k 31.12.2018
4 753,02 Obchodné vzťahy
9 696,06 Predpis mzdy za december,
k navýšeniu došlo na základe úprav
funkčných platov, platu starostu obce
a platu hlavného kontrolóra
5 814,49 Predpis odvodov za december,
k navýšeniu došlo na základe úprav
funkčných platov, platu starostu obce
a platu hlavného kontrolóra
1 101,34 Predpis dane za december,
k navýšeniu došlo na základe úprav
funkčných platov, platu starostu obce
a platu hlavného kontrolóra

3. Časové rozlíšenie
a) opis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období
Opis významnej položky časového rozlíšenia
Výnosy budúcich období spolu

Zostatok k 31.12.2019
258 978,50

Zostatok k 31.12.2018
269 921,77

Účtovná jednotka na účte 384 vykazovala výnosy budúcich období z kapitálových transferov vo výške
odpisov zo ŠR, eurofondov
b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
Kapitálový transfer na:
Chodník cintorín Klíž
Budova MŠ - okná
Jazierko Lázeň
Revital námestia Kl.Hradište
Bytovka
Rekonštrukcia KD z prostriedkov EU
Rekonštrukcia KD z prostriedkov ŠR
Rekonštrukcia OcU z prostriedkov EU
Rekonštrukcia OcU z prostriedkov ŠR
Cesta Dolina

Stav k 31.12.2019
5 723,14
2 240,67
41 350,69
1 902,79
24 298,65
47 384,09
24 784,96
60 212,43
31 797,63
19 283,45

Stav k 31.12.2018
5.972,26
2.365,95
43.259,53
1.981,51
25.222,65
49.811,87
26.054,86
62.188,83
32.841,39
19.789,25
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Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - opis a výška významných položiek výnosov
Opis /číslo účtu a názov/
a) tržby za vlastné výkony a tovar
602 - výnosy strava ŠJ
- réžia strava ŠJ
- Nový Clus
- vyhlásenie v MR
- nájom KD a iné
- xerox
- nová smetná nádoba
- domy smútku
- poplatky MŠ
- poplatky ŠKD
- hrobové miesta
- knihy
- divadlo
- zberné suroviny
- z reklamy
- skladník CO
- vystúpenie Chor de Clus
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob
c) aktivácia
624 - Aktivácia DHM
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy
- podielové dane
- daň z nehnuteľností
- daň za psa
- daň za nevýherné automaty
- daň za dobývací priestor
- daň z ubytovania
633 - Výnosy z poplatkov
- správne poplatky
- komunálny odpad
- príjem z výťažkov hazardných hier
- za znečisťovanie ovzdušia
- pokuty, penále
e)ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
641 – tržby z predaja DNM a DHM
642 – tržby z predaja materiálu
648 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
f)zúčtovanie rezerv a opravných položiek
653 – zúčtovanie ostatných rezerv
g) finančné výnosy
661 - Tržby z predaja CP
- predaj akcií
662 - Úroky
668 - Ostatné finančné výnosy
h)mimoriadne výnosy
672 - Náhrady škôd
i) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC
a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC
- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
- bežný transfer na revitalizácia líp
- bežný transfer na ZŠ

Suma k 31.12.2019

Suma k 31.12.2018

9 413,67
1 240,02
1 878,71
808,00
1 400,00
13,10
0,00
77,00
970,00
633,00
30,00
10,00
120,00
180,00
0,00
0,00
400,00

10.877,47
898,89
1.668,00
793,00
2.005,20
10,80
370,92
134,00
930,00
546,00
72,00
75,00
62,00
240,00
0,00
0,00
500,00

102,20
0,00
0,00
310.622,55

0,00
0,00
0,00
279.492,48

312 753,61
14 233,26
685,00
0,00
531,10
197,75

279.783,06
14.128,87
665,00
60,00
531,10
146,10

1 532,00
13 060,56
41,01
7,10
0,00
10 011,67
2 518,38
579,10
6 914,1
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.079,00
13.131,51
87,52
10,39
0,00
8 205,71
0,00
0,00
8 205,71
3 900,00
3 900,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

