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Číslo účtu 2018 2017

alebo Náklady Číslo Hlavná Podnikateľská

skupiny riadku činnosť činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 95 240.67 0.00 95 240.67 77 638.65

501 Spotreba materiálu 2 47 962.62 0.00 47 962.62 49 531.00

502 Spotreba energie 3 45 120.21 0.00 45 120.21 26 843.71

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0.00 0.00 0.00 0.00

504,507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 2 157.84 0.00 2 157.84 1 263.94

51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 160 248.87 0.00 160 248.87 131 027.29

511 Opravy a udržiavanie 7 28 130.49 0.00 28 130.49 27 147.26

512 Cestovné 8 195.82 0.00 195.82 229.30

513 Náklady na reprezentáciu 9 4 917.60 0.00 4 917.60 6 272.76

518 Ostatné služby 10 127 004.96 0.00 127 004.96 97 377.97

52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 468 783.78 0.00 468 783.78 437 346.01

521 Mzdové náklady 12 334 679.90 0.00 334 679.90 308 705.19

524 Zákonné sociálne poistenie 13 113 334.81 0.00 113 334.81 105 236.22

525 Ostatné sociálne poistenie 14 4 061.49 0.00 4 061.49 4 052.43

527 Zákonné sociálne náklady 15 16 522.28 0.00 16 522.28 19 177.07

528 Ostatné sociálne náklady 16 185.30 0.00 185.30 175.10

53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 11 436.32 0.00 11 436.32 10 987.15

531 Daň z motorových vozidiel 18 0.00 0.00 0.00 0.00

532 Daň z nehnuteľnosti 19 0.00 0.00 0.00 0.00

538 Ostatné dane a poplatky 20 11 436.32 0.00 11 436.32 10 987.15

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 2 075.34 0.00 2 075.34 150.01

541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku 22 0.00 0.00 0.00 0.00

a dlhodobého hmotného majetku

542 Predaný materiál 23 0.00 0.00 0.00 0.00

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0.00 0.00 0.00 0.00

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 802.38 0.00 802.38 150.00

546 Odpis pohľadávky 26 0.00 0.00 0.00 0.00

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 1 272.96 0.00 1 272.96 0.01

549 Manká a škody 28 0.00 0.00 0.00 0.00

55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti 29 195 065.79 0.00 195 065.79 158 425.04

a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 183 308.41 0.00 183 308.41 148 005.22

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 11 757.38 0.00 11 757.38 10 419.82

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0.00 0.00 0.00 0.00

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 1 320.00 0.00 1 320.00 1 320.00

557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0.00 0.00 0.00 0.00

558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 10 437.38 0.00 10 437.38 9 099.82

Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0.00 0.00 0.00 0.00

554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0.00 0.00 0.00 0.00

559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0.00 0.00 0.00 0.00

555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0.00 0.00 0.00 0.00

56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 6 840.87 0.00 6 840.87 3 636.17
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Číslo účtu 2018 2017

alebo Náklady Číslo Hlavná Podnikateľská

skupiny riadku činnosť činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

561 Predané cenné papiere a podiely 41 0.00 0.00 0.00 0.00

562 Úroky 42 0.00 0.00 0.00 0.00

563 Kurzové straty 43 0.00 0.00 0.00 0.25

564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0.00 0.00 0.00 0.00

566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0.00 0.00 0.00 0.00

567 Náklady na derivátové operácie 46 0.00 0.00 0.00 0.00

568 Ostatné finančné náklady 47 6 840.87 0.00 6 840.87 3 635.92

569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0.00 0.00 0.00 0.00

57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0.00 0.00 0.00 0.00

572 Škody 50 0.00 0.00 0.00 0.00

574 Tvorba rezerv 51 0.00 0.00 0.00 0.00

578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0.00 0.00 0.00 0.00

579 Tvorba opravných položiek 53 0.00 0.00 0.00 0.00

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 137 894.61 0.00 137 894.61 119 524.51

581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií 55 0.00 0.00 0.00 0.00

a príspevkových organizácií

582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0.00 0.00 0.00 0.00

583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0.00 0.00 0.00 0.00

584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného 58 109 809.43 0.00 109 809.43 92 743.69

celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených

obcou alebo vyšším územným celkom

585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného 59 0.00 0.00 0.00 0.00

celku ostatným subjektom verejnej správy

586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného 60 20 124.04 0.00 20 124.04 23 220.33

celku subjektom mimo verejnej správy

587 Náklady na ostatné transfery 61 7 961.14 0.00 7 961.14 3 560.49

588 Náklady z odvodu príjmov 62 0.00 0.00 0.00 0.00

589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0.00 0.00 0.00 0.00

Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + 64 1 077 586.25 0.00 1 077 586.25 938 734.83

r. 029 + r. 040 + r. 049 + r. 054)
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Číslo účtu 2018 2017

alebo Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo Hlavná Podnikateľská

skupiny riadku činnosť činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) 65 0.00 0.00 0.00 0.00

601 Tržby za vlastné výrobky 66 0.00 0.00 0.00 0.00

602 Tržby z predaja služieb 67 0.00 0.00 0.00 0.00

604,607 Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 68 0.00 0.00 0.00 0.00

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) 69 0.00 0.00 0.00 0.00

611 Zmena stavu nedokončenej výroby 70 0.00 0.00 0.00 0.00

612 Zmena stavu polotovarov 71 0.00 0.00 0.00 0.00

613 Zmena stavu výrobkov 72 0.00 0.00 0.00 0.00

614 Zmena stavu zvierat 73 0.00 0.00 0.00 0.00

62 Aktivácia (r. 075 až r. 078) 74 0.00 0.00 0.00 0.00

621 Aktivácia materiálu a tovaru 75 0.00 0.00 0.00 0.00

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 76 0.00 0.00 0.00 0.00

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 77 0.00 0.00 0.00 0.00

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 78 0.00 0.00 0.00 0.00

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082) 79 1 081 736.28 0.00 1 081 736.28 1 011 938.66

631 Daňové a colné výnosy štátu 80 0.00 0.00 0.00 0.00

632 Daňové výnosy samosprávy 81 1 009 764.66 0.00 1 009 764.66 936 820.78

633 Výnosy z poplatkov 82 71 971.62 0.00 71 971.62 75 117.88

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089) 83 57 839.59 0.00 57 839.59 46 190.50

641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 84 0.00 0.00 0.00 0.00

642 Tržby z predaja materiálu 85 0.00 0.00 0.00 0.00

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 86 0.00 0.00 0.00 0.00

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 87 0.00 0.00 0.00 0.00

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 88 0.00 0.00 0.00 0.00

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 89 57 839.59 0.00 57 839.59 46 190.50

65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej 90 2 427.98 0.00 2 427.98 103.36

činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti 91 2 427.98 0.00 2 427.98 103.36

(r. 092 až r. 095)

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 92 0.00 0.00 0.00 0.00

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 93 0.00 0.00 0.00 0.00

657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 94 0.00 0.00 0.00 0.00

658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 95 2 427.98 0.00 2 427.98 103.36

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098) 96 0.00 0.00 0.00 0.00

654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 97 0.00 0.00 0.00 0.00

659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 98 0.00 0.00 0.00 0.00

655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 99 0.00 0.00 0.00 0.00

66 Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) 100 1 221.58 0.00 1 221.58 1 084.76

661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 101 0.00 0.00 0.00 0.00

662 Úroky 102 1 088.77 0.00 1 088.77 1 084.76

663 Kurzové zisky 103 0.00 0.00 0.00 0.00

664 Výnosy z precenenia cenných papierov 104 0.00 0.00 0.00 0.00
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Číslo účtu 2018 2017

alebo Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo Hlavná Podnikateľská

skupiny riadku činnosť činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 105 132.81 0.00 132.81 0.00

666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 106 0.00 0.00 0.00 0.00

667 Výnosy z derivátových operácií 107 0.00 0.00 0.00 0.00

668 Ostatné finančné výnosy 108 0.00 0.00 0.00 0.00

67 Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113) 109 0.00 0.00 0.00 0.00

672 Náhrady škôd 110 0.00 0.00 0.00 0.00

674 Zúčtovanie rezerv 111 0.00 0.00 0.00 0.00

678 Ostatné mimoriadne výnosy 112 0.00 0.00 0.00 0.00

679 Zúčtovanie opravných položiek 113 0.00 0.00 0.00 0.00

68 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových 114 0.00 0.00 0.00 0.00

organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)

681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 115 0.00 0.00 0.00 0.00

682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 116 0.00 0.00 0.00 0.00

683 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy 117 0.00 0.00 0.00 0.00

684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy 118 0.00 0.00 0.00 0.00

685 Výnosy z bežných transferov od Európskej únie 119 0.00 0.00 0.00 0.00

686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie 120 0.00 0.00 0.00 0.00

687 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 121 0.00 0.00 0.00 0.00

688 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 122 0.00 0.00 0.00 0.00

689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 123 0.00 0.00 0.00 0.00

69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných 124 113 588.08 0.00 113 588.08 76 775.31

celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách

zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)

691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho 125 0.00 0.00 0.00 0.00

územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách

zriadených obcou alebo vyšším územným celkom

692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho 126 0.00 0.00 0.00 0.00

územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách

zriadených obcou alebo vyšším územným celkom

693 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov VS 127 71 659.49 0.00 71 659.49 58 843.34

694 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR a od iných subj. VS 128 27 544.06 0.00 27 544.06 8 421.48

695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie 129 0.00 0.00 0.00 0.00

696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie 130 0.00 0.00 0.00 0.00

697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 131 1 400.00 0.00 1 400.00 1 400.00

698 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo 132 0.00 0.00 0.00 0.00

verejnej správy

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 133 12 984.53 0.00 12 984.53 8 110.49

Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + 134 1 256 813.51 0.00 1 256 813.51 1 136 092.59

r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)

Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-) 135 179 227.26 0.00 179 227.26 197 357.76

591 Splatná daň z príjmov 136 206.82 0.00 206.82 206.04

595 Dodatočne platená daň z príjmov 137 0.00 0.00 0.00 0.00

Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-) 138 179 020.44 0.00 179 020.44 197 151.72
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Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2018

Poznámky k 31. 12. 2018

Čl. I
Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

a)
Názov účtovnej jednotky Obec Nesluša
Sídlo účtovnej jednotky Nesluša 978, 023 41 Nesluša
IČO 00314137
Dátum zriadenia 06. 09. 1990
Spôsob zriadenia Zákonom č. 369/1990 Zb.
Názov zriaďovateľa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo zriaďovateľa Pribinova 2, 812 72 Bratislava
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky riadna

mimoriadna 

c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného 
celku

áno

nie

d)Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku 
verejnej správy

áno

nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Hlavná činnosť účtovnej jednotky všeobecná verejná správa

