OBEC KLIN, Hlavná 199/107, 029 41 K L I N, IČO: 00314544
Poznámky individuálnej 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
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
c) Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku
d) Účtovná jednotka je súčasťou
súhrnného celku verejnej správy
2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Obec Klin
Hlavná 199/107, 029 41 Klin
00314544
Obec bola založená v roku 1990 zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
riadna
mimoriadna
áno
nie
áno
nie

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. je základnou úlohou
obce pri výkone samosprávy starostlivosť o všestranný
rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov.

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Karol Revaj
Funkcia
starosta obce
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Ľudovít Svetlošák
Funkcia
zástupca starostu obce
Priemerný počet zamestnancov počas
10,5
účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 10
zostavuje účtovná závierka účtovnej
jednotky z toho:
- počet vedúcich zamestnancov
2
Informácie o organizáciách zriadených
a založených účtovnou jednotkou:
- rozpočtové organizácie zriadené
1 – Základná škola s Materskou školou Klin,
účtovnou jednotkou (počet)
Kliňanská cesta 122/4, 029 41 Klin, IČO: 37813111
- cenné papiere a podiely v obchodných
1 – Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká
spoločnostiach (názov, sídlo – počet)
2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
– 10.555 CP (25,891257 Eur / CP)
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky: Starosta obce
Úseky:
Finančný, organizačno-správny a rozvoja obce
Daní, pozemkov a styku s verejnosťou
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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 majetku a záväzkov
Položky
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
získaný bezodplatne
f) dlhodobý finančný majetok
g) zásoby nakupované
h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
i) zásoby získané bezodplatne
j) pohľadávky
k) krátkodobý finančný majetok
l) časové rozlíšenie na strane aktív

m)záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov
n) rezervy
o) časové rozlíšenie na strane pasív

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

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
obstarávacou cenou
vlastnou činnosťou
reálnou hodnotou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reálnou hodnotou
menovitou hodnotou
menovitou hodnotou
náklady budúcich období a príjmy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
menovitou hodnotou
oceňujú sa v očakávanej výške
záväzku
výdavky budúcich období a výnosy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím.
reálnou hodnotou
reálnou hodnotou

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia (t.j.
zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku). Majetok sa začína odpisovať v
nasledujúci deň po jeho zaradení do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na eurocenty
matematicky. Metóda odpisovania sa používa lineárna – rovnomerné odpisovanie.
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Účtovná jednotka zaraďuje majetok do odpisových skupín v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v z.n.p. Dobu odpisovania určí podľa predpokladanej doby používania. 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 vnútorným predpisom takto:
Odpisová skupina

1
2
3, 4
5, 6

Doba odpisovania v rokoch
8
12
20
30 - 50

Ročný odpis
1/8
1/12
1/20
1/30 – 1/50

Drobný nehmotný majetok od 70,00 Eur do 2.400,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Uvedený drobný nehmotný majetok sa bude financovať z bežných výdavkov a sledovať v podsúvahovej
evidencii (účty účtovnej triedy 7xx).
Drobný hmotný majetok od 70,00 Eur do 1.700,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby, resp. na účet 501 – Spotreba materiálu. Uvedený
drobný hmotný majetok sa bude financovať z bežných výdavkov a sledovať v podsúvahovej evidencii
(účty v účtovnej triedy 7xx).
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Účtovná jednotka TVORILA opravné položky k:
- odpisovanému dlhodobému majetku
- neodpisovanému dlhodobému majetku
- nedokončeným investíciám
- dlhodobému finančnému majetku
- zásobám
- pohľadávkam

áno
áno
áno
áno
áno
áno

nie
nie
nie
nie
nie
nie

Účtovná jednotka 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:
najviac do výšky 25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
12 mesiacov
najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
24 mesiacov
najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
36 mesiacov
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,
- prijatý od zriaďovateľa – sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami,
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok,
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu.
Kapitálový transfer
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
(napr.: s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku),
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-

prijatý od zriaďovateľa – sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr.:
s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku)
poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok,
poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro
Obec Klin v účtovnom období 2018 neúčtovala v cudzej mene.

