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Článok  I.  

Všeobecné údaje 
 

1. Identifikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotky a informácie o konsolidovanej  

účtovnej jednotke 

 

1. 1. Identifikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotky – materská účtovná jednotka 

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky Obec Pruţina 

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky Pruţina č. 415, 018 22 

Dátum zaloţenia/zriadenia  r. 1990 

Spôsob zaloţenia/zriadenia Podľa zákona č. 369/1990 Zb.  

IČO konsolidujúcej účtovnej jednotky  00317730 

DIČ konsolidujúcej účtovnej jednotky  2020684754 

Hlavná činnosť konsolidujúcej  účtovnej 

jednotky 

Výkon  samosprávnych  činností 

 

1. 2. Identifikačné údaje konsolidovanej účtovnej jednotky – dcérska účtovná jednotka 

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky Základná škola Štefana Závodníka Pruţina  

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky Pruţina č. 408, 018 22 

Dátum zriadenia  1. 7. 2002 

Spôsob zaloţenia Zriaďovacia listina 

IČO konsolidovanej  účtovnej jednotky  031262357 

DIČ konsolidovanej účtovnej jednotky  2021328485 

Hlavná činnosť konsolidovanej účtovnej 

jednotky 

Základné školstvo 

1. 3. Základná škola Štefana Závodníka Pružina je dcérskou účtovnou jednotkou Obce Pružina, nemá 

zriadené žiadne iné dcérske účtovné jednotky (rozpočtové alebo príspevkové organizácie). Obec 

Pružina nemá podiely na základnom imaní  v obchodných spoločnostiach, nemá podiely na 

hlasovacích právach v obchodných spoločnostiach.  

2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch konsolidujúcej a konsolidovanej účtovnej 

jednotky  

2. 1. Informácie o vedúcich predstaviteľoch konsolidujúcej účtovnej jednotky  

Štatutárny orgán (meno a priezvisko) Michal Ušiak 

Zástupca štatutárneho orgánu (meno 

a priezvisko) 

Ing. Jaroslav Beňadik  

Ekonómka obce (meno a priezvisko) Bc. Marta Belavá 

Priemerný počet zamestnancov počas 

účtovného obdobia (vo fyz. osobách) 

17 
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Počet riadiacich zamestnancov  3 

Organizačné členenie účtovnej jednotky  – 

 

2. 2. Informácie o vedúcich zamestnancoch konsolidovanej účtovnej jednotky  

Štatutárny orgán (meno a priezvisko) Mgr. Darina Michálková 

Zástupca štatutárneho orgánu (meno 

a priezvisko) 

Mgr. Štefánia Magdechová 

Ekonómka obce (meno a priezvisko) Eva Dúšalová 

Priemerný počet zamestnancov počas 

účtovného obdobia 

29 

Počet riadiacich zamestnancov  2 

Organizačné členenie účtovnej jednotky  Základná škola 

Materská škola 

Školská jedáleň pri MŠ 

Školský klub detí pri ZŠ 

 

2. 3. Informácie o počte zamestnancoch konsolidovaného celku  

Priemerný počet zamestnancov počas 

účtovného obdobia 

46 

Počet riadiacich zamestnancov  5 

 

3. Informácie o zostavení individuálnej účtovnej závierky a zostavení konsolidovanej účtovnej  

    závierky  

Názov účtovnej jednotky  Deň, ku ktorému bola zostavená individuálna účtovná 

závierka  

Obec Pruţina individuálna účtovná závierka  

zostavená k 31. 12. 2009 

Základná škola Pruţina individuálna účtovná závierka  

zostavená k 31. 12. 2009 

 

4.  Názov a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú 

závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku verejnej správy, 

ktorého súčasťou je aj vykazujúca účtovná jednotka.  

      Konsolidujúca účtovná jednotka:   Obec Pružina, 018 22 Pružina č. 415 

      zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.  

 

5.   Uloţenie konsolidovanej účtovnej závierky 

Individuálne účtovné závierky sú uložené v účtovnej jednotke, ktorá zostavila účtovnú závierku. 

Konsolidovaná účtovná závierka bude uložená v Obci Pružina – Obecný úrad č. 415. 

6.  Názvy a sídla účtovných jednotiek, v ktorých má konsolidujúca účtovná jednotka (obec) 

podiely, ktoré nespĺňajú podmienky na zahrnutie do konsolidovaného celku 

s odôvodnením tohto nezahrnutia.       Obec Pružina nemá takéto účtovné jednotky.  
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7. Informácia o výške podielov na výsledku hospodárenia konsolidovaných účtovných 

jednotiek (obchodných spoločností), ktoré konsolidujúca účtovná jednotka ovláda alebo 

vykonáva v nich podstatný vplyv, ktoré boli nadobudnuté v priebehu účtovného obdobia.  

      Obec Pružina  nemá takého účtovné jednotky  

 

8. Informácie o výsledku hospodárenia z dôvodu predaja majetku medzi účtovnými 

jednotkami konsolidovaného celku.  

 

V roku 2009 nebol realizovaný žiadny predaj majetku medzi účtovnými jednotkami 

konsolidovaného celku, t.j. medzi Obcou Pružina a ZŠ Pružina.  

 

9.   Metódy oceňovania pouţité pri ocenení jednotlivých poloţiek konsolidovanej účtovnej  

      závierky  Obce Pruţina 

a)    Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý 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 

  iné   

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú: 
  úroky  

  realizované kurzové rozdiely, 

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania. 

       Dlhodobý   majetok   získaný   darovaním   alebo   delimitáciou   sa   oceňuje  reprodukčnou    

       obstarávacou cenou.   

       Dlhodobý    majetok   nadobudnutý    bezodplatným    prevodom    pri     splynutí,   zlúčení,                   

       rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol  v účtovníctve.  

       Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.   

       Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa 

vyjadruje vytvorením opravnej položky. 

 

b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. 

 

c) Zásoby  

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.  

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich 

obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: 
  dopravné 

 

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. 

Takéto zásoby Obec Pružina neeviduje. 
 

Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou 

(napr. určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie). 

       Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty zásob sa vyjadruje 

vytvorením opravnej položky. 

       Zásoby získané darovaním Obec Pružina neeviduje.     
 

d) Pohľadávky  Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.  
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Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa 

vyjadruje vytvorením opravnej položky. 