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia

Ing. Zuzana Jancová
starostka obce

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia 

Rudolf Jantošík
zástupca starostky

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného 
obdobia

61,3

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

62

6
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou 

jednotkou (počet – názov, sídlo)
1 - Základná škola Nesluša, Nesluša 837, 023 41  
Nesluša

- príspevkové organizácie zriadené účtovnou 
jednotkou (počet)

0

- neziskové organizácie založené/zriadené 
účtovnou jednotkou (počet)

0

- právnické osoby založené účtovnou jednotkou 
(počet)

0

Textová časť 1
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Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania 
účtovnej jednotky vo svojej činnosti

  áno  nie

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu 
 áno  nie

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

Položky Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný obstarávacou cenou
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi 
c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný obstarávacou cenou
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi
e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

získaný bezodplatne
reálnou hodnotou

f) dlhodobý finančný majetok obstarávacou cenou
g) zásoby nakupované obstarávacou cenou
h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi
i) zásoby získané bezodplatne reálnou hodnotou
j) pohľadávky menovitou hodnotou
k) krátkodobý finančný majetok menovitou hodnotou
l) časové rozlíšenie na strane aktív náklady budúcich období a príjmy 

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

m)záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov menovitou hodnotou

n) rezervy oceňujú sa v očakávanej výške 
záväzku

o) časové rozlíšenie na strane pasív výdavky budúcich období a výnosy 
budúcich období sa vykazujú vo 
výške, ktorá je potrebná na dodržanie 
zásady vecnej a časovej súvislosti 
s účtovným obdobím.

p) deriváty pri nadobudnutí obstarávacou cenou

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:

Textová časť 2
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 odo dňa jeho zaradenia do používania

 prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania

Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. 

Účtovná jednotka zaraďuje majetok do odpisových skupín v zmysle zákona č.  595/2003 Z.  z.  o dani 
z príjmov  v z.  n.  p.  Ak  účtovná  jednotka  nemôže  zaradiť  majetok  do  1.  -  6.  odpisovej  skupiny, 
individuálne prehodnotí odpisový plán konkrétneho majetku podľa špecifických podmienok používania. 

Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

Odpisová skupina Predpokladaná doba 
používania v rokoch 

Ročná odpisová sadzba
v %

1 4 25,0
2 6 16,7
3 8 12,5
4 12 8,3
5 20 0,5
6 40 0,25

Drobný  nehmotný  majetok  od  0  €  do  2 400  €,  ktorý  podľa  rozhodnutia  účtovnej  jednotky  nie  je 
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.

Drobný hmotný majetok od 0 € do 1 700 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým 
hmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 501 – Všeobecný materiál.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou. 

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k:

- odpisovanému dlhodobému majetku   áno  nie
- neodpisovanému dlhodobému majetku   áno  nie
- nedokončeným investíciám             áno  nie
- dlhodobému finančnému majetku  áno  nie
- zásobám  áno  nie
- pohľadávkam  áno  nie

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k     pohľadávkam v     rámci hlavnej činnosti,   pri ktorých je riziko, 
že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:

3 najviac do výšky 0 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva 
4 najviac do výšky 0 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
5 najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva

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.

Bežný transfer

- prijatý od cudzích subjektov – sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi;
- poskytnutý cudzím subjektom – sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok;
- poskytnutý vlastným subjektom – sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu.

Kapitálový transfer 
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- 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);

- 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.
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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. 2)

Prírastok  budov  tvorí  zaradenie  zrekonštruovanej  požiarnej  zbrojnice  v  hodnote  77  076  €  a  strechy 
telocvične pri základnej škole za 159 676 €. Do stavieb bolo zaradené asfaltovanie uličiek a cesty na 
dolný koniec za 149 558 €, stavebné úpravy a detské ihrisko v centre obce za 62 103 €.

Do strojov bola zaradená traktorová kosačka, vyrozumievacie zariadenie pre miestny rozhlas, schodolez 
do rozšírenia materskej školy a traktorový sypač na zimný posyp spolu v hodnote 15 110 €. Škola zaradila 
umývací stroj v hodnote 2 987 €.

Obec medzi stroje, zariadenia a dopravné prostriedky zaradila technické vybavenie zberného dvora za 
297 720 € (traktor s prívesom a návesom, oceľové kontajnery, nakladač s príslušenstvom – paletizačné 
vidly, drapák na odpad, zhŕňacia vidlica drvič stavebného a biologicky rozložiteľného odpadu).

Do nezaradeného majetku pribudla nedokončená rekonštrukcia obecného úradu za 36 158 €, zateplenie 
materskej školy zvýšené na 47 975 €, rozšírenie materskej školy v hodnote 310 748 €, rekonštrukcia 
futbalovej tribúny celkom za 93 398 €, projekt koncepcie zásobovania vodou za 18 600 €, kamerový 
systém za 3 686 €. Nezmenené nezaradené investície:  Projekt vodovodu 18 466 €,  vodojem Červené 
132 776 €,  budova zberného dvora  15 958 €,  projekt  regulácie  potoka 48 273 €,  tréningové ihrisko 
10 962 €.

Tvorba opravnej položky k nezaradenému majetku v sume 6 639 € je vo výške odpisov nezaradeného 
Vodojemu Červené, ktorý nie je napojený na obecný vodovod.

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 

Spôsob poistenia Výška poistenia
Poistenie majetku – hmotný majetok 1 882,80 (ročne)
Havarijné poistenie – Mitsubishi L200 511,94 (ročne)
Poistenie stroja – HIDROMEK 1 490,23 (ročne)
Poistenie strojov v zbernom dvore 3 026,54 (ročne)

c) zriadenie  záložného  práva  na  dlhodobý  nehmotný  majetok  a dlhodobý  hmotný  majetok  alebo 
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom – na majetok obce nie je zriadené záložné právo.

d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej 
jednotky

Majetok, 
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo

Suma 

Pozemky 129 296,05
Budovy, stavby 3 583 860,77
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 506 153,27
Dopravné prostriedky 237 513,16
Drobný dlhodobý hmotný majetok 4 419,73

Majetok v správe rozpočtovej organizácie
Budovy, stavby 352 201,99
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 30 879,14
Drobný dlhodobý majetok 1 001,74
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e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo

 Majetok, 
ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Suma 

Majetok v správe účtovnej jednotky – kultúrny dom 57 710,57

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

Druh DM Zmena výšky OP Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
042 - Vodojem Červené 6 638,78 Zvýšenie vo výške odpisov do času zaradenia

2. Dlhodobý finančný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

Textová časť – bez pohybov.

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

Druh DFM Suma OP Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
- - -

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

Informácia  o spoločnostiach,  v ktorých  má  účtovná  jednotka  majetkový  podiel  (riadky  025  až  026 
súvahy): 

 Názov spoločnosti Právna 
forma

Základné 
imanie (ZI) 
spoločnosti 
v peňažných 
jednotkách 

Podiel ÚJ 
na 

základnom 
imaní (ZI) 
spoločnosti 

v %

Podiel 
ÚJ na 

hlasovacíc
h právach

v %

Hodnota 
vlastného 

imania 
spoločnosti 
v eurách 
k 31.12.

2018

Hodnota 
vlastného 

imania
spoločnosti 

v eurách 
k 31.12.

2017

Účtovná 
hodnota 

vykázaná 
v súvahe ÚJ

k 31.12.
2018

Účtovná 
hodnota 

vykázaná 
v súvahe ÚJ

k 31.12.
2017

- - - - - - - - -

4. 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 % Dátum 
splatnosti

Účtovná hodnota 
vykázaná v súvahe 
účtovnej jednotky 

k 31.12.2018

Účtovná hodnota 
vykázaná v súvahe 
účtovnej jednotky 

k 31.12.2017
- - - - - - -

b) dlhodobé pôžičky (riadky 029 až 030 súvahy): 

Názov dlžníka Výnos 
v %

Mena Dátum 
splatnosti

Účtovná hodnota 
vykázaná 

v súvahe účtovnej 
jednotky 

k 31.12.2018

Účtovná hodnota 
vykázaná 

v súvahe účtovnej 
jednotky 

k 31.12.2017

Popis 
zabezpečenia 

pôžičky

- - - - - - -

c) významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku (riadok 031 súvahy): 

Významné položky ostatného DFM Hodnota k 31.12.2018 Hodnota 31.12.2017
Cenné papiere – Severoslovenské vodárne 
a kanalizácie, a. s.

563 566,20 563 566,20
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B) Obežný majetok

1. Zásoby

a) vývoj opravnej položky k zásobám – tabuľka č. 7

Textová časť k tabuľke č. 7 – bez pohybov.

Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k zásobám 

Konkrétny druh zásob Suma OP Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
- - -

b) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené 
právo s nimi nakladať 

Druh zásob Hodnota zásob
Záložné právo k zásobám -
Obmedzené právo nakladať so zásobami -

c) spôsob a výška poistenia zásob 

Druh zásob Spôsob poistenia Výška poistenia
- - -

2. Pohľadávky

a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy 

Pohľadávky Riadok súvahy Hodnota pohľadávok Opis
Nedaňové pohľadávky 068 19 958,96 Neuhradený poplatok za zber komunálneho 

odpadu
Nedaňové pohľadávky 068 8 106,42 Neuhradený poplatok za vodu
Daňové pohľadávky 069 11 308,29 Neuhradené miestne dane

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam – tabuľka č. 8

Textová  časť  k tabuľke  č.  8  –  v roku  2018  boli  zrušené  opravné  položky  k daňovým  a nedaňovým 
pohľadávkam z dôvodu odpisu pohľadávky.

Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam 

Pohľadávky Suma OP Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
- - -

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) – tabuľka č. 9

Textová časť k tabuľke č.  9 – Najväčšiu časť pohľadávok po dobe splatnosti  tvoria poplatky za zber 
komunálneho odpadu a odber vody.

d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) – tabuľka č. 9

Textová časť k tabuľke č. 9 – najvýznamnejšie splatné pohľadávky sú z poplatkov za komunálny odpad, 
vodu a miestnych daní.

e) pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva Hodnota predmetu Hodnota pohľadávky 
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou 
zabezpečenia (uviesť inú formu zabezpečenia)

- -
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f) pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka 
obmedzené právo s nimi nakladať 

Druh pohľadávok Hodnota pohľadávok 
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo -
Hodnota pohľadávok pri ktorých je obmedzené 
právo s nimi nakladať 

-

3. Finančný majetok

a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku 

Krátkodobý finančný majetok Zostatok k 31.12.2018
Zostatok na bankových účtoch 170 016,33
Hotovosť 3 682,90
Peňažné účty základnej školy 48 032,39

b) krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri 
ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Druh 
krátkodobého finančného majetku

Hodnota 
krátkodobého finančného majetku 

Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo -
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s nám 
nakladať 

-

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy) 

Popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomoci podľa jednotlivých druhov výpomocí 
v členení na dlhodobé návratné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci.