Čl. III
INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)
Obec v roku 2018 vykázala PRÍRASTOK na účtoch:
- 021 Stavby v celkovej sume 830.694,58 Eur, ktorý vznikol zaradením majetku – projekt „Zvýšenie
energetickej efektívnosti materskej školy v obci Klin“ v hodnote 280.763,66 Eur; projekt „Turistika bez
hraníc – rozvoj poľsko-slovenského turistického chodníka z Jeleśne do Klina“ v celkovej 488.490,06
Eur (z toho: vetvy V1, V2, V3 a chodník - 420.184,63 Eur, Rozhľadňa - 13.958,05 Eur a rekonštrukcia
mosta Michaľov - 54.347,38 Eur); vybudovanie parkoviska pri garážach OcÚ (asfaltovanie) v sume
14.090, 32 Eur; Miestne komunikácie / zhutnenie štrkom - Ul. Roveň (Bugeľ J. – Ďubašák Ľ. – Laššák K.)
7.995,00 Eur, Ul. K Boru (Cyklocesta – Voška) 14.614,82 Eur, Ul. Slnečná (Úradník S. – Krčmárik T.)
2.698,51 Eur; a technické zhodnotenie zaradeného majetku - MK Ťaskovka (štrk od Sroka P. – Otočka pod
Ťaskovkou) v sume 3.381,91 Eur, MK Ul. Kunova (doasfltovanie od hlavnej cesty po Laššáka M.) v sume
1.757,56 Eur, Administratívna budova s.č. 604/62 (výmena garážových brán na elektrický pohon)
v sume 14.285,02 Eur a verejného osvetlenia v obci v sume 2.617,72 Eur.
- 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v celkovej sume 52.778,24 Eur, ktorý
vznikol zaradením nasledovného majetku – elektrický sporák v hodnote 2.850,00 Eur; konvektomat
v sume 5.459,24 Eur; hnuteľných vecí obstaraných v rámci projektu „Zberný dvor Klin“ – t.j. 4 ks
mobilná váha, 1 ks obytný kontajner, 1 ks mobilné WC, 3 ks kontajner vaňový bez vika a 3 ks kontajner
2,5 m3 s vikom v celkovej hodnote 34.800,00 Eur; a technické zhodnotenie miestneho rozhlasu v sume
9.669,00 Eur.
V účtovnom období bola zároveň urobená oprava účtovania zaradeného majetku v hodnote 3.087,60
Eur – išlo o preúčtovanie veľkoobjemových kontajnerov na odpad (inventárne číslo: 691/01 a 691/2) z účtu
023 – dopravné prostriedky na účet 022 – samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí.
- 023 Dopravné prostriedky v celkovej sume 130.445,00 Eur, ktorý vznikol zaradením Multicary
v rámci projektu Zberný dvor Klin v hodnote 130.445,00 Eur.
Zároveň bola urobená oprava účtovania už zaradeného majetku v hodnote 3.087,60 Eur – preúčtovanie
veľkoobjemových kontajnerov na odpad z účtu 023 – dopravné prostriedky na účet 022 – samostatné
hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí.
- 031 Pozemky v celkovej sume 25.631,60 Eur, ktorý vznikol kúpou pozemkov – pod budovu dolnej MŠ
v sume 5.050,00 Eur, pod MK na Ul. Západnej (Laššák Z. – Šatan S.) v sume 2.213,51 Eur, Ul. Chotárnej
(Baculák B.) v sume 79,00 Eur a Ul. Slnečnej (Úradník S. - Bolibruch M.) v sume 2.310,15 Eur; ako aj
prevodom pozemkov zo SPF SR - pod Cyklocestu (stará Kliňanská cesta) v sume 15.197,94 Eur
a prevodom zo SR – pod vodojemom nad hornou MŠ a breh pri hornej MŠ s. č. 325 v sume 781,00 Eur.
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- 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v celkovej ume 909.275,19 Eur na už realizované ako
aj pripravované investície a projekty, pričom počas roka došlo k úbytku a presunu z účtu obstarania na
vyššie uvedené majetkové účty celkovo v sume 1.040.129,02 Eur.
ÚBYTOK na účtoch:
- 021 Stavby v celkovej sume 630,68 Eur, ktorý vznikol vyradením majetku – vodná nádrž Bolibruch,
ktorá sa vplyvom vonkajších poveternostných živlov podmyla vodou a úplne zrútila.
- 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v celkovej sume 9.661,78 Eur, ktorý vznikol
vyradením neupotrebiteľného majetku – vysokozdvižný rebrík, rebrík PO, 4 počítače, 2 tlačiarne,
kopírka, trafo, TV prijímač a nábytok (obývačka Poľana).
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Druh poisteného majetku