 

e) Peňaţné prostriedky a ceniny 

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 

 

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 

Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. 

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na 

dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 

g) Záväzky 

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.  

 

h) Rezervy 

Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe 

zásady opatrnosti t. z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej 

výške záväzku. Tvorba rezerv sa uplatňuje od roku 2008.  

 

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. 

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. 
 

k) Majetok obstaraný formou finančného a operatívneho leasingu sa oceňuje obstarávacou 

cenou.  
 

l) Účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia   sú 

platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov. 

 

 

Článok II. 

Informácie o metódach  a  postupoch konsolidácie 

 
     Konsolidovaná účtovná závierka Obce Pruţina  bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky  

zo dňa 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008 – 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach 

a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek 

konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe. 

 

Zahrnutie konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky 

Názov resp. obchodné meno  

konsolidovanej účtovnej jednotky 

Metóda  

úplnej 

konsolidácie 

Metóda  

podielovej 

konsolidácie 

Metóda  

vlastného 

imania 

Základná škola Š. Závodníka Pruţina  áno - - 
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      Obec Pružina použila pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky metódu úplnej 

konsolidácie, ktorá sa používa  pri dcérskych účtovných jednotkách.  

     

  Metóda úplnej konsolidácie je najdokonalejšou metódou konsolidácie. Používa sa pri 

konsolidácii dcérskych účtovných jednotiek, v ktorých má konsolidujúca účtovná jednotka 

rozhodujúci vplyv a kontrolu. Vychádza z fikcie ekonomickej jednotky. Pri tejto metóde sa preberá 

majetok a záväzky, náklady a výnosy dcérskej účtovnej jednotky do konsolidovanej účtovnej 

závierky v plnej výške (100 %).  

 

Konsolidácia pri metóde úplnej konsolidácie sa skladá z:  

a)  konsolidácie kapitálu – predstavuje elimináciu podielov materskej účtovnej jednotky v dcérskej 

účtovnej jednotke s vlastným imaním – Obec Pružina konsolidáciu kapitálu voči materskej 

účtovnej jednotke ZŠ Š. Závodníka Pružina nevykonávala. 

b)  konsolidácie pohľadávok a záväzkov  - predstavuje vylúčenie všetkých vzájomných pohľadávok 

a záväzkov v konsolidovanom celku. Vzájomné pohľadávky a záväzky sa vylučovali 

prostredníctvom účtu 355. Ostatné pohľadávky a záväzky boli k 31. 12. 2009 vysporiadané. 

c) konsolidácia medzivýsledku – medzivýsledok vzniká pri predaji majetku medzi účtovnými 

jednotkami konsolidačného celku, pričom ocenenie majetku u kupujúceho je vyššie než by bolo 

ocenenie majetku, ak by k tejto transakcii nedošlo. Obec Pružina konsolidáciu medzivýsledku 

neuskutočňovala, nakoľko nebol realizovaný žiadny predaj medzi Obcou Pružina a ZŠ Š. 

Závodníka. 

d)  konsolidácia nákladov a výnosov – pri konsolidácii sa eliminujú vzájomné náklady a výnosy. 

Obec Pružina vykonávala konsolidáciu nákladov a výnosov, ktoré vznikli v priebehu účtovného 

obdobia (rok 2009).   

 

Ďalšie metódy, t.j. metóda  podielovej konsolidácie a metóda vlastného imania neboli použité pri 

zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky v Obci Pružina, nebol dôvod. 

   

Moment prvej konsolidácie kapitálu : 

 Pri  rozpočtových organizáciách je to deň ich zriadenia.  

 Pri  príspevkových  organizáciách je to deň ich zriadenia.  

 Pri obchodných spoločnostiach je to deň obstarania podielov 

Nebola robená konsolidácia kapitálu, nebol dôvod. 

 

Informácie o goodwille 

 Goodwill nevzniká pri konsolidovanej účtovnej  jednotke, ktorou je rozpočtová organizácia, 

z toho dôvodu nie je vykazovaný goodwill. 

 

 

Článok  III.  

Informácie o údajoch aktív a pasív 
 

 

A)  Konsolidovaný celok 
Konsolidovaný celok  Obce Pruţina  zahŕňa  jednu  rozpočtovú  organizáciu – Základná škola 

Š. Závodníka Pružina. Jej  identifikačné údaje sa nachádzajú v článku I. týchto poznámok. 
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B) Prehľad o pohybe vlastného imania 

 

     Vlastné imanie podľa jednotlivých poloţiek súvahy /v €/ 

 
Názov položky Hodnota  

v € 

 k 31.12.2008 

Zvýšenie 

+ 

Zníženie 

- 

Presun 

+ / - 

Hodnota  

v € 

k 31.12.200

9 

Oceňovacie rozdiely z precenenia 

majetku a záväzkov  

0 0 0 0 0 

Oceňovacie rozdiely z kapitálových 

účastín 

0 0 0 0 0 

Zákonný rezervný fond 0 0 0 0 0 

Ostatné fondy 0 0 0 0 0 

Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov 

1 255 673 0 447 +120 006 1 376 126 

Výsledok hospodárenia za účtovné 

obdobie 

120 006 43 319 0 -120 006 43 319 

Spolu 1 375 679 43 319 447 0 1 419 445 

 
C) Prehľad o pohybe rezerv 

 
     Rezervy podľa jednotlivých poloţiek súvahy /v €/ 

Položka rezerv Výška  

v € 

 k 31.12.2008 

Tvorba 

+ 

Zníženie 

- 

Zrušenie-  

 

Výška 

v € 

k 31.12.2009 

Predpoklada

ný rok 

použitia 

rezerv 

Mzdy za dovolenku vrátane 

sociálneho zabezpečenia, 

overenie účtovnej závierky 

14 161 14 382  11 861 2 300 14 382 2010 

Náklady na zostavenie, overenie, 

zverejnenie účtovnej závierky 

a výročnej správy týkajúcej sa 

vykazovaného obdobia 

1 859 1 930 1 859 0 1 930 2 010 

Iné 3 066 14 090 3 066 0 14 090 2 010 

SPOLU 19 086 30 402 16 786 2 300  30 402 2010 

 
      Konsolidovaný celok nemá podnikateľskú činnosť, z toho dôvodu netvoril zákonné rezervy, ale iba 

ostatné krátkodobé rezervy. Rezervy k 31. 12. 2009 boli tvorené na nevyčerpanú dovolenku, vrátane 

sociálneho poistenia a na overenie účtovnej závierky audítorom vrátane konsolidovanej uzávierky. 