Názov dlžníka Výnos 
v %

Mena Dátum 
splatnosti

Výška návratnej 
finančnej výpomoci

k 31.12.2018

Výška návratnej 
finančnej výpomoci

k 31.12.2017
Fyzické osoby (vytvorená OP) - EUR Po splatnosti 4 071,01 4 071,01

5. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia Zostatok k 31.12.2018
Náklady budúcich období spolu z toho: 5 611,22
Predplatné, licencie, povinné zmluvné poistenie 5 000,03
Náklady budúcich období rozpočtovej organizácie 1 329,14
Dlhodobý nájom cesty Puškátka 611,19
Príjmy budúcich období spolu z toho: 30,55
Výťažok z lotérie 30,55
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Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A) Vlastné imanie – tabuľka č. 12

Názov položky Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného 
imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, 

opravy významných chýb minulých rokov
Hospodársky výsledok Presun z účtu 431 na 428 (€ 197 151,72)
Hospodársky výsledok rozpočtovej 
organizácie

Presun z účtu 431 na 428 (€ 2 080,62)

B) Záväzky

1. Rezervy – tabuľka č. 13 – 14

Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv.

Názov položky Predpokladaný rok použitia 
Rezerva na audit 2019

2. Záväzky podľa doby splatnosti

a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) – tabuľka č. 15

Textová časť  k tabuľke č.  8  – Väčšina  záväzkov je  v dobe splatnosti,  z nich  tvoria  záväzky z miezd 
a odvodov za december 2018 najväčšiu časť. Záväzok 5 318 € po splatnosti voči firme MARO, s. r. o. je 
z dôvodu prebiehajúcej reklamácie podkladu detského ihriska v centre obce.

b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) – tabuľka č. 15

c) popis významných položiek záväzkov 

Záväzok Hodnota záväzku Opis
Krátkodobý 82 748,37 Mzdy a odvody 12/2018
Krátkodobý 12 042,28 Neuhradené faktúry v splatnosti

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery – tabuľka č. 16

Obec nebola v roku 2018 zaťažená úverom.

b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru

Druh bankového úveru 
podľa splatnosti (krátkodobý, dlhodobý)

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru 
alebo krátkodobého bankového úveru

- -

c) dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy (riadky 150 a 176 súvahy)

Druh cenného papiera Mena, v ktorej sú
cenné papiere 

vydané

Úroková 
sadzba 

v %

Dátum 
splatnosti

Stav
k 31.12.2018

Stav
k 31.12.2017

- - - - - -

d) prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci 

Poskytovateľ 
návratnej výpomoci

Druh prijatej 
návratnej výpomoci

(krátkodobá, 
dlhodobá)

Účel 
použitia

Dátum 
splatnosti

Výška prijatej 
návratnej 
výpomoci

k 31.12.2018

Výška prijatej 
návratnej 
výpomoci

k 31.12.2017
- - - - - -
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4. Časové rozlíšenie

a) popis významných položiek časového rozlíšenia  výdavkov budúcich období a výnosov budúcich 
období 

Popis významnej položky časového rozlíšenia Zostatok k 31.12.2018
Výdavky budúcich období spolu z toho: -
- -
Výnosy budúcich období spolu z toho: 842 279,04
Odpisovaný majetok rozpočtovej organizácie 294 280,35
Odpisovaný majetok obstaraný z kapitálových transferov 647 566,99

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 

Kapitálový transfer Zúčtovanie do výnosov budúcich období
Rekonštrukcia Domu opatrovateľskej služby 2 460,57
Kamerový systém – prevencia kriminality 404,32
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 29 937,50
Zariadenia do zberného dvora 265 139,43
Rozšírenie materskej školy 249 669,78
Budova základnej školy (delimitovaná) 135 448,30
Rekonštrukcia sociálnych zariadení základnej školy 47 186,20
Rekonštrukcia strechy telocvične základnej školy 111 645,85
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Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov

Popis (číslo účtu a názov) Suma 
a)  tržby za vlastné výkony a tovar -
602 - Tržby z predaja služieb

• potraviny v školskej jedálni
• príspevok zamestnávateľa na stravovanie
• školné

43 983,44
31 004,94
8 983,24
3 961,70

b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob -
c)  aktivácia -
624 - Aktivácia DHM -
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 1 081 736,28
632 - Daňové výnosy samosprávy

• podielové dane
• daň z nehnuteľností
• daň za psa a ostatné dane

1 009 764,66
975 606,76
24 428,55
5 729,35

633 - Výnosy z poplatkov 
• správne poplatky 
• komunálny odpad
• voda

71 971,62
7 613,00

47 365,41
16 993,21

e)  finančné výnosy 1 221,58
661 - Tržby z predaja CP -
662 - Úroky 1 088,77
665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku 132,81
668 - Ostatné finančné výnosy -
f) mimoriadne výnosy -
672 - Náhrady škôd -
g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚCa v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC 
545 431,43

691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC -
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC -
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR

• bežný transfer na prídavky na deti
• bežný transfer na stavebný úrad, cestnú dopravu a ŽP
• bežný transfer na matriku a registre
• bežný transfer na sklad CO
• bežný transfer na voľby
• bežný transfer na predškolákov
• bežný transfer na vzdelávacie poukazy CVČ
• bežný transfer na dom opatrovateľskej služby
• bežný transfer na regionálny rozvoj
• výnosy z transferov rozpočtovej organizácie (školstvo)

505 460,36
1 065,12
3 907,10
5 540,00

231,76
1 545,58
4 798,00

966,00
31 557,11
20 234,11

443 800,87
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR (odpisovanie 
majetku z dotácií)

27 554,06

695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ (Erasmus+) 5 144,00
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ -
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov 
mimo verejnej správy (dotácia pre dobrovoľných hasičov)

• dotácia pre dobrovoľných hasičov
• dary a granty pre základnú školu

7 283,01

1 400,00
5 883,01

698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných 
subjektov mimo verejnej správy

-

699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov (zinkasované 
príjmy RO)

-

h) ostatné výnosy 58 901,96
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania -
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645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania -
648 - Ostatné výnosy

• služby obyvateľom DOS
• preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia 2017
• nájom
• poplatky MŠ
• predaj dreva
• uplatnenie havarijnej poistky pri oprave automobilu

58 901,96
18 264,82
1 431,14
3 997,50
3 381,59

19 051,03
2 837,76

i)  zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia 2 427,98
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

-
2 427,98

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Popis (číslo účtu a názov) Suma 
a)  spotrebované nákupy 182 540,23
501 - Spotreba materiálu 

• pohonné hmoty
• kancelárske potreby
• výpočtová technika
• výdaj vodomerov zo skladu
• materiál do materskej školy
• materiál pre centrum voľného času
• dezinfekčný materiál pre vodovod
• knihy vydané zo skladu
• nábytok na obecný úrad
• pracovné stroje do OTE
• dopravné značenie
• časopisy, učebnice, učebné pomôcky (škola)
• kancelárske potreby (škola)
• čistiace prostriedky a hygienický materiál (škola)
• výpočtová a komunikačná technika (škola)
• inventár (škola)
• stroje, prístroje, zariadenia, technika (škola)
• potraviny (škola)

105 606,78
11 686,87

840,36
2 360,89
2 693,31
6 152,90
1 209,37
1 668,62
4 594,83
1 350,76
1 836,00
1 095,95
3 923,90
2 792,89
2 001,90
4 995,67
6 835,69
5 472,61

31 294,36
502 - Spotreba energie

• elektrická energia
• vodné/stočné
• plyn

74 775,61
29 572,88
15 274,25
29 928,48

b) služby 183 521,67
511 - Opravy a udržiavanie

• údržba obecných budov a stavieb
◦ v tom havárie vodovodu

• opravy automobilov, strojov a zariadení

28 792,41
19 533,84
14 966,75
7 574,60

512 - Cestovné 5 628,32
513 - Náklady na reprezentáciu 

• seniori
4 917,60
2 016,43

518 - Ostatné služby 
• poštovné
• telekomunikačné služby
• softvér
• dopravné služby – odvoz odpadu
• spoločný obecný úrad
• právne služby

◦ v tom zastúpenie v spore so STEMAR, s. r. o.
• audit a konzultačné služby
• správa cintorína
• náklady na verejné obstarávanie
• e-Gov
• preprava, strava a ubytovanie žiakov
• revízie zariadení školy

144 183,34
2 199,22
2 655,17
1 509,89

48 960,18
9 330,21

26 061,06
24 307,51
1 320,00
5 400,00
2 200,00
1 900,80
7 759,70
1 302,50
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• školenia, kurzy, semináre 3 369,60
c)  osobné náklady 929 315,47
521 - Mzdové náklady 665 170,70
524 - Zákonné sociálne náklady 227 391,14
525 - Ostatné sociálne poistenie 8 858,74
527 - Zákonné sociálne náklady 27 709,55
528 – Ostatné sociálne náklady 185,30
d) dane a poplatky 12 188,49
532 - Daň z nehnuteľností -
538 - Ostatné dane a poplatky

• poplatok za uloženie komunálneho odpadu
• poplatok za odber podzemnej vody

12 436,32
5 164,99
4 312,08

e)  odpisy, rezervy a opravné položky 204 328,79
551 - Odpisy DNM a DHM 204 328,79
552 - Tvorba zákonných rezerv -
553 - Tvorba ostatných rezerv 1 320,00
558 - Tvorba ostatných opravných položiek

• k nedokončeným investíciám
• k daňovým a nedaňovým pohľadávkam

10 437,38
7 734,94
2 702,44

f) finančné náklady 8 445,38
561 - Predané CP a podiely -
562 - Úroky 0,09
563 - Kurzové straty -
568 - Ostatné finančné náklady

• poistné
• bankové poplatky

8 445,29
7 338,26
1 057,03

g) mimoriadne náklady -
572 - Škody -
h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 28 085,18
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov 
verejnej správy