Spôsob poistenia

Výška
poistenia v Eur

Ročné
poistné

(poistná suma)

Budovy a stavby obce vrátane hnuteľného majetku

Budovy a stavby – ZŠ, MŠ
Budovy a stavby – Telocvičňa ZŠ
Budovy a stavby – Zmena palivovej základne v objekte
ZŠ
Budovy a stavby - Revitalizácia centra v obci Klin
Budovy a stavby - Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Klin
Budovy a stavby, Ostatné hnuteľné veci (súbor) – Zberný
dvor Klin
Ostatné hnuteľné veci (súbor) – Zberný dvor Klin
(plechová garáž, kontajnery – Drobný DHM)

Budovy a stavby – Zvýšenie energetickej efektívnosti
materskej školy v obci Klin
Motorové vozidlá - škoda Octavia
Motorové vozidlá – MULTICAR M31C
Motorové vozidlá – AVIA A31, , Traktor Zetor, ŠKODA
Octavia, Traktor TL 80, Vlečka - Pronar T 671, TATRA
T148, MULTICAR M31C

združené poistenie – živelná
udalosť, poškodenie alebo zničenie
vodou z vodovodných zariadení,
krádež
združené poistenie - živelná
udalosť, poškodenie alebo zničenie
vodou z vodovodných zariadení
združené poistenie - živelná alebo
vodovodná udalosť, ťarcha snehu,
atmosferické zrážky
Živelná udalosť, odcudzenie
živelné poistenie
živelné poistenie
živel združený, odcudzenie,
vandalizmus nezistený
živel združený, odcudzenie,
vandalizmus nezistený
živel združený, odcudzenie,
vandalizmus
havarijné poistenie – poškodenie,
zničenie, odcudzenie, SNU + TNU
havarijné poistenie s krádežou
PZP – súbor motorových vozidiel

606.986,22 €

567,25 €

824.684,82 €

395,84 €

519.083,18 €

548,16 €

521.678,86 €

293,68 €

698.391,26 €
1.259.027,81 €
81.761,24 €

439,99 €
503,61€
276,08 €

6.445,00 €

50,00 €

300.000,00 €

336,00 €

18.621,79 €

534,49 €

130.444,80 €
-

1.541,25 €
1.008,08 €

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
Záložné právo na dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok obce nie je zriadené.
d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej
jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Dlhodobý nehmotný majetok
Pozemky
Umelecké diela a zbierky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Majetok v správe RO – Základná škola s materskou školou

Suma v Eur
59.593,10
99.348,91
742,50
3.783.907,54
133.947,75
248.251,17
6.445,00
2.887.348,19
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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 v Eur

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe Zmluvy o poskytnutí:
(odovzdávací protokol Sky Toll, a.s.); Prenajatý majetok (účet 761):
- palubná jednotka k predplatenému elektronickému výberu mýta
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe Zmluvy o výpožičke:
(protokol o odovzdaní a prevzatí); Majetok prijatý do úschovy - výpožička (účet 762):
- bezpečnostný USB token na prístup k programu JISHM (1 ks)
- súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky (1 ks transportný vozík)
- zberná nádoba na potravinový olej (3 ks)

50,00

120,00
12.408,54
36,00

f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku
a dlhodobému hmotnému majetku.
V roku 2018 obec netvorila opravné položky, ale len prehodnotila OP k nevyužitej projektovej
dokumentácii (nedokončené investície), ktoré boli vytvorené v predchádzajúcom účtovnom období
v zmysle vnútorného predpisu vo výške 100% - t.j. v sume 2.910,00 Eur, pričom v roku 2018 boli
ponechané v rovnakej výške.
Druh
DM
042

Podrobný opis
nedokončenej
investície
Centrum ekologických
a spolkových aktivít

Zostatok
OP k

Zvýšenie
OP

Zníženie
OP

Zrušenie
OP

31.12.2017

Zostatok
OP k
31.12.2018

2.910,00

0,00

0,00

0,00

2.910,00

(Cezhraničná spolupráca CZ – SK)

Dôvod zvýšenia, zníženia
a zrušenia OP
Prehodnotenie OP – ponechanie
v rovnakej výške
Nevyužitie PD - Rozhodnutie o neschválení
ŽoNFP a nedostatok vlastných zdrojov na
realizáciu projektu.

