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Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky obce Pružina
zostavenej k 31. decembru 2015
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke
Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky

Obec PRUŽINA

IČO

00317730

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky

018 22 Pružina č. 415

Dátum založenia, vzniku konsolidujúcej účtovnej
jednotky

01. 01. 1990

Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku Pružina bola zostavená v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o účtovníctve“) a 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 v znení neskorších predpisov.

2. Informácie o hlavných predstaviteľoch konsolidujúcej účtovnej jednotky
Starosta obce (meno a priezvisko)

Michal Ušiak

Zástupca starostu (meno a priezvisko)

Ing. Jaroslav Beňadik

Hlavný kontrolór obce

Ing. Rudolf Zaťko

3. Informácie o konsolidovanom celku
Identifikačné údaje všetkých účtovných jednotiek konsolidovaného celku obce Pružina sú uvedené v tabuľkovej
časti (tabuľka č. 1) poznámok konsolidovanej účtovnej závierky.
3. 1. Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – rozpočtových organizáciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky
Názov konsolidovanej
účtovnej jednotky
ZŠ Štefana Závodníka Pružina

Sídlo

IČO

Pružina č. 408

31202357

Dátum
založenia
01. 07.
2002

4. Zmena konsolidovaného celku
V priebehu účtovného obdobia od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 nedošlo k žiadnym zmenám v štruktúre
konsolidovaného celku obce Pružina. Vyšší počet zamestnancov bol z dôvodu aktivačných prác.

Informácie o zamestnancoch konsolidovaného celku
Názov položky
Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného
celku počas účtovného obdobia
z toho počet vedúcich zamestnancov

2015
54
3

1

2014
48
5
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6. Informácie o výsledku hospodárenia
jednotkami konsolidovaného celku

z dôvodu

predaja

majetku

medzi

účtovnými

V priebehu účtovného obdobia roku 2015 sa medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku obce
neuskutočnil nákup, resp. predaj majetku.

7. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
a)

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého
hmotného a nehmotného majetku nie sú úroky z úverov. Zľava z ceny, ktorú poskytol dodávateľ k majetku sa
účtuje ako zníženie nákladov na predaný alebo spotrebovaný majetok.
Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa trvalo zníži o oprávky, ktoré
zodpovedajú výške opotrebenia majetku.
O opravných položkách sa účtuje v prípade prechodného zníženia hodnoty majetku ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka.
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Za vlastné náklady sa považujú
všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu
alebo inú činnosť.
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. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom (napr.
bezodplatne nadobudnutý majetok, delimitovaný, novo zistený majetok pri inventarizácii) sa oceňuje reprodukčnou
obstarávacou cenou, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý
bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho morálneho
a fyzického opotrebenia. Účtovná jednotka odpisuje majetok na základe zákona o účtovníctve a účtuje
o účtovných odpisoch.
Drobný nehmotný majetok od 34,- EUR do 2 400,- EUR, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby. Majetok sa
vedie v operatívnej evidencii.
Drobný hmotný majetok od 34,- EUR do 1 700,- EUR, ktorý nie je dlhodobým hmotným majetkom, sa účtuje pri
obstaraní do nákladov na účet 501 –Spotreba materiálu. Majetok sa vedie v operatívnej evidencii.
Predpokladaná doba používania dlhodobého hmotného majetku, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Budovy, stavby
stroje, prístroje a zariadenia
dopravné prostriedky
Inventár
b)

predpokladaná
doba používania
20 až 40
8 až 20
4 až 6
8

metóda
odpisovania
lineárna
lineárna
lineárna
lineárna

ročná odpisová
sadzba v %
5 až 2,5
25 až 12,5
16,7
12,5

Dlhodobý finančný majetok

Finančné investície, cenné papiere a majetkové účasti sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov
súvisiacich s obstaraním (provízie maklérom, poplatky burze).
c)

Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo,
dovoznú prirážku, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.
Nakupované zásoby sú oceňované váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.
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Toto ocenenie sa upravuje o zníženie hodnoty zásob.

d)

Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo
pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov
súvisiacich s obstaraním.
Opravná položka sa vytvára napr. k pohľadávkam po splatnosti a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko
nevymožiteľnosti pohľadávok.
e)

Finančné účty

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.
f)

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
g)

Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
V účtovnej závierke sa tvorili rezervy najmä na overenie účtovnej závierky, súdne spory a podobne.
h)

Záväzky

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou a 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.
i)

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
j)

Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu euro referenčným výmenným
kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň
predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis, resp.
v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
j)
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.
Bežný transfer od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami.
Kapitálový transfer 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).
Kapitálový transfer 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).
k)

Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty,
bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide
o dodatočne uznanú zľavu. Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.
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O výnosoch z poplatkov sa účtuje v časovej a vecnej súvislosti s vyrubením poplatkov (ak je účtovná jednotka
výbercom poplatkov).