-

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

• bežný transfer ŠK Mladosť Nesluša (šachisti)
• bežný transfer DHZ Nesluša (hasiči)
• bežný transfer Športový klub Nesluša (futbal)
• bežný transfer červený kríž
• bežný transfer SO SZTP a ZPCCH (klub invalidov)
• bežný transfer Kultúra v Nesluš (Rocknes, letné kino, trhy)
• bežný transfer Klub Neslušského chomúta (Chomút)
• bežný transfer Priatelia Kysúc
• bežný transfer STO Nesluša (stolný tenis)
• bežný transfer skupinové vodovody
• bežný transfer pre cirkev (centrá voľného času)
• bežný transfer Jednota dôchodcov Slovenska

20 124,04

1 200,00
2 000,00
5 800,00
1 000,00
1 100,00
4 850,00

-
1 300,00

-
-

1 874,04
1 000,00

587 - Náklady na ostatné transfery
• bežný transfer pri narodení dieťaťa
• bežný transfer pre žiakov ZŠ

7 961,14
2 900,00
4 708,02

i) ostatné náklady 3 969,58
541 - ZC predaného DNM a DHM -
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 9,98
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 802,38
546 - Odpis pohľadávky -
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

• podpora stravovacích návykov detí v hmotnej núdzi
• náhrada súdnych trov

3 157,22
1 517,00
1 272,96

549 - Manká a škody -
j) dane z príjmu 206,82
591 - Splatná daň z príjmov – zrážková 206,82
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3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti 

Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods.6 1 320,00
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na 
náklady za:

1 320,00

• overenie účtovnej závierky 1 320,00

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Popis významných položiek 
majetku a záväzkov 

Hodnota majetku Forma zabezpečenia

- - -

2. Ďalšie informácie

Významné položky Hodnota Účet
Prenajatý majetok - -
Majetok prijatý do úschovy - -
Odpísané pohľadávky - -
Prísne zúčtovateľné tlačivá - -
Materiál v skladoch civilnej ochrany - -
Prijaté depozitá a hypotéky - -
Iné – operatívna evidencia 309 627,98 771
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Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasíva

a) opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých 
udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo 
viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky – tabuľka č. 23. 

Textová časť k tabuľke č. 23 – riadok 03 obsahuje údaje o budúcom práve účtovnej jednotky zo zmlúv 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

Názov poskytovateľa 
nenávratného 
finančného 
príspevku

Číslo 
zmluvy Predmet zmluvy Hodnota zmluvy

Hodnota prefinancovaných nákladov 
z vlastných prostriedkov alebo 
z úverových zdrojov 
neuhradených/nerefundovaných 
poskytovateľom NFP k 31.12.2018

- - - - -

b) opis  a hodnota  iných  pasív,  vyplývajúcich  zo  súdnych  rozhodnutí,  z poskytnutých  záruk,  zo 
všeobecne  záväzných  právnych  predpisov,  z ručenia  podľa  jednotlivých  druhov  ručenia,  takýmito 
inými pasívami sú:

1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, 
či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí 
od účtovnej jednotky, alebo 

2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože 
nie  je  pravdepodobné,  že  na  splnenie  tejto  povinnosti  bude  potrebný  úbytok  ekonomických 
úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť – tabuľka č. 23.

Textová časť k tabuľke č. 23: 

Obec vedie od roku 2014 súdny spor s firmou SteMar, s. r. o., ktorá si nárokuje zaplatenie pohľadávky 
380 974,98 € s príslušenstvom, ktorá mala vzniknúť pri stavbe telocvične. Rezerva nebola vytvorená, 
pretože  nebol  vypracovaný  odborný  odhad  právneho  zástupcu  a tvorba  rezervy  nebola  prerokovaná 
zastupiteľstvom. V januári 2018 bola žaloba firmy SteMar Okresným súdom v Žiline zamietnutá.

c) zoznam  nehnuteľných  kultúrnych  pamiatok v správe  alebo  vo vlastníctve  účtovnej  jednotky 
– tabuľka č. 24

Textová časť k tabuľke č. 24 –

d) informácia, či sú iné aktíva a iné pasíva vykázané voči účtovnej jednotke súhrnného celku

Informácia Vykázané voči ÚJ súhrnného celku
Áno/Nie

Hodnota celkom

Iné aktíva - -
Iné pasíva - -

2. Ostatné finančné povinnosti – tabuľka č. 11 poznámok k IÚZ obce

Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch. 
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Čl. VIII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej 

jednotky a spriaznených osôb

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

a)

Spriaznená osoba Druh obchodu/
druh transakcie

Hodnotové vyjadrenie 
obchodu/transakcie 
alebo percentuálne 

vyjadrenie 
obchodu/transakcie 

k celkovému objemu 
obchodov/transakcií 

realizovaných ÚJ

Informácia 
o neukončených 

obchodoch/transakciách 
v hodnotovom vyjadrení 
obchodu/transakcie alebo 
percentuálnom vyjadrení 

obchodu/transakcie 
k celkovému objemu 
obchodov/transakcií 

realizovaných ÚJ

Informácia 
o cenách/hodnotách 

realizovaných 
obchodov/transakcií 

medzi účtovnou 
jednotkou 

a spriaznenými 
osobami 

- - - - -

b) opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám 

Spriaznená osoba Podmienené záväzky Hodnota podmienených záväzkov
- - -
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Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu – tabuľka č. 12 – 14 poznámok 
k IÚZ obce

Textová časť k tabuľke č. 12 – 14: Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom 19. 02. 2018 
uznesením č. I-12/2018. Zmeny rozpočtu: 

• rozpočtové opatrenie (ďalej len RO) č. 1-1/2018 z 01. 03. 2018 schválené starostkou obce,
• RO č. 2-1/2018 z 01. 05. 2018 schválené starostkou obce,
• RO č. 2-2/2018 z 29. 06. 2018 schválené uznesením č. II-3/2018,
• RO rozpočtovej organizácie č. 1/2018 z 29. 06. 2018 schválené uznesením č. II-4/2018,
• RO č. 2-3/2018 z 29. 06. 2018 schválené starostkou obce,
• RO č. 3-1/2018 z 03. 09. 2018 schválené starostkou obce,
• RO č. 4-1/2018 z 03. 12. 2018 schválené starostkou obce,
• RO č. 4-2/2018 z 18. 12. 2018 schválené starostkou obce.

Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 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 – tabuľka č. 15 poznámok IÚZ obce.

Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po  31.  decembri  2018 nenastali  také  udalosti,  ktoré  by  si  vyžadovali  zverejnenie  alebo  vykázanie 
v účtovnej závierke za rok 2018.
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Príhovor starostky

Vážené dámy, vážení páni,

dostáva sa Vám do rúk Konsolidovaná výročná správa so štandardnou štruktúrou informácií o hos-
podárení Obce Nesluša za rok 2018.

Nesluša je najväčšou obcou Dolných Kysúc a preto nás čaká veľa práce. Verím a spolieham sa na 
aktívnu podporu a spoluprácu všetkých občanov, podnikateľov a ostatných organizácií pôsobiacich 
na území obce, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky v skvalitňovaní podmienok života pre našich 
občanov. Želám si, aby sa obyvatelia verejne zaujímali o stav našej obce, o dianie v nej a prejavova-
li záujem o jej rozvoj a spoločne hľadali riešenia problémov.

Zároveň chcem verejne poďakovať všetkým občanom, ktorí svojou ochotou, obetavosťou dokážu 
pomôcť obci zviditeľniť ju a dôstojne ju reprezentovať bez nároku na honorár alebo protislužbu.

Ing. Zuzana Jancová
starostka obce
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1. Základná charakteristika obce

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnic-
kou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou 
úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
obyvateľov.

1.1 Geografické údaje

Geografická poloha obce

Obec je jednou z najväčších obcí Dolných Kysúc. Leží na východnej časti Javorníkov v doline rieky 
Neslušanka, má pahorkovitý až vrchovitý, v severnej časti hornatý povrch chotára s nadmorskou 
výškou od 370 do 875 metrov. Najnižšie miesto v obci je na Nádolí, najvyšší vrch je Jakubovský 
(875 m n. m.). Na úbočiach a hrebeňoch okolitých kopcov sa nachádza 22 menších osád – kopaníc, 
ľudovo nazývaných Vrchy (Červené, Ostré, Jatiovce, Jurdovce, Škorvánovce, Petránky, Liskovce, 
Šindeľná, Kubaľovce, Bielovce, Ondruškovce, Kantorovce, Predná a Zadná Suchá a Majtánky).

Susedné mestá a obce

• Kysucké Nové Mesto,

• Ochodnica,

• Rudina,

• Rudinská,

• Zákopčie.

Celková rozloha obce

• 25,48 km2.

Nadmorská výška

• 410 m n. m.

1.2 Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov

• Počet obyvateľov: 3 156.

• Hustota: 123,86 obyvateľov na km2.

Národnostná štruktúra

Obec nevedie evidenciu o národnosti obyvateľov. Podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 
2011 bola štruktúra nasledujúca:
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Národnosť Počet Podiel

Trvalo bývajúce obyvateľstvo 3 199 100,00 %

Slovenská 3 120 97,53 %

Maďarská 1 0,03 %

Česká 10 0,31 %

Nemecká 3 0,09 %

Srbská 1 0,03 %

Bulharská 2 0,06 %

Ostatné 4 0,13 %

Nezistená 58 1,81 %

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania

Obec nevedie evidenciu o náboženskom vyznaní obyvateľov. Podľa posledného sčítania obyvateľ-
stva v roku 2011 bola štruktúra nasledujúca:

Náboženské vyznanie Počet Podiel

Trvalo bývajúce obyvateľstvo 3 199 100,00 %

Rímskokatolícka cirkev 2 928 91,53 %

Gréckokatolícka cirkev 7 0,22 %

Evanjelická cirkev augsburského 
vyznania

6 0,19 %

Apoštolská cirkev 1 0,03 %

Iné 8 0,25 %

Bez vyznania 123 3,84 %

Nezistené 126 3,94 %

Vývoj počtu obyvateľov

Vývoj má klesajúcu tendenciu. Oproti roku 2014 bolo v obci k 31. 12. 2018 prihlásených o 16 oby-
vateľov menej.