Celková výška opravných položiek k 31.12.2018 činí sumu 2.910,00 Eur.
2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
Stav dlhodobého finančného majetku k 31.12.2018 zostáva nezmenený, t.j. 273.282,21 Eur.
b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku
Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku neboli tvorené.
3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026 súvahy):
Obec Klin nemá majetkové podiely v iných spoločnostiach.
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

Oravská vodárenská
spoločnosť, a.s.

01 – kmeňová akcia

10555 CP

Mena
cenného
papiera
Eur

Výnos Dátum
v % splatnosti

1,523

-

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12.2018
273.282,21

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12.2017
273.282,21

25,891257 €

b) dlhodobé pôžičky (riadky 029 až 030 súvahy):
Obec Klin neeviduje dlhodobé pôžičky.
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c) významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku (riadok 031 súvahy):
Obec Klin neeviduje ostatný dlhodobý finančný majetok.

B. OBEŽNÝ MAJETOK
1. Zásoby
a) vývoj opravnej položky k zásobám – tabuľka č. 2
Opravné položky k zásobám neboli tvorené.
b) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené
právo s nimi nakladať – neeviduje.
c) Spôsob a výška poistenia zásob
Obec nemá zásoby poistené.
2. Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Riadok
súvahy

Pohľadávky

Hodnota

Hodnota

Opis

pohľadávok pohľadávok
BRUTTO

223,57
1.574,58
242,50
10,07

NETTO

Dobropisy (Preplatky EE za rok 2018)
Refundácia nákladov za služby za r.2018 (EE)
Vývoz PDO (2014 – 2018)
Výherné automaty (12/2018)
308,98 Daň z nehnuteľností (2013 - 2018)
18,75 Daň za psa (2017 - 2018)
50,00 Zábezpeka na zabezpečenie vrátenia Palubnej
jednotky a jej príslušenstva (predplatené

Ostatné pohľadávky (315)

065

223,57
1.574,58
193,80
10,07

Pohľadávky z nedaňových príjmov (318)

068

Pohľadávky z daňových príjmov (319)

069

418,01
20,00

Iné pohľadávky (378)

081

50,00

Spojovací účet pri združení (396)

082

4.441,80

4.441,80 Spoločný obecný úrad – nezúčtované príspevky

6.980,53

6.821,55

elektronické mýto – Sky Toll, a.s.)
na činnosť SOÚ

SPOLU

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam – tabuľka č. 3
Celková hodnota OP v roku 2018 oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu klesla o 142,60 Eur,
z toho k daňovým pohľadávkam o 75,75 Eur a k nedaňovým 66,85 Eur.
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam
Pohľadávky, ku
ktorým bola tvorená
OP
Z daňových príjmov
- Daň z nehnuteľnosti

Z daňových príjmov
- Daň za psa

Z nedaňových príjmov
- Vývoz PDO

Zostatok
OP k

Zvýšenie
OP

Zníženie
OP

Zrušenie
OP

31.12.2017

Zostatok
OP k

Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP

31.12.2018

166,03

38,76

0,00

95,76

109,03

20,00

1,25

0,00

20,00

1,25

115,55

22,60

0,00

89,45

48,70

Zvýšenie – pohľadávky po splatnosti viac ako 1
rok v zmysle VP
Zrušenie - zaplatené nedoplatky po dobe
splatnosti, ku ktorým bola vytvorená OP
v predchádzajúcom účtovnom období
Zvýšenie – pohľadávky po splatnosti viac ako 1
rok v zmysle VP
Zrušenie - zaplatené nedoplatky po dobe
splatnosti, ku ktorým bola vytvorená OP
v predchádzajúcom účtovnom období
Zvýšenie – pohľadávky po splatnosti viac ako 1
rok v zmysle VP
Zrušenie - zaplatené nedoplatky po dobe
splatnosti, ku ktorým bola vytvorená OP
v predchádzajúcom účtovnom období
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c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č. 4
Pohľadávky v lehote splatnosti sú dobropisy (315) - vyúčtovanie EE za rok 2017 (požiarna zbrojnica –
oprava) a EE za rok 2018; odberateľské faktúry (318) - vyúčtovanie odobratej EE za rok 2018 (refundácia
– Klinstav s.r.o. a Urbár – PS); poplatok za výherné automaty (318) a nevyčerpané prostriedky Spoločného
obecného úradu Zákamenné (396).
Po lehote splatnosti sú evidované poplatok za vývoz PDO (318) a pohľadávky na daniach
z nehnuteľnosti a na dani za psa (319).
Zostatok
Zostatok
k 31.12.2017 k 31.12.2018

Pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky:
Krátkodobé pohľadávky SPOLU z toho:
- ostatné – dobropisy
- nájom a refundácia nákladov
- prevádzkovanie hazardných hier
- vývoz PDO (KO a DSO)
- daň z nehnuteľnosti
- daň za psa

0,00
8.428,45
786,61
3.485,60
28,02
390,66

0,00
6.980,53
223,57
1.574,58
10,07
242,50

722,36

418,01

0,00 Eur
680,51 Eur

0,00 Eur
0,00 Eur
0,00 Eur
242,50 Eur

neuhradené poplatky za PDO r. 2014–2018 (domácnosti)
418,01 Eur
neuhradené DzN za r. 2013–2018
20,00
20,00 Eur
neuhradené dane za psa za r. 2017–2018
50,00
0,00 Eur

80,00
0,00

- zábezpeka na zabezpečenie vrátenia

Z toho pohľadávky po lehote splatnosti
suma, popis

Palubnej jednotky a jej príslušenstva

- príspevky na spoločný obecný úrad

2.935,20

4.441,80

0,00 Eur

d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č. 4
Všetky evidované pohľadávky v lehote splatnosti sú zo zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
vrátane. K evidovaným pohľadávkam po lehote splatnosti – t.j. nedoplatkom po lehote splatnosti nad
jeden rok boli vytvorené opravné položky v zmysle vnútorného predpisu.
Pohľadávky
Pohľadávky v lehote splatnosti SPOLU z toho:
a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka
- ostatné – dobropisy
- nájom a refundácia nákladov
- prevádzkovanie hazardných hier
- zábezpeka na zabezpečenie vrátenia Palubnej jednotky a jej príslušenstva

- príspevky na spoločný obecný úrad
b) so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov
c) so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov
Pohľadávky po lehote splatnosti SPOLU z toho:
- nájom a refundácia nákladov
- vývoz POD (KO a DSO)
- daň z nehnuteľnosti
- daň za psa

Zostatok
Zostatok
k 31.12.2017 k 31.12.2018
8.428,45
6.980,53
6.970,43
6.300,02
786,61
223,57
3.220,60
1.574,58
28,02
10,07
0,00
50,00
2.935,20
4.441,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1.458,02
680,51
265,00
0,00
390,66
242,50
722,36
418,01
80,00
20,00

e) pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Obec nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.
f) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka
obmedzené právo s nimi nakladať
Obec nemá zriadené záložné právo a neeviduje ani pohľadávky, pri ktorých má obmedzené právo
s nimi nakladať.
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3. Finančný majetok
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku
Riadok súvahy

Krátkodobý finančný majetok
211 – Pokladnica
221 - Bankové účty

Zostatok k 31.12.2017
762,07
461.465,88

086
088

Zostatok k 31.12.2018
3.010,08
342.800,61

b) krátkodobý finančný majetok, na ktorý má zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri
ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Obec nemá na krátkodobý finančných majetok zriadené záložné právo ani obmedzené právo s ním
nakladať.
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy)
Obec v roku 2018 neposkytla návratné finančné výpomoci.
5. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis jednotlivých položiek časového rozlíšenia
NÁKLADY budúcich období SPOLU z toho:
− Poistné – majetok, vozidlá
− Členské príspevky
− Služby – Prístupy, licencie, domény, poplatky,..
− Telefóny (pevná linka, mobily, bezpečnostná SIM,..)
− Knihy, časopisy, noviny,..
PRÍJMY budúcich období SPOLU z toho:
− Nájomné – verejný vodovod a kanalizácia

Riadok súvahy

111

113

Zostatok k 31.12.2017
4.556,82
3.110,58
717,03
475,97
66,64
186,60
0,06
0,06

Zostatok k 31.12.2018
5.846,71
4.186,89
737,89
718,51
80,02
123,40
0,06
0,06

Čl. IV
INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY
A. VLASTNÉ IMANIE – tabuľka č. 5
Názov položky

Zostatok k

Zvýšenie

Zníženie

Presun

31.12.2017

Zostatok
k
31.12.2018

428 – Nevysporiadaný
výsledok minulých rokov

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

HV za rok 2017
2.434.612,49

HV za rok 2017
Oprava účtovania
minulých rokov

13.000,00

0,00

211.068,49

0,00
13.000,00

0,00
0,00

211.068,49
0,00

2.658.680,98 + Oprava účtovania minulých rokov

Prevod výsledku hospodárenia roku 2017
Náklady na vytvorenie monografie „Klin,
obec a jej obyvatelia“