Čl. II
Informácie o metódach a postupoch konsolidácie
1. Informácie o použitých metódach konsolidácie
Účtovná jednotka konsolidovaného celku Obce Pružina bola zahrnutá do konsolidovanej účtovnej závierky
metódou úplnej konsolidácie uvedenou v nasledujúcom prehľade:
Metóda
úplnej
konsolidácie

Názov resp. obchodné meno
konsolidovanej účtovnej jednotky

Metóda
podielovej
konsolidácie

Metóda
vlastného
imania

áno

Základná škola Štefana Závodníka Pružina

Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pri dcérskej účtovnej jednotke, t. j. Základnej škole Štefana Závodníka
Pružina.

2. Konsolidácia medzivýsledku
Konsolidácia medzivýsledku na úrovni Obce Pružina nebola vykonaná, nakoľko nebol realizovaný žiadny predaj
majetku a zásob medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku.

Čl. III
Informácie o údajoch aktív a pasív
1. Údaje o konsolidovanom celku
Konsolidovaný celok obce Pružina zahŕňa jednu rozpočtovú organizáciu. Identifikačné údaje o účtovných
jednotkách konsolidovaného celku sú uvedené v tabuľkovej časti (tabuľka č. 1).

2. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku
a) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2015 do 31.
decembra 2015 je uvedený v tabuľkovej časti konsolidovaných poznámok (tabuľka č. 2).
Pohyby v tomto druhu majetku mala len materská účtovná jednotka.
Najvýznamnejší prírastok dlhodobého majetku bol pri stavbách a to v súvislosti s modernizáciou
verejného osvetlenia a to v sume 237 600 EUR, obstaraný predovšetkým z dotácie z Európskeho fondu
a štátneho rozpočtu, celkovo v sume 225 719,92 EUR. Ďalšími významnými prírastkami bola rekonštrukcia
miestnych komunikácií v celkovej sume 40 060,50 EUR, financovaná z prostriedkov z Pôdohospodárskej
platobnej agentúry za budovanie Detského ihriska pri MŠ z roku 2014, ako i z vlastných zdrojov. Na
rekonštrukciu strechy obecného úradu bolo investovaných 25 637,94 EUR, z toho z dotácie zo ŠR suma
15 000,- EUR. Okrem uvedeného obec prijala aj účelovú dotáciu v o výške 13 000,- EUR na rekonštrukciu
materskej školy a z vlastných prostriedkov tu investovala 1 430,- EUR, spolu v sume 14 430,- EUR. Začiatkom
roku 2015 obec z vlastných prostriedkov rekonštruovala sociálne zariadenia Telovýchovnej jednoty Strážov
Pružina v hodnote 9 998,- EUR, ktoré je majetkom obce. V rámci zvýšenia bezpečnosti a odhalenia zvyšujúcej
sa kriminality, obec umiestnila 5 kamier v obci v sume 6 451,40 EUR, z toho z dotácie zo štátneho rozpočtu
v sume 5 000,- EUR. V hodnotenom období obec obstarala spevnené plochy za kultúrnym domom v hodnote
7 336,57 EUR a to hlavne vo vlastnej réžii. Obec tak zvýšila celkovú hodnotu majetku o 337 602,45 EUR.
Úbytok pri dlhodobom majetku bol len pri predaji pozemkov v sume 514,20 EUR v obci.
4

Obec Pružina
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2015
b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Výška poistenia
(ročné) v EUR