Rok Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Počet obyvateľov 3 156 3 156 3 133 3 153 3 140

1.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci

Na konci  roku 2014 bolo úradom práce evidovaných 1 538 ekonomicky aktívnych obyvateľov. 
Všetkých uchádzačov o zamestnanie bolo 271 (17,62 %), z toho 118 žien a 153 mužov. 15 uchádza-
čov bolo nedisponibilných (takí, ktorí nemôžu okamžite nastúpiť do práce, preto sa nezahŕňajú do 
evidovanej miery nezamestnanosti – účastníci vzdelávania, dočasne pracovne neschopní, OČR, ab-
solventská prax). Evidovaná miera nezamestnanosti bola 16,64 %. Údaje za jednotlivé obce nie sú 
od roku 2015 verejne dostupné.
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Nezamestnanosť v okrese s vývojom od roku 2014

Obdobie 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018

Počet ekonomicky 
aktívnych obyvateľov

16 986 16 924 17 378 17 373 17 083

Disponibilní uchádzači 
o zamestnanie

2 086 1 687 1 369 789 706

Miera nezamestnanosti 
v percentách

12,28 9,97 7,88 4,54 4,13

1.4 Symboly obce

Erb obce Vlajka obce

Pečať obce Logo obce

1.5 História obce

Územie po oboch stranách rieky Kysuca bolo osídlené už v 13 storočí. Na Neslušu sa vzťahuje hod-
noverný  písomný dôkaz z roku 1367 –  doposiaľ  nepublikovaná listina,  vedená pod číslom DL 
91734  vo  Festeticsovskom kniežatskom archíve  v Maďarskom krajinskom archíve  v Budapešti. 
Vtedy síce komunita na súčasnom území obce Nesluša nepatrila do panstva, ale bola šľachtickým 
majetkom.

Najstarší  publikovaný  doklad  o Nesluši  je  z roku  1438.  Ide  o listinu  obsahujúcu  zoznam  obcí 
a ohraničenie Budatínskeho panstva, ktorej text sa zachoval v potvrdení Rudolfa II. z roku 1592 
v Esterházyovskom kniežatskom archíve. Uložená je v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti 
pod číslom DL 88138. /X.

V 15. storočí sa v obci nachádzalo sídlo valašského vojvodu. Pre toto obdobie je charakteristické 
osídľovanie a zakladanie osád na kopaniciach. V roku 1598 sa v obci nachádzalo 26 domov a mlyn. 
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V roku 1658 bolo v obci 6 valašských a 4 sedliacke hospodárstva a 5 želiarov. V rokoch 1814 až 
1816 bol postavený dnešný kostol s drevenou farou. Koncom 19. storočia mala obec takmer 2 400 
obyvateľov.

Vývin názvu obce

1367 Nezlusa; 1438 Neszlusa; 1593 Valachorum; 1598 Neslussa; 1773 Neszlussa, Neslussa; 1786 
Neszluscha; 1808 Neszlusa, Neslussa; 1863, 1888–1902 Neszlusa; 1873–1882 Neszluzsa; 1907–
1913 Neszlény; od 1920 Nesluša.

1.6 Pamiatky

• Kostol sv. Jána Nepomuckého (vysvätený 27. októbra 1816).

1.7 Významné osobnosti obce

• Jozef Dunajovec (spisovateľ, novinár),

• Juraj Chalupec (otec herečky Poly Negri),

• Gejza Klandúch (hudobník),

• Ján Krabáč (kňaz),

• Ján Tarábek (správca farnosti),

• Pavol Valiašek (kňaz, dekan farnosti).

1.8 Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

• základná škola,

• materská škola.

Na mimoškolské aktivity je zriadené centrum voľného času v priestoroch základnej školy.

1.9 Zdravotníctvo

Zdravotná starostlivosť pre občanov obce je poskytovaná na poliklinike v Kysuckom Novom Mes-
te.

1.10 Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečuje terénna opatrovateľská služba a Dom opatrovateľskej služby 
Nesluša s kapacitou 10 klientov. Bol uvedený do prevádzky v roku 2010. Nachádza sa v dolnej časti 
obce v tichom prostredí podhoria neslušských vrchov. Klientom je poskytované zaopatrenie – po-
moc pri konzumácií jedál, pranie osobnej a posteľnej bielizne, jej údržba a žehlenie, upratovanie, 
doprovod pri pobyte mimo zariadenia, sociálne poradenstvo.

Uvedené služby zabezpečuje 6 pracovníkov v nepretržitej prevádzke. Klienti sú ubytovaní v dvoch 
jednoposteľových a štyroch dvojposteľových izbách so štandardným vybavením. Klienti zariadenia 
majú možnosť tráviť voľný čas v budove zariadenia v spoločenskej miestnosti vybavenej televíz-
nym prijímačom, pri spoločenských hrách, čítaním kníh podľa vlastného výberu alebo pri ručných 
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prácach. Miestnosť je upravená aj ako miesto konzumácie stravy a k organizácií spoločenských po-
sedení. Strava je zabezpečená podľa požiadaviek klienta.

1.11 Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje:

• Katolícky kultúrny dom Pavla Valiaška,

• oddelenie kultúry a športu obecného úradu,

• miestna knižnica v budove obecného úradu,

• spoločenské organizácie a spolky.

1.12 Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:

Ubytovanie

• Penzión RPM (kapacita 19 osôb).

Stravovacie a reštauračné služby

V obci sa nachádza 6 zariadení s celkovou kapacitou 336 miest, ktorá sa v letnej sezóne zvyšuje 
o ďalších 116 miest. Zoznam zariadení:

• Áčko-bar (40 miest),

• Hostinec Pod vlekom (32 + 12 v letnej sezóne),

• Hostinec Srdiečko (40 miest),

• Hostinec u Janáčich (40 + 40 v letnej sezóne),

• Pohostinstvo Starý mlyn (34 + 14 v letnej sezóne),

• Reštaurácia Centrum (150 miest).

1.13 Organizačná štruktúra obce

Starostka obce

• Ing. Zuzana Jancová (nezávislá kandidátka, opätovne zvolená v decembri 2018).

Zástupca starostky obce 

• Rudolf Jantošík (do 01. 12. 2018),

• Vincent Nemček (od 01. 12. 2018).

Hlavný kontrolór obce

• Ing. Zuzana Skokanová.

Obecné zastupiteľstvo po komunálnych voľbách 2018

• PhDr. Juraj Bosý (SNS),
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• Ing. Michal Kloták (nezávislý kandidát),

• Martin Lisko (Smer-SD),

• Vincent Nemček (SaS, OĽANO),

• Ing. Lenka Ondrušková (nezávislá kandidátka),

• Ing. Peter Ozsvald (Smer-SD),

• Mgr. Peter Piják (SaS, OĽANO),

• Pavol Škuta (Smer-SD),

• Adam Vilim (Národná koalícia),

• Ing. Ján Vojtek ml. (nezávislý kandidát).

Obecné zastupiteľstvo do 01. 12. 2018

• Anna Dupkalová (nezávislá kandidátka),

• Ing. Marian Chovaňák (nezávislý kandidát),

• Anton Janáčik (Smer-SD),

• Pavol Janec (Smer-SD),

• Juraj Janiš (KDH),

• Rudolf Jantošík (nezávislý kandidát),

• Ing. Jozef Kubala (nezávislý kandidát),

• Ján Lisko (nezávislý kandidát),

• Vincent Nemček (nezávislý kandidát),

• Ľubomír Slíž (nezávislý kandidát),

• Pavol Škuta (Smer-SD).

Komisie po komunálnych voľbách 2018

• Komisia  finančná,  správy obecného  majetku,  kultúrna  a sociálna  (predseda:  Ing.  Michal 
Kloták; tajomníčka: Janka Šidlová; členovia: Ing. Vladimír Buček, Martin Lisko, Ing. Peter 
Ozsvald, Mgr. Anna Psotná, Pavol Škuta, Adam Vilim).

• Komisia životného prostredia a územného plánovania (predseda: Ing. Ján Vojtek ml.; tajom-
níčky: Ing. Andrea Šímová, Ing. Jana Škutová; členovia: Vincent Nemček, Ing. Lenka On-
drušková, Mgr. Peter Piják).

• Komisia na ochranu verejného záujmu (predseda: PhDr. Juraj Bosý; členovia: Vincent Nem-
ček, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim).

Komisie do 01. 12. 2018

• Komisia finančná, správy obecného majetku a sociálna (predseda: Ing. Jozef Kubala; tajom-
ník: Matej Tabaček; členovia: Ján Lisko, Mgr. Jana Pieronová, Ing. Stanislav Kubala, Pavol 
Škuta).

• Komisia poľnohospodárska, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia 
(predseda:  Ing.  Ján  Vojtek  ml.;  tajomníčky:  Ing.  Andrea  Šímová,  Ing.  Jana  Škutová; 
členovia: Rudolf Jantošík, Slavka Mäkká, Mgr. Peter Piják).

• Komisia pre školstvo,  mládež,  kultúru a šport (predseda: Pavol Janec; tajomníčka: Janka 
Šidlová; členovia: Juraj Janiš, Mgr. Peter Piják, Ľubomír Slíž, František Tulec).
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• Komisia výstavby a územného plánovania (predseda: Vincent Nemček; členovia: Anna Dup-
kalová, Ing. arch. Anna Mäkká, Ing. Peter Poláček, Tomáš Žák).

• Komisia  na  ochranu  verejného  záujmu  (predseda:  Anna  Dupkalová;  členovia:  Anton 
Janáčik, Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala, Vincent Nemček).

Oddelenia obecného úradu

• sekretariát a sociálne oddelenie,

• finančné oddelenie,

• oddelenie životného prostredia,

• oddelenie evidencie obyvateľov a matrika,

• oddelenie miestneho hospodárstva,

• oddelenie daní a poplatkov, kultúry a športu,

• knižnica.

Rozpočtové a iné organizácie obce

• Základná škola Nesluša, Nesluša 837, IČO: 37812548, riaditeľka: Ing. Andrea Špiriaková.

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových a neziskových organizácií ani obchodných spoločností. 
Materská škola, centrum voľného času a dom opatrovateľskej služby sú zriadené ako organizačné 
jednotky obce. Obchodná spoločnosť ŽIAR, s. r. o. bola zrušená v roku 2011.

2. Rozpočet obce na rok 2018 a jeho plnenie

Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 
Z.  z.  o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy a o zmene a doplnení  niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Vnútorne sa člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný 
rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operá-
cie. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako 
prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový, finančné operácie ako prebytkové.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom 19. 02. 2018 uznesením č. I-12/2018. Bol 
zmenený sedemkrát:

• RO č. 1-1/2018 z 01. 03. 2018 schválené starostkou obce;

• RO č. 2-1/2018 z 01. 05. 2018 schválené starostkou obce;

• RO č. 2-2/2018 z 29. 06. 2018 schválené uznesením č. II-3/2018;

• RO č. 2-3/2018 z 29. 06. 2018 schválené starostkou obce;

• RO č. 3-1/2018 z 03. 09. 2018 schválené starostkou obce;

• RO č. 4-1/2018 z 03. 12. 2018 schválené starostkou obce;

• RO č. 4-2/2018 z 18. 12. 2018 schválené starostkou obce.