Konsolidovaný celok nevedie žiadne súdne spory. V časti iné rezervy boli tvorené rezervy na 

nevyfakturované dodávky plynu v sume 5 210 € a elektrickej energie v sume 4 960 €, ako i na mzdy 

opatrovateliek za 12/2009 v sume 2 042 €. 

 

D) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku  

Popis údajov vyplnených v prehľade pohybov dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného     

     majetku 

 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa chápe k 31.12.2008 

 Bežné účtovné obdobie sa vykazuje k 31.12.2009  

 Prírastok je prvotné vykázanie obstarania dlhodobého nehmotného a dlhodobého 

hmotného majetku akoukoľvek formou, zvýšenie aktív (napr. kúpa, darovanie) 

 Úbytok je vykázanie zníženia aktív (napr. predaj, darovanie) 
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 Presun je vykázanie zmeny hodnoty niektorej položky bez zmeny celkovej hodnoty 

aktív 

 

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku /v €/ 

OBSTARÁVACIA CENA  

Názov Účet OC  

 k 31.12.2008 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

OC  

k 31.12.2009 

Ostatný DNM 019 7 967 0 0 0 7 967 

Spolu x 7 967 0 0 0 7 967 

 

 

OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŢKY 

Názov Účty Oprávky, OP  

k 31.12.2008 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

Oprávky, 

OP 

 k 31.12.2009 

Oprávky a OP k 

ostatnému DNM 

079 

091 
4 142 1 328 0 0 5 470 

Spolu x 4 142 1 328 0 0 5 470 

 

ZOSTATKOVÁ HODNTA 

Názov Účty Zostatková hodnota 

 k 31.12.2008 

Zostatková hodnota 

 k 31.12.2009 

ZH ostatného DNM /019/ - /079+091/ 3 825 2 497 

Spolu x 3 825 2 497 

    V roku 2009 v rámci konsolidovaného celku nebol zakúpený  žiadny dlhodobý nehmotný majetok. 

V úbytkoch sú len odpisy ostatného dlhodobého majetku obce. 

 

     Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku /v €/ 

OBSTARÁVACIA CENA 

Názov Účet OC  

 k 31.12.2008 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

OC  

k 31.12.2009 

Pozemky 031 189 917 0 0 0 189 917 

Umelecké diela a 

zbierky 
032 4 863 0 0 0 4 863 

Stavby 021 953 791 131 766 53 337 0 1 032 220 

Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnut. vecí 
022 28 205 7 594 0  35 799 

Dopravné prostriedky 023 13 244 2 000 0 0 15 244 

Spolu - 1 186 020 141 360 53 337 0 1 274 043 

 

OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŢKY 

Názov Účty Oprávky, OP  

k 31.12.2008 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

Oprávky, 

OP 

31.12.2009 

Oprávky a OP k stavbám 081 

092 

568 441 40 574 0 0 609 015 
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Oprávky a OP k samostatným 

hnuteľným veciam a súb.hn.v. 

082 

092 
14 716 4 528 0 0 19 244 

Oprávky a OP k dopravným  

prostriedkom  

083 

092 
9 651 2 332 892 0 11 091 

Spolu  592 808 47 434 892 0 639 350 

 

ZOSTATKOVÁ HODNOTA  

Názov Účty Zostatková hodnota 

 k 31.12.2008 

Zostatková hodnota 

 k 31.12.2009 

ZH pozemkov /031/ - /092/ 189 917 189 917 

ZH umeleckých diel a zbierok /032/ - /092/ 4 863 4 863 

ZH stavieb /021/ - /081+092/ 385 350 423 205 

ZH samostatných hnuteľných veci 

a súborov hnuteľných. vecí 
/022/ - /082+092/ 13 490 16 555 

ZH dopravných prostriedkov /023/ - /083+092/ 3 593 4 153 

Spolu x 597 213 638 693 

Dlhodobý majetok – prehľad najdôleţitejších poloţiek v konsolidovanom celku:  

 V roku 2009 bola vykonaná  rekonštrukcia sociálnych zariadení a WC v ZŠ Štefana Závodníka v sume 

52 446 € z dotácie MŠ SR.   

 Obec v r. 2009 zvýšila hodnotu ČOV o 2 505 € zakúpením technologického zariadenia. 

 Okrem uvedených investícií obec zaradila do majetku Vodovod Chmelisko v hodnote 6 408 €, ktorý sa 

budoval od r. 2008 z vlastných prostriedkov obce.  

 V rámci investičných akcií obce bola zrekonštruovaná aj budova hasičskej zbrojnice vybudovaním 

nového krovu v celkovom objeme 15 829 €.  

 Do školskej jedálne pri MŠ bol v rámci modernizácie zakúpený konvektomat v hodnote 7 594 €. 

 Do dopravných prostriedkov pribudlo hasičské auto, ktoré bolo ohodnotené na 2 000 € /predtým bolo 

ako vyradené  prijaté od iného subjektu mimo VS/. 

 V úbytkoch v stavbách najväčšiu položku tvorí rekonštrukcia sociálnych zariadení a WC, ktorú 

obstarávala obec a k 31. 12. 2009 bolo technické zhodnotenie prevedené do správy ZŠ, čím sa o sumu 

52 446 € zvýšili prírastky v majetku ZŠ.  

 Základná škola Š. Závodníka v Pružine  v roku 2009 nezakúpila žiadny dlhodobý nehmotný ani 

dlhodobý hmotný majetok.  