B. ZÁVÄZKY
1. Rezervy - tabuľka č. 7
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv
Názov položky
Rezerva na overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2018

Suma
v Eur
960,00

Predpokladaný
rok použitia
2019
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2. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č. 8
Celkové evidované záväzky k 31.12.2018 sú v sume 38.866,87 Eur, pričom všetky sú v lehote
splatnosti. Z toho ako dlhodobé záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad jeden rok eviduje obec
záväzky zo SF a ostatné záväzky voči spoločnosti O2 za vykúpenie z viazanosti po prenose telefónnych
čísiel od iného operátora. Ako krátkodobé záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
vrátane eviduje neuhradené dodávateľské faktúry, nevyplatené mzdy zamestnancov za 12/2018, záväzok
voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam, voči daňovému úradu a ostatné záväzky zo mzdy –
sporenie, DDP, odbory za 12/2018 ako aj záväzky voči spoločnosti O2 za vykúpenie z viazanosti.
Záväzky
DLHODOBÉ záväzky z toho:
- záväzky zo sociálne ho fondu
- ostatné záväzky (vykúpenie z viazanosti O2)
KRÁTKODOBÉ záväzky z toho:
- záväzky voči dodávateľom
- záväzky voči zamestnancom
- záväzky voči poisťovniam
- záväzky voči daňovému úradu
- iné záväzky (zrážky zo mzdy za december – sporenie, odbory)
- iné záväzky (finančná zábezpeka na verejné obstarávanie)
- ostatné záväzky (vykúpenie z viazanosti O2)

Zostatok
k 31.12.2017
461,03
461,03
0,00
193.693,32
177.438,91
7.195,93
4.698,70
1.130,24
229,54
3.000,00
0,00

Zostatok
k 31.12.2018
355,43
340,43
15,00
38.511,44
8.582,40
17.501,52
7.543,10
4.397,04
237,38
0,00
250,00

b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č. 8
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane sú všetky záväzky voči
dodávateľom, zamestnancom, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovému úradu, všetky
zrážok zo mzdy za 12/2018 ako aj ostatné záväzky voči spoločnosti O2 za vykúpenie z viazanosti.
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane sú obcou evidované
záväzky voči dodávateľom (O2 – splátky za 2 mobilné telefóny), záväzky zo sociálneho fondu a ostatné
záväzky voči spoločnosti O2 za vykúpenie z viazanosti po prenose telefónnych čísiel od iného operátora.
Záväzky po lehote splatnosti obec neeviduje.
Záväzky
Záväzky v lehote splatnosti z toho:
a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka
- záväzky voči dodávateľom
- záväzky voči zamestnancom
- záväzky voči poisťovniam
- záväzky voči daňovému úradu
- iné záväzky (zrážky zo mzdy – sporenie, odbory)
- iné záväzky (finančná zábezpeka na verejné obstarávanie)
- ostatné záväzky (vykúpenie z viazanosti O2)
b) so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov
- záväzky voči dodávateľom
- záväzky zo sociálneho fondu
- ostatné záväzky (vykúpenie z viazanosti O2)
c) so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov
Záväzky po lehote splatnosti z toho:
- záväzky voči dodávateľom

Zostatok
k 31.12.2017
22.963,35
22.502,32
6.247,91
7.195,93
4.698,70
1.130,24
229,54
3.000,00
0,00
461,03
461,03
461,03
0,00
0,00
171.191,00
171.191,00

Zostatok
k 31.12.2018
38.866,87
38.355,44
8.426,40
17.501,52
7.543,10
4.397,04
237,38
0,00
250,00
511,43
156,00
340,43
15,00
0,00
0,00
0,00

c) popis významných položiek záväzkov
Záväzok
Sociálny fond

Hodnota záväzku Hodnota záväzku
k 31.12.2017
k 31.12.2018
461,03
340,43

Opis
Sociálny fond
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Dodávatelia
Iné záväzky
Zamestnanci
Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP
Ostatné priame dane
Ostatné záväzky