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:
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Schválený rozpočet v € Rozpočet po zmenách v €

Bežné príjmy 1 767 179,00 1 793 049,00

Bežné príjmy RO 45 500,00 56 586,00

Bežné výdavky 887 141,00 938 639,00

Bežné výdavky RO 581 145,00 592 251,00

Rozdiel 344 393,00 318 745,00

Kapitálové príjmy 1 576 000,00 1 566 000,00

Kapitálové výdavky 2 376 000,00 2 340 352,00

Rozdiel - 800 000,00 - 774 352,00

Finančné príjmy 471 607,00 530 818,00

Finančné výdavky 16 000,00 75 211,00

Rozdiel 455 607,00 455 607,00

Celkové príjmy 3 860 286,00 3 946 453,00

Celkové výdavky 3 860 286,00 3 946 453,00

Celkový rozdiel 0,00 0,00

2.1 Plnenie príjmov za rok 2018

2.1.1 Bežné príjmy obce

Príjmy celkom v eurách na 2 desatinné miesta

Schválený rozpočet 1 767 179,00

Rozpočet po zmenách 1 793 029,00

Skutočnosť k 31. 12. 2018 1 680 747,71

% plnenia rozpočtu po zmenách 94 %

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce

Kategória Text Rozpočet po 
zmenách v €

Skutočnosť v € Percento plnenia

Príjmy celkom 1 793 029,00 1 680 747,71 94 %

100 Daňové príjmy 1 041 767,00 1 058 767,42 102 %

200 Nedaňové príjmy 97 635,00 106 430,24 109 %

310 Granty a transfery 653 627,00 515 550,05 79 %

2.1.2 Kapitálové príjmy obce

Príjmy celkom v eurách na 2 desatinné miesta

Schválený rozpočet 1 576 000,00

Rozpočet po zmenách 1 566 000,00

Skutočnosť k 31. 12. 2018 562 503,78

% plnenia rozpočtu po zmenách 36 %

Rok 2018 11



Výročná správa Obec Nesluša

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce

Kategória Text
Rozpočet po 
zmenách v €

Skutočnosť v € Percento plnenia

Príjmy celkom 1 566 000,00 562 503,78 36 %

310 Granty a transfery 1 566 000,00 562 503,78 36 %

2.1.3 Príjmové finančné operácie obce

Príjmy celkom v eurách na 2 desatinné miesta

Schválený rozpočet 471 607,00

Rozpočet po zmenách 530 818,00

Skutočnosť k 31. 12. 2018 526 963,77

% plnenia rozpočtu po zmenách 99 %

Plnenie rozpočtu finančných operácií obce

Kategória Text Rozpočet po 
zmenách v €

Skutočnosť v € Percento plnenia

Príjmy celkom 530 818,00 526 963,77 99 %

400 Príjmy z transakcií s FA a FP 530 818,00 526 963,77 99 %

2.1.4 Bežné príjmy rozpočtovej organizácie

Príjmy celkom v eurách na 2 desatinné miesta

Schválený rozpočet 45 500,00

Rozpočet po zmenách 56 606,00

Skutočnosť k 31. 12. 2018 59 404,93

% plnenia rozpočtu po zmenách 105 %

Plnenie rozpočtu bežných príjmov rozpočtovej organizácie

Kategória Text Rozpočet po 
zmenách v €

Skutočnosť v € Percento plnenia

Príjmy celkom 56 606,00 59 404,93 105 %

200 Nedaňové príjmy 46 716,00 48 337,92 104 %

300 Granty a transfery 9 890,00 11 027,01 111 %

2.1.5 Príjmové finančné operácie rozpočtovej organizácie

Príjmy celkom v eurách na 2 desatinné miesta

Schválený rozpočet 0,00

Rozpočet po zmenách 0,00

Skutočnosť k 31. 12. 2018 4,38

% plnenia rozpočtu po zmenách -
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Plnenie rozpočtu finančných operácií rozpočtovej organizácie

Kategória Text
Rozpočet po 
zmenách v €

Skutočnosť v € Percento plnenia

Príjmy celkom 0,00 4,38 -

400 Príjmy z transakcií s FA a FP 0,00 4,38 -

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2018

Obsahová náplň oddielov

• 01 – výdavky  na  zabezpečenie  volieb,  matriku,  vedenie  účtov,  chodu  obecného  úradu, 
prenesené kompetencie štátu, správu a údržbu majetku obce;

• 02 – civilná obrana;

• 04 – správa a údržba lesov a miestnych komunikácií;

• 05 – odvoz tuhého komunálneho odpadu, separovaný zber;

• 06 – rozvoj bývania, rozvoj obce, verejnoprospešné práce, správa a údržba vodovodu, verej-
né osvetlenie;

• 08 – kultúrny dom, kultúrne akcie, futbalový klub;

• 09 – materská škola, základná škola, centrum voľného času;

• 10 – starostlivosť  o starých  občanov,  dom  opatrovateľskej  služby,  opatrovateľská  služba 
v domácnosti, príspevky neziskovým organizáciám.

2.2.1 Bežné výdavky obce

Výdavky celkom v eurách na 2 desatinné miesta

Schválený rozpočet 887 141,00

Rozpočet po zmenách 938 639,00

Skutočnosť k 31. 12. 2018 777 499,14

% plnenia rozpočtu po zmenách 83 %

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce

Od-
diel

Kate-
gória

Text
Rozpočet po 
zmenách v €

Skutočnosť v € Percento plnenia

Bežné výdavky celkom 938 639,00 777 499,14 83 %

01

600 Výdavky verejnej správy 261 195,00 259 362,65 99 %

610 Mzdy, platy 110 866,00 110 306,02 99 %

620 Poistné 42 766,00 42 312,29 99 %

630 Tovary a služby 96 224,00 95 414,09 99 %

640 Bežné transfery 11 339,00 11 330,25 100 %

02

600 Obrana 210,00 210,00 100 %

620 Poistné 52,00 51,55 99 %

630 Tovary a služby 158,00 158,45 100 %

03 600 Verejný poriadok a bezpečnosť 5 700,00 5 100,54 89 %
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630 Tovary a služby 3 700,00 3 100,54 84 %

640 Bežné transfery 2 000,00 2 000,00 100 %

04
600 Ekonomická oblasť 17 785,00 14 903,70 84 %

630 Tovary a služby 17 785,00 14 903,70 84 %

05
600 Ochrana životného prostredia 203 653,00 61 589,59 30 %

630 Tovary a služby 203 653,00 61 589,59 30 %

06

600 Bývanie a občianska 
vybavenosť

105 516,00 100 462,39 95 %

610 Mzdy, platy 35 842,00 33 423,11 93 %

620 Poistné 13 300,00 12 799,20 96 %

630 Tovary a služby 55 698,00 53 764,43 97 %

640 Bežné transfery 676,00 475,65 70 %

08

600 Rekreácia, kultúra 
a náboženstvo

43 994,00 43 322,26 98 %

620 Poistné 1 061,00 982,39 93 %

630 Tovary a služby 26 183,00 26 089,87 100 %

640 Bežné transfery 16 750,00 16 250,00 97 %

09

600 Vzdelávanie 199 480,00 195 192,65 98 %

610 Mzdy, platy 113 435,00 113 435,70 100 %

620 Poistné 44 092,00 43 016,85 98 %

630 Tovary a služby 37 178,00 34 340,86 92 %

640 Bežné transfery 4 775,00 4 399,24 92 %

10

600 Sociálne zabezpečenie 101 106,00 97 355,36 96 %

610 Mzdy, platy 50 854,00 50 854,34 100 %

620 Poistné 20 426,00 19 222,52 94 %

630 Tovary a služby 25 104,00 22 556,09 90 %

640 Bežné transfery 4 722,00 4 722,41 100 %

2.2.2 Kapitálové výdavky obce

Výdavky celkom v eurách na 2 desatinné miesta

Schválený rozpočet 2 376 000,00

Rozpočet po zmenách 2 340 352,00

Skutočnosť k 31. 12. 2018 1 216 524,73

% plnenia rozpočtu po zmenách 52 %

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce

Od-
diel

Kate-
gória

Text
Rozpočet po 
zmenách v €

Skutočnosť v € Percento plnenia

Kapitálové výdavky celkom 2 340 352,00 1 216 524,73 52 %

01
700 Výdavky verejnej správy 61 545,00 49 341,19 80 %

710 Obstarávanie kapitálových aktív 61 545,00 49 341,19 80 %
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03
700 Verejný poriadok a bezpečnosť 76 477,00 76 476,28 100 %

710 Obstarávanie kapitálových aktív 76 477,00 76 476,28 100 %

04
700 Ekonomická oblasť 151 026,00 151 025,60 100 %

710 Obstarávanie kapitálových aktív 151 026,00 151 025,60 100 %

05
700 Ochrana životného prostredia 948 000,00 300 200,00 32 %

710 Obstarávanie kapitálových aktív 948 000,00 300 200,00 32 %

06

700 Bývanie a občianska 
vybavenosť

87 974,00 48 562,39 55 %

710 Obstarávanie kapitálových aktív 87 974,00 48 562,39 55 %

08

700 Rekreácia, kultúra 
a náboženstvo

96 000,00 88 047,66 92 %

710 Obstarávanie kapitálových aktív 96 000,00 88 047,66 92 %

09
700 Vzdelávanie 919 330,00 502 871,61 55 %

710 Obstarávanie kapitálových aktív 919 330,00 502 871,61 55 %

2.2.3 Výdavkové finančné operácie obce

Výdavky celkom v eurách na 2 desatinné miesta

Schválený rozpočet 16 000,00

Rozpočet po zmenách 75 211,00

Skutočnosť k 31. 12. 2018 70 010,50

% plnenia rozpočtu po zmenách 93 %

Plnenie rozpočtu výdavkových operácií obce

Od-
diel

Kate-
gória

Text Rozpočet po 
zmenách v €

Skutočnosť v € Percento plnenia

Výdavkové operácie celkom 75 211,00 70 010,50 93 %

01 800 Výdavky verejnej správy 75 211,00 70 010,50 93 %

810 Vrátené zábezpeky 75 211,00 70 010,50 93 %

2.2.4 Bežné výdavky rozpočtovej organizácie

Výdavky celkom v eurách na 2 desatinné miesta

Schválený rozpočet 581 145,00

Rozpočet po zmenách 592 251,00

Skutočnosť k 31. 12. 2018 589 898,23

% plnenia rozpočtu po zmenách 100 %

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov rozpočtovej organizácie

Od-
diel

Kate-
gória

Text
Rozpočet po 
zmenách v €

Skutočnosť v € Percento plnenia

Bežné výdavky celkom 592 251,00 589 898,23 100 %

09 600 Vzdelávanie 589 751,00 588 182,04 100 %
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610 Mzdy, platy 331 435,00 328 841,58 99 %

620 Poistné 120 890,00 118 853,62 98 %

630 Tovary a služby 136 323,00 139 524,29 102 %

640 Bežné transfery 1 103,00 962,55 87 %

10
600 Sociálne zabezpečenie 2 500,00 1 716,19 69 %

630 Tovary a služby 2 500,00 1 716,19 69 %

Obsahom rozpočtu rozpočtovej organizácie sú výdavky na základnú školu, školskú jedáleň a škol-
ský klub detí financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom prenesených kompetencií a origi-
nálnych kompetencií z rozpočtu obce. Originálne kompetencie slúžia aj na financovanie výdavkov 
materskej školy a centra voľného času na energie. Rozpočet finančných operácií rozpočtové organi-
zácie nepoužívajú.