 

Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku /v €/ 

OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU 

Názov Účty KZ  

k 31.12.2008 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

KZ  

k 31.12.2009 

Obstaranie DHM 042 1 966 229 784 013 86 914 0 2 663 328 

Spolu x 1 966 229 784 013 86 914 0 2 663 328 

OPRAVNÉ POLOŢKY 

Názov Účty KZ  

k 31.12.2008 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

KZ  

k 31.12.2009 

OP k účtu obstarania DHM 094 2 008 24 142   26 150 

Spolu x 2 008 24 142 0 0 26 150  
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ZOSTATKOVÁ HODNOTA  

Názov Účty KZ  

k 31.12.2008 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

KZ  

k 31.12.2009 

ZH účtu obstarania DHM /042/-/094/ 1 964 221 697 099 24 142 0 2 637 178 

Spolu x 1 964 221 697 099 24 142 0 2 637 178 

 

     V rámci obstarania dlhodobého hmotného majetku boli obstarané nasledovné investičné akcie: 

 

 Budovanie nájomných bytov v celkovom objeme 598 299 €. Investície boli rozdelené na 2 bytovky 

A a B. Na bytovke A bolo preinvestovaných 255 331 € a na bytovke B 289 416 €. Na terénne úpravy 

a inžinierske siete ku bytovkám boli v roku 2009 preinvestované finančné prostriedky vo výške 

53 552 €. Na budovanie bytoviek boli celkovo od r. 2007 použité prostriedky zo ŠFRB v celkovej 

výške 1 146 883 €, z dotácie 389 528 €, ako i vlastné prostriedky obce.  

 Pri bytovkách je potrebné podotknúť, že i napriek vydanému kolaudačnému rozhodnutiu v 12/2009, 

bytovky do majetku zaradené v r. 2009 neboli, nakoľko pri preberacom konaní  boli kolaudačné 

nedostatky  a nedorobky, ktoré síce neohrozovali odovzdanie  bytov do užívania nájomníkom, avšak 

tieto sa museli odstrániť. V zmysle dodatku o poskytnutí dotácie zo ŠR - MV RR bola dodatkom 

predĺžená lehota na odstránenie týchto nedorobkov a to do   júna 2010. Z uvedeného dôvodu boli 

bytovky zaradené do majetku  až v r. 2010 po odovzdaní všetkých prác, vrátane odstránených 

nedostatkov. 

 

 V nedokončených investíciách obec evidovala aj rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ  

zaradenú v r. 2009 do stavieb a následne danú do správy ZŠ v sume 52 446 €. 

 

     Základná škola v roku 2009 neobstarávala žiadny dlhodobý nehmotný alebo dlhodobý hmotný 

majetok.  
       

Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok /v €/ 

V rámci konsolidovaného celku v roku 2009 nebol poskytnutý preddavok  na obstaranie 

dlhodobého majetku.  

Poistenie majetku 
Majetok obce a ňou zriadenej rozpočtovej organizácie je poistený na základe poistných zmlúv v Komunálnej  

poisťovni a to v zmysle poistných zmlúv /vrátane ZŠ a MŠ všetky budovy vo vlastníctve obce, ako 

i hnuteľný majetok a pokladničná hotovosť/.  Majetok je poistený nasledovne: 

 
- pre prípad zničenia majetku          až do výšky     2 386 441 €            

-  pre prípad krádeže                       až  do výšky          19 852 €  

-  pre prípad ukradnutia peňazí.      až do výšky                664 €      

          

Výška poistného za majetok v roku 2009  činila 1 766  € a poistné bolo hradené z rozpočtu obce. 

 

Zriadenie záloţného práva na dlhodobý majetok  
      Obec za úver poskytnutý ŠFRB neručila majetkom, ale bankovou zárukou Dexii banke na sumu 

1 146 883 €, ktorá však bola v júni m. r. zrušená v plnej výške, po vypršaní dôvodov záruky a splnenia 

všetkých podmienok zmluvy o poskytnutí záruky. Banková záruka bola poskytnutá vzhľadom na úver na 

výstavbu nájomných bytov.  

Opis a hodnota majetku vo vlastníctve konsolidovaného celku /v €/ 

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka 

vlastnícke právo (bez oprávok) 

Suma v €  

Pozemky  189 917 
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Budovy, stavby 423 205 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí  16 555 

Dopravné prostriedky     4 153    

Umelecké diela a zbierky      4 863 

 

Opis  a  hodnota  majetku,  ku  ktorému  nemá  účtovná  jednotka  vlastnícke  právo 
Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke 

právo 

  Suma v EUR 

Majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnuteľností, 

pričom účtovná jednotka majetok užíva 
          nemáme 

Majetok, pri ktorom vlastnícke právo  nadobudol veriteľ 

o zabezpečovacom prevode práva 
         nemáme 

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o 

výpožičke 
          9 250 

Majetok v správe účtovnej jednotky  /ZŠ – RO/          339 415   

 

       Obec na majetok, ktorý dala do správy RO má vlastnícke právo. V r. 2009 dala do správy 

ZŠ technické zhodnotenie budovy vo výške 52 446 €.  Obec má  vo výpožičke   majetok CO 

v hodnote 922 €, evidovaný na účte 77105 a na účte 7891   ako špeciálny materiál v sume 

8 328 €.  

 

E) Dlhodobý finančný majetok  
     Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku /v €/ 

1. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku /v EUR/ 

OBSTARÁVACIA CENA  

Názov Účet Riadok 

súvahy 

OC  

 k 31.12.2008 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

OC  

k 31.12.2009 

Ostatný DFM 069 033 269 131 0 0 0 269 131 

Spolu   269 131 0 0 0 269 131 

Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku obec v sledovanom období netvorila. 

 

ZOSTATKOVÁ HODNOTA 

Názov Účty Riadok 

súvahy 

Zostatková hodnota 

 k 31.12.2008 

Zostatková hodnota 

 k 31.12.2009 

ZH ostatného DFM /069/ - /096/ 033 269 131 269 131 

Spolu x x 269 131 269 131 

 

Druh cenného papiera Hodnota 

 k 31.12.2009 

Hodnota 

31.12.2008 

Podiel v % Poznámka 

Cenné papiere Dexia 4 382  4 382     0,01      11 ks CP á  399,-  € 

Cenné papiere Považská 

vodárenská spoločnosť 

264 749  264 749 1,1 10 096 ks CP á    26,22 € 

Spolu 269 131 269 131 X X 

        
V rámci konsolidovaného celku sa o dlhodobom  finančnom majetku účtovalo len v obci, ktorá vlastní cenné 

papiere Považskej vodárenskej spoločnosti v počte 10 096 ks  a Dexie banky v počte 11 ks. Celkovo 

dlhodobý finančný majetok v rámci konsolidovaného celku predstavuje hodnotu 269 131 €. V roku 2009 

neboli vyplácané žiadne dividendy, plynúce z takéhoto majetku.   
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F)  Zásoby        O zásobách v rámci konsolidovaného celku účtovala len obec. 