Druh poisteného majetku

Spôsob poistenia

Budovy a stavby vo vlastníctve obce

Združené poistenie majetku

Hnuteľný majetok vo vlastníctve obce

Združené poistenie majetku

Hnuteľný majetok vo vlastníctve obce

Poistenie pre prípad krádeže

Zodpovednosť za spôsobenú škodu

Za spôsobenú škodu

Povinné zmluvné poistenie vozidiel vo vlastníctve obce

Zmluvné poistenie vozidiel

4 118 505,98
158 419,53
22 661,53
95,76
3 294, 88

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky
4 299 587,04 EUR. Poistné platí len obec Pružina, ako vlastník majetku. Vyššie poistné bolo aj z dôvodu poistenia
nového hasičského auta v sume 114 338,36 EUR, dopoistenia Detského ihriska pri MŠ.
Všetok majetok obce je poistený v Komunálnej poisťovni, a. s., poistné je platené v termíne podľa zmlúv.
c) Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Záložné právo je zriadené na tieto nehnuteľnosti:
Obec má na dlhodobý hmotný majetok zriadené záložné právo a to záložnou zmluvou v zmysle § 151a nasl.
Občianskeho zákonníka č. 306/274/2007 voči záložnému veriteľovi – Štátnemu fondu rozvoja bývania Bratislava
v sume 1 146 883,09 EUR, na bytový dom č. 1039 a 1040 za poskytnutie úveru na výstavbu 2 b. j. v zmysle
uvedenej zmluvy. Rozhodnutím Správy katastra v Považskej Bystrici, číslo vkladu V 91/11, zo dňa 4. 3. 2011 bol
tento vklad záložného práva povolený.

3. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku
Detailnejšie informácie o dlhodobom finančnom majetku k 31. decembru 2015 sú uvedené v tabuľkovej časti
(tabuľka č. 2 a 4).
Realizovateľné cenné papiere obec vlastní v počte 10 096 ks formou kmeňových akcií v menovitej hodnote 26,22 €/1 akciu.

Účtovná hodnota k 31. 12. 2015 bola v sume 264 717,12 EUR - tabuľka č. 4. Oproti roku 2014 nenastali
v konsolidujúcej účtovnej jednotke žiadne zmeny tohto druhu majetku.
4. Vývoj opravnej položky k zásobám
Konsolidovaný celok v roku 2015 netvoril opravné položky, lebo nebol dôvod.
5. Transfery
V rámci zúčtovacích vzťahov medzi subjektmi verejnej správy konsolidovaný celok vykazuje v pasívach na účte
357 – ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC v hodnote 10 448,59 EUR ako vzťahy medzi subjektmi verejnej
správy na strane pasív súvahy (a to za zostatok normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov, spolu
v sume 7 042,85 EUR a 3 405,74 EUR ako nevyčerpanú dotáciu – jednotná platba na plochu). V aktívach súvahy
v sume 2 070,60 EUR je suma za dopravné a odchodné, v súvislosti s tvorbou rezerv.
Pohľadávky konsolidovaného celku v €
a) významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek

súvahy v EUR

Riadok
súvahy

Hodnota
pohľadávok
2014

a
315 – ostatné pohľadávky
318–pohľadávky z nedaňových príjmov

1
68
71

2
2 446,64
8 412,20

1 237,71
7 115,01

319 – pohľadávky z daňových príjmov

72

2 657,93

1 122,22

378 – iné pohľadávky

84

5 569,03

5 136,66

Spolu

x

22 085,80

14 611,60

Pohľadávka

5

Hodnota
pohľadávok
2015

Opis
3
Dobropisy, pohľadávky - réžia
Daň za komunálny odpad,
nájomné byty,
Daň z nehnuteľností daň za psa,
ubytovanie
Pohľadávka za služby ZS,
poistenie,pohľ. byty, SU Jasenica
x
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Konsolidovaný celok vykazuje pohľadávky vo výške 14 611,60 EUR, čo je oproti minulému účtovnému obdobiu
o 7 474 EUR menej, aj vďaka vymáhaniu týchto pohľadávok.
Krátkodobé pohľadávky vykazuje hlavne materská účtovná jednotka – obec Pružina:
– pohľadávky z nedaňových príjmov obcí v sume
7 115,01 EUR (nájomné v bytovkách, daň za vývoz
komunálneho odpadu),
– pohľadávky z daňových príjmov obcí v sume 1 122,22 EUR (najvyšší podiel na daňových pohľadávkach
majú pohľadávky za daň z nehnuteľností). Treba však poznamenať, že tieto pohľadávky sa znížili viac ako
o 50 % oproti minulému účtovnému obdobiu. V dlhodobých pohľadávkach obec eviduje nedoplatky za byty,
kde je s bývalou nájomníčkou podpísaný splátkový kalendár.
b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam (tabuľka č. 8)
K pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti, bola vytvorená opravná položka.
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam.
Pohľadávka
Suma OP
Suma OP
Dôvod tvorby, zníženia
2014
2015
a zrušenia OP
318 – daňové pohľadávky
2 644,86
2 206,65
Zrušenie o 1 194,25 EUR úhrada, tvorba 756,04 EUR riziko vymožiteľnosti
319 – nedaňové pohľadávky
1 569,85
737,38
Zníženie o 1 174,40 EUR úhrada, tvorba
341,93 EUR riziko vymožiteľnosti
378 – Iné pohľadávky
367,68
1 546,77
Zrušenie 245,46 EUR, tvorba za
nájom a služby byty
Spolu
4 582,39
4 490,80
x
c) pohľadávky podľa doby splatnosti a podľa zostatkovej doby splatnosti
Prehľad pohľadávok z hľadiska ich vekovej štruktúry a z hľadiska splatnosti je uvedený v tabuľkovej prílohe
konsolidovaných poznámok (tabuľka č. 9)
Zostatok k
31.12. bežného
účtovného
obdobia

Zostatok
ku
31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Pohľadávky v lehote splatnosti z toho:

12 994,44

18 280,39

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane

12 994,44

18 280,39

Pohľadávky po lehote splatnosti

1 617,16

3 805,41

Spolu

14 611,60

22 085,80

Pohľadávky podľa doby splatnosti brutto

V pohľadávkach po lehote splatnosti sú najmä neuhradené dane z nehnuteľností za minulé roky, za komunálny
odpad za roky 2008 až 2014 a nedoplatky za nájom a služby v bytovkách, ktoré sa vymáhajú písomnými
upozorneniami a splátkovým kalendárom. Pohľadávky boli oproti roku 2014 nižšie o 7 474 EUR aj z dôvodu
mimoriadnych splátok daňovníkov.

Časové rozlíšenie aktív
a) Náklady budúcich období (tabuľka č. 10)
Názov časového rozlíšenia

k 31.12. 2015

k 31.12. 2014

2 542,43

2 547,96

0

0

563,87

464,48

poistné

1 216,44

1 086,19

ostatné

762,12

997,29

2 542,43

2 547,96

Náklady budúcich období
nájomné
predplatné

Spolu
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Významnou položkou nákladov budúcich období je poistné za nehnuteľnosti platené vopred, ako i predplatné
periodík na budúci rok. V ostatných nákladoch sú zahrnuté aj vopred uhradené domény k programom.
b) Príjmy budúcich období (tabuľka č. 11)
Názov časového rozlíšenia

k 31.12. 2015

k 31.12. 2014

Príjmy budúcich období

148,40

181,40

nájomné

148,40

181,40

poistné plnenie

0,00

0,00

ostatné

0,00

0,00

148,40

181,40

Spolu

V príjmoch budúcich období sú zahrnuté očakávané príjmy od SPP, v zmysle nájomnej zmluvy. Príjmy boli nižšie
o 33 €, z dôvodu, že Považská vodárenská spoločnosť uhradila nájom vopred a to v decembri 2015.

8. Vlastné imanie
Prehľad o pohybe vlastného imania konsolidovaného celku obce Pružina od 1. januára 2015 do 31. decembra
2015 je uvedený v tabuľkovej prílohe konsolidovaných poznámok – tabuľka č. 12.
Názov položky

k 31.12. 2014

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a
záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Zákonný rezervný fond
Ostatné fondy
Nevysporiadaný
minulých rokov

výsledok

Spolu vlastné imanie

Zníženie

Presun

k 31.12. 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93 493,94

1 542 174,13

-93 493,94

79 071,50

0,00

1 621 245,63

hospodárenia

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Zvýšenie

1 448 680,19
93 493,94
1 542 174,13

0,00
79 071,50
79 071,50

0,00

Opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek vlastného imania:
Pohyby v položke nevysporiadaného hospodárskeho výsledku minulých rokov, ktoré ovplyvnili výšku vlastného
imania sú:
a/ Pohyb vo vlastnom imaní – presun VH z roku 2014 na nevysporiadaný VH m. o. 93 493,94 EUR,
b/ zvýšenie vlastného imania – kladný výsledok hospodárenia roku 2015
79 071,50 EUR.
Opravy minulých období:
Účtovné jednotky konsolidovaného celku neúčtovali o významných opravách minulých období.