2.3 Plnenie rozpočtu podľa programov

Programový rozpočet Obce Nesluša sa skladá z deviatich programov. Detailný popis jednotlivých 
programov, podprogramov, prvkov a projektov sa nachádza vo zverejnenej textovej časti schválené-
ho programového rozpočtu. Plnenie je uvedené so zarátaním výdavkov rozpočtovej organizácie.

Program
Rozpočet po 
zmenách v €

Skutočnosť v € Percento plnenia

Bežné výdavky 1 530 890,00 1 367 397,37 89 %

Samospráva 273 645,00 271 814,29 99 %

Školstvo 791 520,00 784 879,46 99 %

Voda 52 290,00 52 087,29 100 %

Odpadové hospodárstvo a životné prostredie 203 653,00 61 589,59 30 %

Prostredie pre život 65 924,00 57 591,95 87 %

Šport, kultúra a iné spoločenské služby 42 752,00 42 079,43 98 %

Solidarita 101 106,00 97 355,36 96 %

Kapitálové výdavky 2 340 352,00 1 216 524,73 52 %

Samospráva 61 545,00 49 341,19 80 %

Školstvo 949 330,00 502 871,61 53 %

Voda 25 000,00 18 600,00 74 %

Odpadové hospodárstvo a životné prostredie 948 000,00 300 200,00 32 %

Prostredie pre život 260 477,00 257 464,27 99 %

Šport, kultúra a iné spoločenské služby 96 000,00 88 047,66 92 %

Finančné operácie 75 211,00 70 010,50 93 %

Vyrovnanie dlhu 75 211,00 70 010,50 93 %

Celkové výdavky 3 946 453,00 2 653 932,60 67 %
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2.4 Plán rozpočtu na roky 2019 – 2021

2.4.1 Príjmy celkom

Skutočnosť 
k 31. 12. 2018

Plán na rok 2019 Plán na rok 2020 Plán na rok 2021

Bežné príjmy 1 680 747,71 1 965 885,00 1 828 224,00 1 829 724,00

Kapitálové príjmy 562 503,78 995 166,00 0,00 0,00

Príjmové finančné operácie 526 963,77 173 699,00 0,00 0,00

Príjmy RO 59 409,31 48 786,00 2 500,00 2 500,00

Príjmy celkom 2 829 624,57 3 183 536,00 1 830 724,00 1 832 224,00

2.4.2 Výdavky celkom

Skutočnosť 
k 31. 12. 2018

Plán na rok 2019 Plán na rok 2020 Plán na rok 2021

Bežné výdavky 777 499,14 1 061 570,00 892 672,00 936 597,00

Kapitálové výdavky 1 216 524,73 1 357 716,00 279 420,00 236 995,00

Výdavkové fin. operácie 70 010,50 4 500,00 0,00 0,00

Výdavky RO 589 898,23 605 021,00 658 632,00 658 632,00

Výdavky celkom 2 653 932,60 3 028 807,00 1 830 724,00 1 832 224,00

3. Hospodárenie obce a vysporiadanie schodku hospodárenia 
za rok 2018

Podľa ustanovenia § 10 ods.  3 písm. a) a b) zákona č.  583/2004 Z. z.  bol za rok 2018 zistený 
schodok vo výške € 284 399,17. Schodok bol vyporiadaný:

• z rezervného fondu – € 186 420,44;

• z finančných operácií (zostatky z predchádzajúceho roku) – € 97 978,73.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely 
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z prebytku vylučujú nevyčerpané 
prostriedky účelovo určené na výdavky, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 
€ 3 137,87 a to na: 

• nevyčerpaný normatív základnej školy – € 1 496,26;

• nevyčerpaná dotácia na školské potreby – € 16,61;

• nepoužitá dotácia na rozvoj športu – € 1 625,00.

4. Bilancia aktív a pasív v eurách

Materskou účtovnou jednotkou je Obec Nesluša. Súčasťou konsolidovaného celku je obec a jej roz-
počtová  organizácia  Základná  škola  Nesluša,  Nesluša  837,  IČO:  37812548.  Keďže  ide  o RO 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, konsolidujú sa vzájomné vzťahy v 100-percentnej výške.
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4.1 Aktíva

Názov

Materská účtovná jednotka Konsolidovaný celok

Stav 
k 31. 12. 2018

Skutočnosť 
k 31. 12. 2017

Stav 
k 31. 12. 2018

Skutočnosť 
k 31. 12. 2017

Majetok spolu 4 155 488,59 3 447 460,65 4 208 733,47 3 509 814,26

Neobežný majetok spolu 3 650 531,29 2 623 739,60 3 935 988,04 2 918 459,35

Dlhodobý nehmotný majetok 18 713,35 24 060,19 18 713,35 24 060,19

Dlhodobý hmotný majetok 3 068 251,74 2 036 113,21 3 353 708,49 2 330 832,96

Dlhodobý finančný majetok 563 566,20 563 566,20 563 566,20 563 566,20

Obežný majetok spolu 499 315,53 819 206,79 265 467,49 585 514,31

Zásoby 5 941,55 16 346,96 7 470,63 18 084,38

Zúčtovanie medzi subjektami 
verejnej správy

289 574,90 294 740,13 3 699,51 9 165,94

Dlhodobé pohľadávky 4 349,92 2 027,03 4 349,92 2 027,03

Krátkodobé pohľadávky 25 749,93 38 339,40 27 983,27 39 648,38

Finančné účty 173 699,23 467 753,27 221 964,16 516 588,58

Poskytnuté návratné 
finančné výpomoci dlhodobé

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

Poskytnuté návratné 
finančné výpomoci 
krátkodobé

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

Časové rozlíšenie 5 641,77 4 514,26 7 277,94 5 840,60

4.2 Pasíva

Názov Materská účtovná jednotka Konsolidovaný celok

Stav 
k 31. 12. 2018

Skutočnosť 
k 31. 12. 2017

Stav 
k 31. 12. 2018

Skutočnosť 
k 31. 12. 2017

Vlastné imanie a záväzky 
spolu

4 155 488,59 3 447 460,65 4 208 733,47 3 509 814,26

Vlastné imanie 3 248 330,37 3 069 309,93 3 249 848,85 3 068 747,79

Výsledok hospodárenia 3 248 330,37 3 069 309,93 3 249 848,85 3 069 747,79

Záväzky 64 879,18 183 825,76 115 127,31 245 408,17

Rezervy 1 320,00 1 320,00 1 320,00 1 320,00

Zúčtovanie medzi subjektami 
verejnej správy

0,00 115 037,72 0,00 115 037,72

Dlhodobé záväzky 7 259,30 17 944,84 7 523,75 18 614,81

Krátkodobé záväzky 56 299,88 49 523,20 106 283,56 110 417,58

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 0,00 18,06

Časové rozlíšenie 842 279,04 194 324,96 843 757,31 195 658,30
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5. Vývoj pohľadávok a záväzkov

5.1 Pohľadávky

Pohľadávky

Materská účtovná jednotka Konsolidovaný celok

Stav 
k 31. 12. 2018

Skutočnosť 
k 31. 12. 2017

Stav 
k 31. 12. 2018

Skutočnosť 
k 31. 12. 2017

V lehote splatnosti 15 430,16 25 473,13 17 663,50 8 301,94

Po lehote splatnosti 33 424,32 33 373,47 33 424,32 33 373,47

5.2 Záväzky

Záväzky

Materská účtovná jednotka Konsolidovaný celok

Stav 
k 31. 12. 2018

Skutočnosť 
k 31. 12. 2017

Stav 
k 31. 12. 2018

Skutočnosť 
k 31. 12. 2017

V lehote splatnosti 58 025,82 67 468,04 108 273,95 129 032,39

Po lehote splatnosti 5 533,36 0,00 5 533,36 0,00

6. Hospodársky výsledok

Názov

Materská účtovná jednotka Konsolidovaný celok

Stav 
k 31. 12. 2018

Skutočnosť 
k 31. 12. 2017

Stav 
k 31. 12. 2018

Skutočnosť 
k 31. 12. 2017

Náklady 1 077 793,07 938 940,87 1 552 601,61 1 411 899,39

50 – Spotrebované nákupy 95 240,67 77 638,65 182 540,23 175 961,62

51 – Služby 160 248,87 131 027,29 183 521,67 149 271,74

52 – Osobné náklady 468 783,78 437 346,01 929 315,47 873 660,91

53 – Dane a poplatky 11 436,32 10 987,15 12 188,49 10 987,15

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť

2 075,34 150,01 3 969,58 2 933,52

55 – Odpisy, rezervy 
a opravné položky 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie 
časového rozlíšenia

195 065,79 158 425,04 204 328,79 167 231,04

56 – Finančné náklady 6 840,87 3 636,17 8 445,38 4 866,55

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov

137 894,61 119 524,51 28 085,18 26 780,82

59 – Dane z príjmov 206,82 206,04 206,82 206,04

Výnosy 1 256 813,51 1 136 092,59 1 733 702,67 1 606 526,19

60 – Tržby za vlastné výkony 
a tovar

0,00 0,00 43 983,44 40 905,79

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov

1 081 736,28 1 011 938,66 1 081 736,28 1 011 313,16

64 – Ostatné výnosy 57 839,59 46 190,50 58 901,96 47 292,10
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65 – Zúčtovanie rezerv 
a opravných položiek 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie 
časového rozlíšenia

2 427,98 103,36 2 427,98 103,36

66 – Finančné výnosy 1 221,58 1 084,76 1 221,58 1 084,76

69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo 
VÚC

113 588,08 76 775,31 545 431,43 505 827,02

Hospodársky výsledok 179 020,44 197 151,72 181 101,06 194 626,80

Kladný hospodársky výsledok v sume € 194 626,80 bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia minulých rokov.