 K 1. 1. 2009 Obec Pružina mala zásoby vo výške 9 126 €. /materiál k údržbe osvetlenia, smetné 

nádoby, staré zásoby publikácií o obci, pohľadnice, knižky, ktoré sa používajú príležitostne 

prevažne na propagáciu pri rôznych súťažiach, či spoločenských akciách obce a školy/. Menšie 

nákupy kancelárskeho materiálu v zmysle vnútornej smernice o vedení účtovníctva obec 

účtovala priamo do spotreby 501AE/211, resp. 221AE. V zásobách v prírastkoch boli evidované 

aj zásoby v školskej jedálni pri MŠ Pružina. Konečný stav zásob k 31. 12. 2009 bol 5 653 €. 

 

 V účtovníctve ZŠ Štefana Závodníka sa neúčtovalo cez účet 112, nakoľko ZŠ takúto povinnosť 

nemá, ale materiál sa nakupoval v menšom objeme a účtoval sa priamo do spotreby. K 31.12. ZŠ 

nevykazuje žiadne zásoby. 

 

 Konsolidovaný celok neúčtoval o opravných položkách k zásobám. 

 

G) Vzájomné pohľadávky a záväzky voči účtovným jednotkám konsolidovaného celku 

     K 31. 12. 2009 boli všetky pohľadávky a záväzky medzi účtovnými jednotkami        

konsolidovaného celku vyrovnané. Pokiaľ ide o účet 357, zostatok činí dopravné za r. 2009. 

 

H)  Transfery  Účty  351, 355– Obec Pružina – podľa odsúhlasovacieho hárku  
ÚJ Syntetický účet Analytický 

účet  

Účtovný 

zostatok  

v € 

Pohľadávka/Záväzok voči ÚJ 

v konsolidovanej skupine 
Popis  

Výška  

v € 

Obec Pružina 351 351  10 0 Zúčtovanie odvodov príjmov – 

granty  

0 

Obec  

Pružina 
355 355 21 81 825 Zúčtovanie transferov 81 825 

Obec  

Pružina 
355 355  23 7 019  Zúčtovanie odvodov príjmov –  7 019 

Obec  

Pružina 
355 355  24 52 446  Zúčtovanie odvodov príjmov –  52 446 

S P O L U  x x 141 290  x 141 290 

 

Účty 351, 355 – Základná škola Pružina  – podľa odsúhlasovacieho hárku  
ÚJ Syntetický účet Analytický 

účet  

Účtovný 

zostatok  

v € 

Pohľadávka/Záväzok voči 

ÚJ v konsolidovanej 

skupine 
Popis  

Výška  

v € 

ZŠ  351 351E 08 0 Zúčtovanie odvodov príjmov – 

prepl. EE- z r. 08  

0 

ZŠ  351 351KOR   0 Zúčtovanie odvodov príjmov – 

projekt  

0 

ZŠ  351 351EKO 0 Zúčtovanie odvodov príjmov – 

ekopaky  

0 

ZŠ  351 351SKD 0 Zúčtovanie odvodov príjmov – 

granty   

0 

ZŚ 351 351ZDR 0 Zúčtovanie odvodov príjmov-

projekt Zdravie 

0 

ZŠ  351 351URO 0 Zúčtovanie odvodov príjmov – 

vrátené ZP – VšZP   

0 

ZŠ  355  35522000 100 069 Zúčtovanie transferov 

 

100 069 

ZŠ  355 355220SR 49 368 Zúčtovanie transferov 

 

49 368 
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ZŠ  355 355220BE -8 147 Zúčtovanie transferov 

 

-8 147 

S P O L U  x x 141 290 x 141 290 

Pri odsúhlasovaní zostatkov na jednotlivých účtoch v materskej organizácii – Obec Pružina 

a dcérskej organizácii – ZŠ Pružina  neboli zistené rozdiely:  

- účet 351 – zostatok v obci         -     0 

                  - zostatok v ZŠ            -    0         rozdiel -        0  EUR  

 

- účet 355 -   zostatok v obci        -  141 290 EUR  - aktíva 

                 -   zostatok v ZŠ          –  141 290 EUR  - pasíva      rozdiel -       0  EUR  

  

Účty 357, 359  - strana aktív (pohľadávka) 

     Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení  podľa jednotlivých poloţiek súvahy /v €/  
Názov zostatku  v členení 

podľa štruktúry súvahy 

/pohľadávka/ 

Stav  

pohľadávky 

k 31.12.2008 

z dôvodu 

poskytnutých 

transferov 

Druh  

transferu 

/beţný, 

kapitálový/ 

Stav  

pohľadávky 

k 31.12.2009 

z dôvodu 

poskytnutých transferov 

Účet 357 – zúčtovanie rezerv 

na dovolenku a odvody 

vytvorené v ZŠ. 

9 085 bežný 8 971 

Spolu  9 085 beţný 8 971 

       V rámci konsolidovaného  celku sa účtoval predpis za nevyčerpanú dovolenku z r. 2009. 

     Účty 357, 359 – strana pasív (záväzok) 

 

Zúčtovanie prijatých transferov v členení  podľa jednotlivých poloţiek súvahy /v €/ 
Názov zostatku  v členení 

podľa štruktúry súvahy 

/záväzok/ 

Stav  

záväzku 

k 31.12.2008 

Druh  

transferu 

/beţný, 

kapitálový/ 

Príjem   

beţného/ 

kapitálového 

transferu 

 

+ 

Zúčtovanie  

do výnosov 

beţného 

účtovného 

obdobia 

- 

Stav  

záväzku 

k 31.12.2009 

z dôvodu 

prijatých 

transferov 

Účet 357 1 659 Bežný 

 

kapitálový 

435 085 

441 973 

878 013 704 

Spolu  1 659 - 877 058 878 013 704 

       Konečné zostatky na účtoch:     351 =     0                354 =     0 

                                                           355 =     0                357 = 704 EUR 

                                                           359 =     na uvedenom účte v rámci konsolidovaného  celku sa   neúčtovalo. 