85.393,34
0,00

85.393,34
0,00

0,00

0,00

0,00
66 856,95

5.197,10
58.480,00
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bežný transfer na matriku
bežný transfer na stavebnú činnosť
bežný transfer na stravu DHN
bežný transfer na VZDP
bežný transfer na školské potreby
bežný transfer škola v prírode
bežný transfer na životné prostredie
bežný transfer na register obyvateľov
bežný transfer na MŠ
bežný transfer voľby
bežný transfer register adries
bežný transfer projekt 50j
bežný transfer projekt 50+
bežný transfer aktivačná činnosť
bežný transfer príspevok na učebnice
bežný transfer šanca na zamestnanie §54 a)
bežný transfer pôdohosp.platobná agentúra
bežný transfer dotácia na individuálne potreby obce

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR- okná MŠ
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR- cintorín Klíž
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR- rekonštr.KD
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR- rekonštr. OcU
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ
- zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ- rekonštr. KD
- zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ- rekonštr. OcU
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy
- prijaté dary
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy
- zúčt. kapit.transf. od ost. Subj.mimo VS- múzejná expozícia
- zúčt. kapit.transf. od ost. Subj.mimo VS- lázeň
- zúčt. kapit.transf. od ost. Subj.mimo VS- revital. Námestie
- zúčt. kapit.transf. od ost. Subj.mimo VS-budova bytovky
- zúčt. kapit.transf. od ost. Subj.mimo VS-cesta Dolina
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov

2 237,92
1 175,40
4 360,35
735,20
49,80
1 200,00
84,13
217,63
1 466,00
3 227,74
27,60
0,00
2 180,88
0,00
132,00
2.681,08
680,76
1 400,00

2.019,92
999,00
366,00
805,90
66,40
0,00
85,52
297,00
1.820,00
1.545,58
24,40
0,00
0,00
242,16
20,00
2.681,08
0,00
0,00

125,28
249,12
1.269,90
1.043,97
0,00

125,28
249,12
1.269,90
1.073,97
0,00

2.427,78
1 976,40

2.427,78
2.033,67

0,00

0,00

0,00
1.908,84
78,72
924,00
505,80
0,00

77,15
1.908,84
78,72
924,00
210,75
0,00

Celková výška výnosov k 31.12.2019 bola vykázaná vo výške 467 906,74 €, čo predstavuje nárast
výnosov oproti roku 2018, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 40 601,86 €.
2. Náklady - opis a výška významných položiek nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
a) spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
- spotreba potravín ŠJ
502 - Spotreba energie
- elektrická energia
- voda
- plyn
b) služby
511 - Opravy a udržiavanie

-

512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
Kytice, obed, darček.predmety, dar k jubileu,
občerstv.brigády...
518 – Služby
Ostatné služby

Suma k 31.12.2019

Suma k 31.12.2018

57 666,36
24 127,03
12 432,04

54.412,10
22.043,30
10.877,47

10 308,96
672,75
10 125,57
60.513,32
394 15

10.701,85
550,62
10.238,86
60.513,32
27 434,38

1 735,16

1 674,73

1 069,30

551,99

48 707,46
3 738,58

30 852,22
5,50
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- Poštovné
- Telekomunikačné služby
- Internet
- WEB stránka
- Nakladanie s odpadmi
- Za Nový Clus
- Za kópie – kopírka
- Stavebná činnosť
- Audítorské a advokátske služby, špeciálne služby
- Všeobecné služby
- Školenia, kurzy
- Údržba softvéru
- Licencie
- Stravovacie a ubytovacie náklady
- Parkovné poplatky
- Provízia za SL
- Prepravné služby
- Inzercia a propagácia
- Štúdie, expertízy, posudky
- Nájom kopírky, Urbár
- Konkurzy, súťaže
- Kultúrne podujatia
- Spracovanie účtovníctva, rozpočtu
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne poistenie
527 - Zákonné sociálne náklady
d) dane a poplatky
532 - Daň z nehnuteľností
538 - Ostatné dane a poplatky
- Poplatky RTVS
e) odpisy, rezervy a opravné položky
553 - Tvorba ostatných rezerv
- audit
- odchodné
558 - Tvorba ostatných opravných položiek
- k daňovým pohľadávkam
- k nedaňovým pohľadávkam
f) finančné náklady
561 - Predané CP a podiely
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady
- poplatky, poistenie majetku
g) mimoriadne náklady
572 - Škody
h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO
zriadených obcou alebo VÚC
- bežný transfer xxx
- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov
verejnej správy
- bežný transfer xxx
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo
verejnej správy
- bežný transfer OŠK FO Veľký Klíž
- bežný transfer OŠK AMK Veľký Klíž
- bežný transfer OZ Tu žijeme
- poistenie detí ZŠ,MŠ
- bežný transfer OZ Kližania
587 - Náklady na ostatné transfery
- bežný transfer xxx
588 - Náklady z odvodu príjmov
- predpis odvodu príjmov RO