7. Ostatné dôležité informácie

7.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov
Suma prijatých 
prostriedkov v €

OÚ ZA – odbor školstva (MV SR) Základná škola – normatív 421 260,00

OÚ ZA – odbor školstva (MV SR) Žiaci zo sociálne znevýhodneného 
prostredia

1 900,00

OÚ ZA – odbor školstva (MV SR) Asistent učiteľa – škola 5 040,00

OÚ ZA – odbor školstva (MV SR) Vzdelávacie poukazy – škola 5 818,00

ÚPSVaR Žilina Stravné školská jedáleň 2 372,00

ÚPSVaR Žilina Školské potreby 398,41

OÚ ZA – odbor školstva (MV SR) Ostatné dotácie pre školu 5 602,30

OÚ ZA – odbor školstva (MV SR) Materská škola – predškoláci 4 798,00

OÚ ZA – odbor školstva (MV SR) Vzdelávacie poukazy – centrum voľného 
času

966,00

ÚPSVaR Žilina Prídavky na deti 1 065,12

MDVaRR SR Stavebný úrad 3 477,63

MDVaRR SR Cestná doprava 135,35

OÚ ZA – odbor SoŽP (MV SR) Životné prostredie 294,12

MV SR – sekcia verejnej správy Matrika 4 466,45

MV SR – sekcia verejnej správy Register obyvateľstva a adries 1 074,29

OÚ ZA (MV SR) Voľby 1 231,08

MV SR Sklad civilnej obrany 231,76

Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky

Dom opatrovateľských služieb 31 557,11

Úrad vlády Slovenskej republiky Rozvoj športu – nákup výbavy 1 625,00
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ÚPSVaR Žilina Regionálny rozvoj 16 824,28

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 30 000,00

Ministerstvo životného prostredia SR Zberný dvor – zariadenia 282 834,00

Ministerstvo životného prostredia SR Rozšírenie materskej školy 249 699,78

7.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu podľa nasledujúce dotácie:

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie
Suma 
poskytnutých 
prostriedkov v €

Dobrovoľný hasičský zbor Súťaže v hasičskom športe 2 000,00

Športový klub Nesluša (futbal) Bežné výdavky 5 800,00

Šachový klub Mladosť Bežné výdavky 1 200,00

OZ Kultúra v Nesluši Usporiadanie festivalu Rocknes 4 850,00

Jednota dôchodcov Slovenska Bežné výdavky 1 000,00

Priatelia Kysúc Usporiadanie pretekov v orientačnom behu 1 300,00

SO SZTP a ZPCCH Bežné výdavky 1 100,00

Slovenský červený kríž Bežné výdavky 1 500,00

7.3 Významné investičné akcie v roku 2018

Realizované investičné akcie

• Rekonštrukcia obecného úradu (podlažie s kanceláriami – kúrenie, elektroinštalácia, voda, 
odpady, podlahy, sokle, stropy) – € 35 901,29.

• Kúpa strojov pre potreby obecného úradu (traktorová kosačka, krovinorez, vysávač na lístie, 
elektrické nožnice a traktorový sypač, vyrozumievacie zariadenie do miestneho rozhlasu) – 
€ 13 439,90.

• Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy (výmena elektroinštalácie a ďalšie 
práce zabezpečené z vlastných zdrojov, projekt bol ukončený v roku 2019) – € 36 966,24.

• Rozšírenie  materskej  školy  (prístavba  k pôvodnej  budove,  ihrisko  v areáli;  € 249 699,78 
bolo obci poskytnutých z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu) – € 305 874,97.

• Rekonštrukcia strechy telocvične a prechodovej  strechy (použitá  štátna dotácia vo výške 
113-tisíc eur) – € 158 680,40.

• Projektová dokumentácia na úpravovňu vody vo vodojeme Dúbravy a koncepcia zásobova-
nia vodou – € 18 600,00.

• Zariadenia do zberného dvora (traktor s prívesom a návesom, kontajnery, nakladač, na ktoré 
bola poskytnutá dotácia z eurofondov vo výške € 282 834,00) – € 300 200,00

• Rekonštrukcia  centra  obce  (ukončenie  výstavby  detského  ihriska,  výsadba  zelene)  – 
€ 26 784,19.

• Asfaltovanie  miestnych  komunikácií  (bočné  uličky  a hlavná  cesta  na  dolný  koniec)  – 
€ 151 025,60.

• Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice (30-tisíc eur poskytlo ministerstvo vnútra) – € 76 476,28.
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• Kamerový  systém  (inštalácia  kamier  v centre,  projekt  bol  dokončený  v roku  2019)  – 
€ 3 178,20.

• Rekonštrukcia tribúny futbalového klubu (nová strecha, vo vnútri budovy boli vybudované 
šatne a sprchy, vďaka čomu sa mohli neslušskí futbalisti vrátiť na domáci trávnik; v projekte 
sa pokračuje) – € 88 047,66.

Nerealizované investície plánované na rok 2018

• Maľovanie a výstavba kanála pri telocvični (schválené 10 000 €, upravené na 1 350 €, ktoré 
boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii elektroinštalácie).

• Projektová  dokumentácia  na  úpravovne  vody  pre  vodojem  Parišovka  a Chovancovce 
(schválené 55 000 €, upravené na 25 000 €).

• Výstavba zberného dvora (schválené 948 000 €). V roku 2018 sa začalo s výstavbou, ktorá 
bola ukončená a vyfakturovaná v roku 2019. V roku 2018 boli zakúpené zariadenia. Rov-
nako nedošlo ku kúpe zametacieho zariadenia za 10 000 €.

• Projekty výstavba parkovacích miest (schválené 7 000 €, upravené na 0 €), označenie častí 
obce  (schválené  3 000 €,  upravené  na  1 974 €),  verejné  obstarávanie  k regulácii  potoka 
(schválené  10 000 €,  upravené  na  0 €),  projekt  verejného  osvetlenia  (schválené  5 000 €, 
upravené na 0 €) neboli z dôvodu nedostatku času realizované.

Vývoj kapitálových výdavkov

Oproti predchádzajúcim rokom vidno veľký nárast v oblasti investícií, či už z pohľadu  objemu po-
užitých prostriedkov alebo podielu kapitálových výdavkov na celkovom rozpočte obce.

Obdobie Skutočnosť 
2014

Skutočnosť 
2015

Skutočnosť 
2016

Skutočnosť 
2017

Skutočnosť 
2018

Kapitálové výdavky 48 693 € 27 117 € 329 818 € 278 884 € 1 216 525 €

Podiel na celkových 
výdavkoch obce

4 % 2 % 21 % 19 % 46 %

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

• Dokončenie rekonštrukcie obecného úradu a oprava budovy garáže (20 000 €).

• Kúpa strojov (radlica) (5 000 €).

• Zníženie energetickej náročnosti materskej školy (415 000 €).

• Investície do budovy školy, telocvične a školskej jedálne – maľovanie, kanál, bezbariérový 
vstup k telocvični, projekt kotolne a kuchyne (32 250 €).

• Projekt úpravovní vody vo vodojemoch Parišovka, Dúbravy a Chovancovce (55 000 €).

• Rekonštrukcia vodojemov (279 420 €), predpoklad realizácie: 2020.

• Realizácia  stavby zberného  dvora  vrátane  obslužných  strojov,  vybavenia  a zabezpečova-
cieho zariadenia (683 166 €).

• Výstavba parkovacích miest (10 000 €).

• Rekonštrukcia centra obce – detské ihrisko, dlažby, sociálne zariadenia (25 000 €).
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• Regulácia potoka – projekt a obstaranie dodávateľa (35 000 €), realizácia (20 miliónov eur 
zo zdrojov európskej únie so spolufinancovaním z vlastných zdrojov), predpoklad začiatku 
realizácie: 2021 s rozpočtom vlastných zdrojov (236 995 €).

• Rekonštrukcia verejného osvetlenia – zníženie energetickej náročnosti – projekt (2 000 €).

• Rozšírenie kamerového systému (5 000 €).

• Ukončenie rekonštrukcie tribúny na futbalovom štadióne (117 300 €).

• Výstavba urnového hája na miestnom cintoríne (30 000 €).

• Projekt rozšírenia domu opatrovateľskej služby (5 000 €).

• Passport miestnych komunikácií (2 000 €).

• Prestavba bývalej hornej školy na dom opatrovateľskej služby v spolupráci so Žilinským 
krajom.

Pri zateplení materskej školy, nových trasách vodovodu, zbernom dvore a regulácii potoka obec po-
číta s dotáciami z eurofondov a štátneho rozpočtu s asi  5-percentným spolufinancovaním z vlast-
ných zdrojov a úverov.

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec po skončení účtovného obdobia nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu.

7.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Obec vedie súdny spor s firmou SteMar, s. r. o., Kysucký Lieskovec o zaplatenie pohľadávky vo 
výške € 380 974,98 s príslušenstvom. Podľa navrhovateľa má ísť o neuhradené faktúry za realizáciu 
výstavby telocvične pri základnej škole. Obec takýto záväzok neuznala a nevedie ho v účtovníctve. 
Žaloba bola Okresným súdom v Žiline zamietnutá, voči čomu sa žalobca odvolal. Obec očakáva 
rozhodnutie krajského súdu.

Prílohy

• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky

• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke 

• Konsolidovaná  účtovná  závierka:  Konsolidovaná  súvaha,  Konsolidovaný  výkaz  ziskov 
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky

• Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke

V Nesluši 05. 06. 2019

Vypracoval: Matej Tabaček, účtovník Predkladá: Ing. Zuzana Jancová, starostka
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Zoznam použitých skratiek

• FA – finančné aktíva

• FP – finančné pasíva

• MDVaRR – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

• MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

• NFV – návratné finančné výpomoci

• OČR – ošetrovanie člena rodiny

• OÚ ZA – Okresný úrad Žilina

• PO – príspevková organizácia

• RO – rozpočtová organizácia/rozpočtové opatrenie

• SO SZTP a ZPCCH – Spojená organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých a Zväzu 
postihnutých civilizačnými chorobami

• SoŽP – starostlivosti o životné prostredie

• ÚPSVaR – úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

• VÚC – vyšší územný celok

• ZŠ – základná škola
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