   

 I)  Pohľadávky   
1. 1. Významné pohľadávky podľa jednotlivých poloţiek súvahy /v EUR/ 

Pohľadávky Hodnota pohľadávok 

v EUR  

Opis 

318 – Nedaňové pohľad. 1 856 Dane  za odpad, za TV 

319 – Daňové pohľadávky 1 243 Dane z nehnuteľností r. 2008 a 2009 

378 – Ostat. pohľadávky 2 411 Za škod.udalosť, služby ZS - EE, voda 

315 – Ostatné pohľadávky 2 270 Predpisy nájmov 

Spolu 7 780 x 
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2. 2. Pohľadávky - opravné poloţky /v EUR/ 
 

Poloţka  

pohľadávok 

 

Riadok 

súvahy 

Hodnota  

v € 

k 31.12. 

2008 

 

Tvorba 

+ 

 

Zníţenie  

- 

 

Zrušenie 

-  

Hodnota  

v € 

k 31.12. 

2009 

 

Opis dôvodov tvorby, 

zníţenia, zrušenia OP  

k pohľadávkam 

318-nedaňové pohľ.  

 

068 55 0  55 0 zníženie z dôvodu rizika 

nevymožiteľnosti -odpis 

Spolu x 55 0  55 0 x 

 

Opravné položky v rámci konsolidovaného celku neboli v roku 2009 tvorené.  

 

3. 3. Pohľadávky podľa doby splatnosti v EUR    
Pohľadávky podľa doby splatnosti Hodnota v EUR  

k 31.12.2009 

Hodnota v EUR  

k 31.12.2008 

Pohľadávky v lehote splatnosti 3 622 553 

Pohľadávky po lehote splatnosti  4 158 3 253 

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) 7 780 3 806 

 

4. 4. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti v EUR  

 
Pohľadávky podľa zostatkovej 

 doby splatnosti 

Hodnota v EUR 

k 31.12.2009 

Hodnota v EUR  

k 31.12.2008 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 

roka 

7 780 3 806 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 

roka do 5 rokov 

0 0 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 

dlhšou ako 5 rokov 

0 0 

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) 7 780 3 806 

 
J) Finančné účty konsolidovaného celku 

 
Významné zloţky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých poloţiek súvahy   /v €/ 

Krátkodobý  finančný 

majetok 

Hodnota  

v € 

k 31.12.2008 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

-  

Hodnota  

v € 

k 31.12.2009 

Pokladnica  0 62 064 61 442 622 

Ceniny  218  4 606 4 781 42 

Bankové účty  124 072 1 120 805 1 166 912 77 966 

Spolu 124 290 1 187 475 1 233 135  78 630 

    Krátkodobý finančný majetok, na ktorý sa zriadilo záloţné právo a krátkodobý finančný 

majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať /v €/: 

       - konsolidovaný celok  takýto krátkodobý finančný majetok nemá a neúčtuje o ňom.  

Opravné poloţky ku krátkodobému finančnému majetku /v €/: 

- účtovné jednotky konsolidovaného celku netvorili opravné položky k tomuto druhu majetku.  

K)  Poskytnuté finančné výpomoci  
      V rámci konsolidovaného celku v roku 2009 neboli poskytnuté žiadne finančné výpomoci.   

       Neboli tvorené ani opravné položky k návratným finančným výpomociam.  
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L)  Časové rozlíšenie  na strane aktív 
              Významné poloţky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov 

budúcich   období /v €/: 
Opis poloţky časového 

rozlíšenia 

Účet Hodnota v € 

k 31.12.2008 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

-  

Hodnota v € 

k 31.12.2009 

Náklady budúcich období 

spolu z toho: 

381 2 167 1 440 1 493 2 114 

Spolu - 2 167 1 440 1 493 2 114 

 

Časové rozlíšenie sa týkalo predplatného, poistného majetku a zákonné poistné za vozidlá, ako 

i domény ku software  plateného vopred.  

 

M) Dlhodobé záväzky   a N)  Krátkodobé záväzky:  
Záväzky podľa doby splatnosti v €:  

Záväzky podľa doby splatnosti Výška v €  

k 31.12.2009 

Výška v € 

k 31.12.2008 

Krátkodobé záväzky spolu z toho  86 225 185 787 

Záväzky v lehote splatnosti 86 225 185 422 

Záväzky po lehote splatnosti  0 365 

Dlhodobé záväzky spolu z toho 1 057 230 768 507 

Záväzky v lehote splatnosti 1 057 230 768 507 

Záväzky po lehote splatnosti  0 0 

Spolu  1 143 455 954 294 

 

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v €:   
Záväzky podľa zostatkovej 

 doby splatnosti 

Výška v € 

k 31.12.2009 

Výška v €  

k 31.12.2008 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 

roka 
87 105 218 175 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 

roka do 5 rokov – úver ŠFRB  
169 500 159 342 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou 

ako 5 rokov 
886 850 576 778 

S p o l u  1 143 455 954 295 

 

Záväzky zo sociálneho fondu  /v €/ 
Sociálny fond Rok 2009  Rok 2008 

Stav  k 1.januáru  535 418 

Tvorba sociálneho fondu 3 762 3 427 

Čerpanie sociálneho fondu 3 417 3 310 

Stav k 31. decembru 880 535 

    
     Krátkodobé záväzky predstavujú záväzky vyplývajúce z dodávateľsko-odberateľských vzťahov /účet 

321/, záväzky voči pracovníkom a inštitúciám sociálneho zabezpečenia /za mzdy 12/2009/. V krátkodobých 

záväzkoch sú zahrnuté aj záväzky voči ŠFRB – splátky úveru na r. 2010.  