177.438,91
3.229,54
7.195,93
4.698,70
1.130,24
0,00

8.582,40
237,38
17.501,52
7.543,10
4.397,04
265,00

Záväzky za tovary a služby
Zrážky zo mzdy zamestnancov za december
Mzdy zamestnancov za december
Odvody do SP, ZP a na DDP za december
Preddavky na daň z príjmov zamestnancov za december
Vykúpenie z viazanosti O2 za prenos telefónnych čísiel

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery – tabuľka č. 9
Obec v roku 2018 na základe uznesenia OZ č. 183/A/1/2018 zo dňa 22.06.2018 prijala bankový úver zo
Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. k projektu „Turistika bez hraníc – rozvoj poľskoslovenského turistického chodníka z Jeleśne do Klina“ realizovaného v rámci cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020 v sume 368.000,00 Eur s úrokovou sadzbou 0,45 % p.a..
b) opis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Druh bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
krátkodobý úver č. 295830-2018

Opis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
alebo krátkodobého bankového úveru
blankozmenka „na rad“ Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.,
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava

c) dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy (riadky 150 a 176 súvahy)
Obec neeviduje dlhodobé ani krátkodobé emitované dlhopisy.
d) prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci (riadky
177 - 179 súvahy)
Obec neeviduje prijaté dlhodobé ani krátkodobé návratné finančné výpomoci.
4. Časové rozlíšenie
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období
Opis významnej položky časového rozlíšenia
VÝDAVKY budúcich období SPOLU:
VÝNOSY budúcich období SPOLU z toho:
Majetok obce
Verejné osvetlenie v obci (ROC)
Nedokončené investície
Hrobové miesta (10 rokov, 20 rokov)
DARY (nepeňažné, bezodplatný prevod,..)
ZŠ – Školská jedáleň k 31.12.2018

Riadok
súvahy

181
182

Zostatok
k 31.12.2017

Zostatok
k 31.12.2018

0,00
2.745.890,96
2.569.594,21
41.898,35
128.531,05
5.867,35
0,00
0,00

0,00
3.007.092,85
2.930.476,30
39.537,83
20.443,20
5.466,24
0,00
11.169,28

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

Stav
k 31.12.2017
TRAKTOR (Environmentálny fond 2008)
6.357,57
Rekonštrukcia KD (MF SR – individuálne potreby r.2007)
3.799,52
Požiarna TATRA CAS 32 T148 (Dar MV SR)
7.965,88
Kanalizácia Klin
221.289,05
DOPLNOK Č.2 ÚPN (MV SR)
6.232,08
Merač rýchlosti vozidiel (KT ALLIANZ)
1.077,99
Monografia – Klin, obec a jej obyvatelia (VÚC Žilina)
0,00
Telocvičňa ZŠ
248.189,68

Príjem KT
2018

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00

Zúčtovanie do výnosov
bežného obdobia

6.357,57
426,12
796,56
5.836,20
779,04
187,56
10,52
6.942,36

Stav
k 31.12.2018
0,00
3.373,40
7.169,32
215.452,85
5.453,04
890,43
489,48
241.247,32
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Revitalizácia centra v obci Klin
Kanalizácia Pod Grapou (Environmentálny fond 2014)

Územný plán obce Klin
Kanalizácia Pod Grapou (Environmentálny fond 2017)
Garážové brány – Administratívna budova (MF SR 2018)
Multifunkčné ihrisko
Kamerový systém (MV SR)
Modernizácia DS a CINTORÍNA
BIOMASA, Zmena palivovej základne – ZŠ
Nenesený nosič (Environmentálny fond 2008)
Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ v obci (EFRR)
Kompostéry (Environmentálny fond 2008)
Zberný dvor Klin (KF)
Nadstavba ZŠ
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ
MŠ – Interiérové vybavenie
Verejné osvetlenie v obci (ROC)
SPOLU

585.326,14
48.083,41
1.779,01
20.443,20
0,00
31.201,96
7.277,72
18.556,36
426.210,92
1.156,37
102.390,40
86,92
5.697,45
174.023,71
491.833,52
289.146,40
41.898,35
2.740.023,61

0,00
0,00
0,00
0,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.269,69
0,00
228.765,93
0,00
0,00
0,00
0,00

13.080,00
999,96
222,36
0,00
89,49
2.655,48
666,72
431,52
9.912,00
1.156,37
2.601,79
86,92
15.497,16
3.903,36
11.178,00
6.724,32
2.360,52