630,80
1 596,82
364,20
477,18
15 521,17
1 974,00
392,24
0,00
3 273,60
3 241,68
615,00
470,09
644,97
1 375,04
29,00
142,80
486,73
1 686,90
263,20
422,76
403,91
1 644,32
7 462,00
219.469,41
171 393,6
58 803,12
4 013,74
222,96
0,00

903,30
1.240,03
319,20
444,00
13.613,15
1764,00
277,10
1.500,72
1.614,00
3.531,03
1.276,67
1.243,14
953,06
273,80
34,10
210,00
411,36
367,88
5,00
495,20
220,00
149,98
0,00
219.469,41
153.878,80
53.371,29
12.219,32
222,96
0,00

222,96
25 964,31

222,96
24.683,21

1 000,00
0,00
0,00

900,00
0,00
0,00

2 050,38
0,00
0,00

2.585,37
0,00
0,00

2 050,38
0,00
0,00
13 000,00

2.585,37
0,00
0,00
11.385,50

2 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

7 000,00
1.500,00
2 500,00
0,00
0,00

8.000,00
1.500,00
1.560,00
325,50
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
10

589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov
- predpis budúceho odvodu príjmov RO
i) ostatné náklady
541 - ZC predaného DNM a DHM
542 – predaný materiál
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
546 - Odpis pohľadávky
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
z toho: členský príspevok
traktoriáda
JSD
549 - Manká a škody
j) dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov

0,00
3.781,74
12,95
602,76
0,00
60,00

0,00
2.804,01
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
4 531,38
2 413,10
210,47
154,52
0,00

0,00
3 721,74

0,00

18,90

0,00

Celková výška nákladov k 31.12.2019 bola vykázaná vo výške 390 227,53 €, čo predstavuje nárast
nákladov oproti roku 2018, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 13 173,92 €.

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Ďalšie informácie
Významné položky
Prenajatý majetok
Majetok prijatý do úschovy
Odpísané pohľadávky
Prísne zúčtovateľné tlačivá
Materiál v skladoch civilnej ochrany
Prijaté depozitá a hypotéky
Iné - Drobný HM evidovaný v OE
- Drobný NM evidovaný v OE
- Výpožička CISMA - pc zostava
- USB token

Hodnota

Účet
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 801,38
2.061,41
1.258,80
100,00

751 000
752 000
762 000
762 001

Čl. VII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb
Čl. VIII
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14
Textová časť k tabuľke č.12-14:
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.12.2018 uznesením č.6/1/2018
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 15.01.2019 rozpočtovým opatrením č.1/19
- druhá zmena schválená dňa 01.02.2019 rozpočtovým opatrením č, 2/19
- tretia zmena schválená dňa 01.03.2019 rozpočtovým opatrením č. 3/19
- štvrtá zmena schválená dňa 01.05.2019 rozpočtovým opatrením č. 4/19
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-

piata zmena schválená dňa 27.05.2019 uznesením č. 6/3/2019
šiesta zmena schválená dňa 01.06.2019 rozpočtovým opatrením č. 6/19
siedma zmena schválená dňa 08.07.2019 uznesením č. 3/5/2019
ôsma zmena schválená dňa 10.07.2019 rozpočtovým opatrením č. 8/19
deviata zmena schválená dňa 02.09.2019 rozpočtovým opatrením č. 9/19
desiata zmena schválená dňa 01.10.2019 rozpočtovým opatrením č. 10/19
jedenásta zmena schválená dňa 01.12.2019 rozpočtovým opatrením č. 11/19

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 je uvedená v tabuľke č.15 vo výške 0,00 €.
Čl. IX
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31. decembri 2019 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v účtovnej závierke za rok 2019.

Vo Veľkom Klíži 13.03.2020
Ing. Anton S t a n k o
starosta obce

Vypracovala: Kotulová Janka
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