9. Rezervy
Prehľad rezerv konsolidovaného celku v členení na ostatné - dlhodobé a krátkodobé od 1. januára 2015 do
31. decembra 2015 je uvedený v tabuľkovej prílohe konsolidovaných poznámok – tabuľky č. 14.
Konsolidovaná účtovná jednotka tvorila len ostatné krátkodobé rezervy a to nasledovne:
- Na overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2015 v sume
3 444,- EUR
- Na dopravné v základnej škole
916,- EUR
- Na zamestnanecké pôžičky – odchodné pre 2 zamestnancov
1 154,60 EUR
Rezerva na súdne spory z roku 2014
514,- EUR
S P O L U rezervy za rok 2015
6 028,60 EUR
Nepoužité rezervy boli zrušené.
10. Záväzky
Prehľad záväzkov z hľadiska ich vekovej štruktúry a podľa doby splatnosti je uvedený v tabuľkovej časti (tabuľka
č. 15).
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Významnou položkou záväzkov sú prijaté úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sú k 31.12.2015
vykázané vo výške 878 942,26 EUR, z toho 842 504,13 EUR boli dlhodobé (k 31.12.2014 to bolo 878 942,26
EUR). Krátkodobé záväzky voči ŠFRB sú v sume 36 438,13 EUR. Úvery prijaté zo štátneho fondu
rozvoja bývania bude obec splácať do roku 2037. Obec pravidelne tento dlh spláca vo výške 3 769,70 EUR
mesačne a to z príjmov za nájom bytov. Konsolidovaná účtovná jednotka záväzky po lehote splatnosti neeviduje,
všetky sú v lehote splatnosti a sú za dodávky a služby, došlé až po 1. 1. 2015 a ktorých zdaniteľné plnenie bolo
k 31. 12. 2015. V dlhodobých záväzkoch sú aj finančné zábezpeky za byty v sume 12 129,22 EUR,
v krátkodobých záväzky voči zamestnancom, daňovému úradu a poisťovniam za 12/2015.
Ostatné dlhodobé záväzky- úvery zo ŠFRB v EUR
Názov položky
Úver ŠFRB

Výška k

Výška k

31.12.2015

31.12.2014

878 942,26

915 068,10

Opis
Úver na výstavbu 2x38 b.j zo ŠFRB – nájomné byty

Zníženie záväzkov oproti minulému obdobiu je z dôvodu pravidelného splácania istiny úveru ŠFRB v zmysle
zmluvy, na základe čoho obec tento dlh znížila o 36 125,84 EUR.

11. Bankové úvery
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery
Prehľad o bankových úveroch obce k 31.12.2015 s uvedením podrobných informácií je uvedený v tabuľkovej časti
tabuľka č. 16.
Obec má prijatý dlhodobý investičný úver poskytnutý Prima bankou, a.s., a to Prvý municipálny úver – zmluva
uzatvorená v roku 2006 a následne boli uzatvorené dodatky č. 1 – 6 .
V roku 2015 bola zaplatená istina v sume 12 000 EUR pravidelnými mesačnými splátkami, úver je splatný do
konca mája roku 2016 a jeho zostatok je 4 199,71 EUR.
V priebehu roka obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva prijala prekleňovací investičný úver na
úhradu faktúry za modernizáciu verejného osvetlenia v sume 180 000,- EUR. Dlžná čiastka bola po
refundácii Ministerstvom hospodárstva SR v rámci projektu vrátená Prima banke v decembri 2015 v plnej výške.
b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového alebo krátkodobého úveru
Na zabezpečenie investičného úveru z roku 2006 bolo zriadené záložné právo formou bianco zmenky.