V dlhodobých záväzkoch sú záväzky zo ŠFRB a zo SF. 
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Prehľad dlhodobých záväzkov /v €/:  

 
     V rámci konsolidovaného  celku účtovala o tomto majetku predovšetkým obec a spolu boli evidované 

k 31. 12. 2009 tieto dlhodobé záväzky:  

- úver ŠFRB  - splatnosť viac ako 1 rok  (účet 479)                    1 056 350 EUR 

- záväzky zo SF                                        (účet 472)                             224  EUR 

 

     ZŠ má k 31. 12. 2009 tieto dlhodobé záväzky:  

- záväzky zo SF                                        (účet 472)                             656 EUR 

           SPOLU                                                                                      1 057 230  EUR 

 

      Prehľad krátkodobých  záväzkov  /v €/: 

 
    V konsolidovanom celku sa  k 31. 12. 2009 evidujú tieto krátkodobé záväzky:  

- voči dodávateľom /došlé fa po 31.12.2009/                          5 860 EUR 

- splátka úveru ŠFRB – splatnosť v roku 2010                      33 900 EUR 

- voči zamestnancom                                                              26 571 EUR 

- obstávky – zrážky zo mzdy (účet 379)                                     496 EUR 

- voči inštitúciám soc. a zdrav. poistenia                               16 295 EUR 

- voči daňovému úradu                                                            2 684 EUR 

- prijaté preddavky /za ŠJ/                                                          419 EUR 

SPOLU                                                                                  86 225 EUR 

 

Záväzky z nájmu - majetok prenajatý formou finančného prenájmu /v €/: 

- konsolidovaný celok  nemá žiadne takého záväzky. 

 

N) Vydané dlhopisy -   konsolidovaný celok nevydal dlhopisy a neúčtuje o nich.  

 

O)  Bankové úvery a  prijaté finančné výpomoci  
    V rámci konsolidovaného celku neboli prijaté žiadne bankové úvery.  

 

P) Časové rozlíšenie na strane pasív  
Významné poloţky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich                

období /v €/ 
Opis poloţky časového 

rozlíšenia 

Hodnota 

k 31.12.2008 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

-  

Hodnota 

k 31.12.2009 

Výdavky budúcich období 

spolu z toho: účet 383 

1 108 0 0 1 108 

Výnosy budúcich období 

spolu z toho: účet 384 

631 483 445 216 21 166 1 055 533 

Spolu 632 591 445 216 21 166 1 056 641 

Z výnosov budúcich období najväčšiu položku predstavuje zostatková cena majetku obstaraného zo ŠR 

a to vo výške 1 044 477 €. Ostatné položky tvoria cintorínske poplatky za r. 2008 a 2009 v sume 10 487 

€, nájom a predplatné spolu 569  €. 

 

Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 /v €/  
Kapitálový transfer Stav záväzku 

k 31.12.2008 

Príjem 

kapitálového 

transferu 

Zúčtovanie do 

výnosov bežného 

účtovného 

obdobia 

Zúčtovanie 

do výnosov 

budúcich 

období 

Stav záväzku 

k 31.12.2009 

Dotácia MV RR – nájomné 

domy 

0 389 527 0 0 389 527 
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Dotácia MŠ SR   Rekonštr. 

soc. zar. ZŠ  
0 52 446 0 0 52 446 

Kanalizácia zo ŠR 489 827  0 12 282 0 477 545 

ČOV – z prostr. ŠR 118 933 0 2 987 0 115 946 

ZŠ z cudzích prostriedkov 9 980 0 2 960 0 7 020 

ZS-od iných subjektov 2 345 0 352 0 1 993 

Spolu 621 085 441 973 18 581 0 1 044 477 

     Najväčším prírastkom v kapitálových transferoch bola prijatá dotácia z MV RR na výstavbu nájomných bytov  

a inžinierskych sietí a to v hodnote 389 527 €. Do výnosov boli zúčtované odpisy majetku obstaraného zo ŠR  po 

zaradení. 

R) Náklady  
V účtovných jednotkách konsolidovaného celku sa nevykonáva podnikateľská činnosť. Všetky náklady a výnosy 

vznikli len v hlavnej činnosti.  

Náklady  - popis a výška poloţiek /v EUR/ - hlavná činnosť 
Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v EUR  

Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu  60 625 

 502 – Spotreba energie 66 035 

Služby  511 – Opravy a udržiavanie 21 984 

 512 – Cestovné 2 034 

 513 – Náklady na reprezentáciu  1 720 

 518 – Ostatné služby  88 276 

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady  365 064 

 524 – Zákonné sociálne poistenie  119 557 

 525 – Ostatné sociálne poistenie 4 222 

 527 – Zákonné sociálne náklady  12 086 

Dane a poplatky  538 – Ostané dane a poplatky  456 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 545 – Ostané pokuty, penále, úroky  16 

 546 – Odpis pohľadávky 130 

548 – Ostatné náklady na prevádzk. činnosť 54 790 

Odpisy 551 – Odpisy  46 763 

Odpisy, rezervy a opravné položky  553 – Tvorba ostatných  rezerv 30 402 

z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie  557 – Tvorba zákonných OP  0 

časového rozlíšenia   558 – Tvorba ostatných OP  24 142 

Finančné náklady  562 - Úroky 11 241 

 568 – Ostané finančné náklady 5 305 

Mimoriadne náklady  572 – Škody  0 

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov  586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce  

           subjektom mimo VS 

3 983 

 591 – Splatná daň z príjmov 18 

Spolu x 918  849 

Medzi najväčšie nákladové položky patrili mzdové náklady a s tým súvisiace náklady voči poisťovniam. Z ostatných 

nákladov najväčšiu položku tvorili služby vo výške 88 276 €, z toho odvoz odpadu až 37 274 € a energie až 66 035 € 
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 Z ostatných nákladov na prevádzkovú  činnosť najväčšiu položku tvorili náklady na opatrovateľskú službu až 29 099 

€./avšak oproti r. 2008 je zníženie o 3 597 €/menej opatrovaných/  z toho:  

 

Náklady na sluţby v EUR 

popis nákladov 
Hlavná 

činnosť 

Podnikateľská 

činnosť 

k 31.12.   