12. Časové rozlíšenie pasív
a) Prehľad výdavkov budúcich období je uvedený v tabuľkovej časti – tabuľka č. 17.
V ostatných výdavkoch budúcich období sú zahrnuté úroky z úveru za mesiac december 2015 a to v sume 12 €.
b) Prehľad výnosov budúcich období je uvedený v tabuľkovej časti – tabuľka č. 18
Názov časového rozlíšenia
Výnosy budúcich období

k 31.12. 2015
2 225 195,91

2 043 739,76

4 502,97

6 107,08

2 219 342,87

2 034 204,57

195,34

483,21

nájomné
z kapitálových transferov
predplatné
ostatné
Spolu

k 31. 12. 2014

1 154,73

2 944,90

2 225 195,91

2 043 739,76

Najväčšími položkami výnosov budúcich období sú výnosy z kapitálových transferov, kde eviduje konsolidujúca
účtovná jednotka nasledovné investičné akcie, financované z cudzích zdrojov:
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-

Zúčtovanie výnosov zo ŠR za základnú školu – zverenie do správy
Kanalizácia – z prostriedkov Environmentálneho fondu
ČOV – z prostriedkov Environmentálneho fondu v sume
Bytovky a inžinierske siete k bytovkám – z MV a RR v sume
Rekonštrukcia verejného osvetlenia – z prostriedkov fondov EÚ a ŠR

Vodovod k IBV – Environmentálny fond v sume
Turistický chodník Potôčky – z PPA
Detské ihrisko z PPA
Obecný úrad – technické zhodnotenie – zo ŠR
Kamerový systém v obci
Vodovod Pružina – Chmelisko-1.etapa z Environmentálneho fondu
Rekonštrukcia MŠ – z prostriedkov MF SR v sume
Multimediálne zariadenie v ZŠ v sume
Viacúčelové ihrisko z prostriedkov ŠR v sume
Stavebné úpravy pri KD – dlažba z daru
Tržnica v obci v sume

V roku 2015 boli prijaté nasledovné kapitálové transfery:
- Z fondov EÚ a ŠR – Projekt – Modernizácia verejného osvetlenia
- Z Pôdohospodárskej platobnej agentúry na Detské ihrisko
- Z Ministerstva financií SR – Rekonštrukcia strechy OÚ
- Rekonštrukcia Materskej školy Pružina v sume
- Z Ministerstva vnútra SR – kamerový systém v obci

538 376,61 EUR
518 748,37 EUR
75 169,50 EUR
377 929,33 EUR
217 255,42 EUR
336 364,44 EUR
25 819,42 EUR
15 592,42 EUR
14 387,95 EUR
4 861,08 EUR
27 009,19 EUR
31 667,43 EUR
1 716,- EUR
28 878,68 EUR
493,06 EUR
510,61 EUR.

225 719,92 EUR
16 781,11 EUR
15 000,- EUR
13 000,- EUR
5 000,- EUR.

Náklady konsolidovaného celku
a) Náklady na služby
Detailný rozpis významných nákladov na služby je uvedený v tabuľkovej časti – tabuľka č. 19
Náklady na služby v roku 2015 boli len o 763 EUR vyššie oproti roku 2014. Najväčšími položkami boli náklady na
odvoz a zneškodnenie odpadu, ktoré činili 47 701,14 EUR, čo však bolo o 5 329 EUR menej ako v rovnakom
období minulého roka aj vďaka vybudovanému zbernému dvoru. Významnou položkou nákladov boli aj náklady
na služby v ČOV, ktoré boli v sume 10 835,28 EUR. Služby za kultúrne podujatia boli 1 209,- EUR a boli nižšie
ako v roku 2015. Zvýšené náklady na služby sú aj z dôvodu úhrad externého manažmentu za projekty. Od roku
2015 údržbu programov obci zabezpečuje dodávateľsky firma POPEX, v.o.s., Považská Bystrica.
b) Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť v EUR
Podrobný rozpis významných nákladov na prevádzkovú činnosť je uvedený v tabuľkovej časti – tabuľka č. 20.
Najväčšími nákladmi bolo financovanie opatrovateľskej služby v sume 29 936,87 EUR, čo bolo o 1 265 EUR
viac ako v roku 2014, z dôvodu vyššieho počtu opatrovaných občanov. Významnou nákladovou položkou na
prevádzkovú činnosť boli aj náklady na stravné opatrovateliek v sume 1 661,44 EUR. Náklady na prevádzku
spoločného úradu sa už sledovali na účte 585. Aj z tohto dôvodu boli náklady na túto činnosť o 7 914,- EUR
nižšie ako v roku 2014. Príspevky pri narodení dieťaťa boli vo výške 1 400 € (narodených bolo menej detí ako
v roku 2014), tým boli aj nižšie náklady na túto aktivitu obce.
c) Ostatné finančné náklady
Detailný rozpis významných nákladov na ostatné finančné služby je uvedený v tabuľkovej časti – tabuľka č. 21.
Významnými nákladovými položkami bolo poistenie nehnuteľností v sume 2 928,99 EUR. Tieto náklady boli
vyššie z dôvodu dopoistenia nových nehnuteľností (Detské ihrisko, Turistický chodník) a bankové poplatky boli
v sume 2 139,25 EUR, ktoré boli oproti roku 2014 tiež vyššie a to o 292,- EUR aj v dôsledku prijatia nového
úveru.
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Výnosy konsolidovaného celku
Ostatné výnosy na prevádzkovú činnosť v EUR - sú uvedené podrobne v tabuľke č. 22.
Popis výnosov
Výnosy z prenájmu
Ostatné
Spolu

Hlavná
činnosť
60 615,15
5 928,35
66 543,50

Podnikateľská
k 31.12. 2015
činnosť
0,00
60 615,15
0,00
5 928,35
0,00

66 543,50

k 31.12. 2014

60 623,58
9 321,84
69 945,42

Ostatné výnosy na prevádzkovú činnosť boli o 3 402 EUR nižšie oproti minulému roku. Dôvodom je predovšetkým
skutočnosť, že v roku 2014 boli výnosy z novo zaradených pozemkov o 4 167,- EUR vyššie ako v roku 2015.
Najväčšími položkami týchto výnosov boli prenájmy, predovšetkým za byty a to v sume 52 618,56 EUR a za
nájom KD v sume 1 880,- EUR. Významnou položkou sú aj príjmy o rodičov v MŠ v sume 1 408,- EUR.

Čl. IV.
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
I.

Iné aktíva a iné pasíva

Informácie o iných aktívach a iných pasívach sú uvedené v tabuľkovej časti – tabuľka č. 23 .
V iných aktívach sú zahrnuté pohľadávky za vyplatené mzdy a odvody za aktivačných pracovníkov, ktoré boli
refundované v januári a februári 2016.
Iné aktíva
Konsolidovaný celok uvádza v iných aktívach sumu 7 526,82 EUR, ktorá predstavuje pohľadávku voči ŠR za
vyplatené mzdy a poistné za 11 a 12/2015, ktorých refundácia vyplývala z podpísanej zmluvy.
Iné pasíva
Konsolidovaný celok Obec Pružina eviduje tieto záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú
sa v súvahe:
- poskytnuté ručenie - záložné právo v zmysle záložnej zmluvy č. 0405-PRB-2007/Z, zo dňa 24.2.2010
s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava na nehnuteľnosť – 2 x bytové jednotky v obci
Pružina v k. ú. Pružina na parcele č. 658/1 o výmere 6 708 m2, zastavanej plochy, súpisné č. 1039 a 1040,
zapísanej na LV č. 1, ktorej výlučným vlastníkom je obec Pružina ako záložca a to v sume 1 146 883,09 EUR
Materská a dcérska účtovná jednotka evidujú v podsúvahovej evidencii:
Záložné právo – ŠFRB – bytovky
Hasičské auto vo výpožičke
Drobný hmotný majetok a OTE v celkovej hodnote
Darovaný majetok od ZRŠ pri MŠ Pružina v sume
Darovaný majetok pre požiarnu ochranu v sume
Fondy opráv jednotlivo za každú bytovú jednotku, spolu v sume
Drobný nehmotný majetok v sume
Materiál CO vo výpožičke, v sume celkom
Počítače a notebooky vo výpožičke projekt DEUS
Prenajatý majetok v sume
Kultúrne pamiatky v obci v sume
Odpísané pohľadávky v sume

1 146 883,09 EUR
114 813,60 EUR
333 176,86 EUR
4 342,55 EUR
6 857,14 EUR
11 294,04 EUR
17 346,36 EUR
9 249,22 EUR
7 898,10 EUR
2 496,- EUR
700,- EUR
214,73 EUR.

Čl. V.
SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI,
KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA
Po 31. 12. 2015 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke
obce za rok 2015.
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