2009 

Nákup licencií a licenčné poplatky  1 774 0 1 774 

Vývoz odpadov  33 399 0 33 399 

ČOV - služby  4 624 0 4 624 

Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti  1 653 0 1 653 

Nájomné – dopravné prostriedky a iné  0  0 0 

Špeciálne služby  3 025 0 3 025 

Stravovanie pracovníkov podľa ZP  5 145 0 5 145 

Náklady na audit  1 858 0 1 858 

Poradenstvo - hardware, software  1 463 0 1 463 

Propagácia, reklama, inzercia   687 0 687 

Školenia, kurzy, konferencie, porady, konferencie, 

sympózia  1 259 0 1 259 

Administratívne/Režijné náklady  1 366 0 1 366 

Telekomunikačné a poštové služby 5 333 0 5 333 

Iné služby  21 674 0 21 674 

S) Výnosy     - popis a výška  poloţiek /v EUR/ - hlavná činnosť  
Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v EUR  

Tržby za vlastné výkony  a tovar 602 – Tržby z predaja služieb 19 178 

 604 – Tržby za tovar 0 

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 632 – Daňové výnosy samosprávy 417 877 

 633 – Výnosy z poplatkov  42 375 

Ostatné výnosy rozlíšenia 642 – Tržby z predaja materiálu 572 

 645 - Pokuty 15 

 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej  

           činnosti 

12 478 

 

 653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prev.  

          činnosti 

14  266 

 658 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prev.     

          činnosti  

55 

Finančné výnosy 662 – Úroky  99 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov obcí 693 – Výnosy z bežných transferov 435 986 

 694 – Výnosy samosprávy z kapitálových 

           transferov zo ŠR    

18 230 

   

 697 – Výnosy z bež. transferov od iných  

          subjektov mimo VS 

685 

 698 – Výnosy z kapitál. .transferov od 

subjektov   mimo VS 

352 

Spolu x 962 168 

Hospodársky výsledok x 43 319 
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T) Vzájomné výnosy v účtovných jednotkách konsolidovaného celku obce 

 
Účtovné jednotky konsolidovaného celku vypracovali odsúhlasovacie hárky, kde boli vyčíslené aj vzájomné 

náklady a výnosy.  

 

Náklady a výnosy – Obec Pružina  
 

ÚJ Syntetický 

účet 

Analytický 

účet 

Účtovný 

zostatok  

v € 

Náklad/Výnos voči ÚJ 

v konsolidovanej skupine 
Popis  

Výška  

v € 

Obec Pružina 584 584 02 

 

10 418 Originálne kompetencie  

ŠKD 

10 418 

Obec Pružina 584 584 01 427  Vrátenie vlastných príjmov ZS  427 

Obec Pružina 584 584 03 728 ZS- projekty 728 

Obec  

Pružina 
584 584 04 7 328  Odpisy majetku ZS 7 328 

Obec  

 
584 584 05 300  Dotácia na projekty z obce 300 

S P O L U   584 x 19 201 x 19 201 
Obec Pružina 699 699 01 513  Prijem vlastných  prijmov 513 

 

Obec 

Dubodiel 
699 699 02 702  Vlastné  príjmy – ŠKD, ekopaky 702 

S P O L U  699  x 1 215  x 1 215 

     Na účte 699 bol nesprávne účtovaný preplatok za EE – z r. 08, preto v upravujúcich 

konsolidačných operáciách toto bolo opravené znížením účtu 699 a zvýšením na účte 648 – Ostatné 

výnosy. Správny zostatok na účte 699 pred eliminačnými konsolidačnými operáciami mal byť len 

762 €. 

 

Náklady a výnosy – Základná škola Pružina   
ÚJ Syntetický účet Analytický 

účet 

Účtovný 

zostatok  

v € 

Náklad/Výnos voči ÚJ 

v konsolidovanej skupine 
Popis  

Výška  

v € 

ZŠ s MŠ  588 – 2 736 Náklady z odvodu príjmov 2736 

ZŠ s MŠ  589 – 0 Náklady z odvodu budúcich 

príjmov 

0,00 

ZŠ s MŠ  691 – 13 694 Výnosy z bežných transferov 

z rozpočtu obce 

- Výnos z bež. tr.z rozp.obce 

- Projekty Zdr.Or.,Nadácia 

- Výn.bež.tr.  

 

13 694 

z toho: 

11 699 

 

1 974 
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ZŠ s MŠ  692 – 4 171 Výnosy z kapitálových 

transferov z rozpočtu obce - 

odpisy 

4 171 

 
- účet 691 – zostatok v ZŠ -                  13 694   EUR 

- účet 692 – zostatok v ZŠ        -             4 171   EUR   

- účet 694 – nespráv. účtov. odpisy ZŠ  3 156  EUR správne malo byť na 692 – /opravené/  

SPOLU                                                  21 021    EUR     

 

 

 



 

20 

- účet 584 – zostatok v obci          -   19 201 EUR    

  Účty 691, 692, 694 v ZŠ                 21 021 EUR    

 
       Rozdiel činí 1 820 EUR, pričom na účte 588 Základná škola okrem vlastných príjmov – 762 € účtovala 

aj o projektoch 1 974 €, čo bolo nesprávne. Z uvedeného dôvodu toto bolo opravené s tým, že boli znížené 

predpisy na účte 588 a výnosy na 691, tým účet 691 činil len 11 720 €. Správny zostatok na účte 691 mal byť 

len 11 567 €, preto účet 691 bol znížený o čiastku 153 € a táto čiastka bola  preúčtovaná na účet 648 – 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.  

 Opravy boli zúčtované ako upravujúce konsolidačné operácie. 

 

Všetky vzájomné náklady a výnosy v rámci konsolidovaného celku boli eliminované v rámci 

eliminačných konsolidačných operácií, t.j. účty 691, 692 s účtom 584  a účty 588 s účtom 699. 
 

Prehľad vzájomných nákladov a výnosoch medzi ÚJ konsolidovaného celku -sumár 

 Konsolidujúca ÚJ Konsolidovaná ÚJ 

 účet suma účet suma 

Konsol. bež. transferov z rozpočtu obce 584 11 873 691 11 873 

Konsolidácia odpisov majetku obce 584   7 328 692   7 328 

Konsolidácia odvodu príjmov 588      762 699      762 

 

 

U) Informácie o predaji zásob v účtovných jednotkách konsolidovaného celku obce  

 

      - v rámci konsolidovaného celku nebol realizovaný predaj zásob v roku 2009.  

 
Osoba zodpovedná 

za konsolidovanú účtovnú závierku:  

(meno a podpis) 

Osoba zodpovedná  

za účtovníctvo: 

(meno a podpis) 

Podpis štatutárneho orgánu: 

(meno a podpis) 

 

Michal  U š i a k 

 

 

 

 

Bc. Marta  B e l a v á 

 

Michal  U š i a k  

 

Účtovná závierka zostavená dňa : 

22. 07. 2010 

  

 