343.335,62

92.901,90

572.246,14
47.083,45
1.556,65
20.443,20
10.710,51
28.546,48
6.611,00
18.124,84
416.298,92
0,00
203.058,30
0,00
218.966,22
170.120,35
480.655,52
282.422,08
39.537,83
2.990.457,33

Čl. V
INFORMÁCIE O VÝNOSOCH A NÁKLADOCH
1. VÝNOSY - popis a výška významných položiek výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
a) 60 - Tržby za vlastné výkony a tovar
601 - Tržby za vlastné výrobky
602 - Tržby z predaja služieb
−
−
−
−

poškodený inventár
vyhlásenie v MR
zber separovaného odpadu (Združenie Biela Orava)
kopírovanie a ostatné služby

b) 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
c) 62 – Aktivácia
623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
−

preklady do anglického jazyka (údaje do mobilnej aplikácie k projektu „Cyklocesta“)

c) 63 - Daňové a colné výnosy, výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy
−
−
−
−

výnos dane z príjmov (podielové dane)
daň z nehnuteľnosti
daň za psa
daň za verejné priestranstvá

633 - Výnosy z poplatkov
−
−
−
−

výnosy z poplatkov (správne poplatky)
KO a DSO (Vývoz PDO)
Výherné prístroje (hazardné hry)
Znečisťovanie ovzdušia

d) 64 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
641 – Tržby z predaja DNM a DHM
642 – Tržby z predaja materiálu
−

predaj smetné nádoby

645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
−
−
−
−
−
−
−
−

nájomné za priestory a pozemky,... (KD, DS,..)
Preplatok RZZP (zamestnávateľa )
nájom hrobových miest (10 rokov, 20 rokov)
verejné osvetlenie v obci (ROC – novoobjavený majetok)
náhrada škody (poisťovňa)
ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
dobropisy, refundácie nákladov minulého obdobia
bezodplatný prevod (pozemky - Cyklocesta), prechod do vlastníctva zo SR (pozemky – vodojem, MŠ)

Suma
Suma
k 31.12.2017 k 31.12.2018
8.133,40
1.227,69
0,00
128,50
8.133,40
1.099,19
574,13
800,00
6.352,00
0,00

333,14
760,00
0,00
6,05

0,00
0,00
0,00

0,00
607,07
607,07

0,00

607,07

910.523,09
879.283,33

977.857,65
944.337,11

851.225,86
26.946,47
1.035,00
76,00

915.801,21
27.502,57
1.033,33
0,00

31.239,76

33.520,54

5.530,00
22.902,40
2.261,36
546,00

5.649,00
27.006,35
302,19
563,00

19.514,18
0,00
690,96

29.647,47
0,00
752,28

690,96

752,28

1.800,00
17.023,22

920,00
27.975,19

11.005,46
1.184,30
742,81
2.360,52
930,13
800,00
0,00
0,00

9.492,84
420,93
767,11
2.360,52
0,00
10,00
78,85
14.844,94
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e) 65 - Zúčtovanie rezerv, OP z prevádzkovej a finančnej činnosti
653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
−
−

rezerva Audítorské služby
ostatné rezervy – externý manažment za 12/2017 k projektu „Zvýšenie EE MŠ v obci Klin“ (použitie + zrušenie)

658 – Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
−
−
−

daňové pohľadávky (319)
nedaňové pohľadávky (318) – nájom a vývoz PDO
Ostatné OP z prevádzkovej činnosti

g) 66 - Finančné výnosy
662 – Úroky

h) 67 – Mimoriadne výnosy
i) 69 - Výnosy z transferov a RP v obciach, VÚC a v RO, PO nimi zriadené
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

voľby (NR SR, VÚC, samospráva,....)
UPSVR (§52a, §§56, 60 – CHP,...)
cestné hospodárstvo
životné prostredie
evidencia obyvateľstva (REGOP)
register adries
dotácia z VÚC (štúdia k histórii obce)
dary získané bezodplatne a ostatné BT zo ŠR (napr.: nenormatívne FP – RO,....)
Cyklocesta: Turistika bez hraníc – rozvoj poľsko-slovenského chodníka z Jeleśne do Klina (EFRR)
Zvýšenie EE budovy MŠ v obci Klin (EFRR)
Zberný dvor Klin (KF)

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR

− zúčtovanie prijatých kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov VS
697 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
−
−
−
−

bežný transfer pre DHZ (DPO SR – požiarnici)
Cyklocesta: Turistika bez hraníc – rozvoj poľsko-slovenského chodníka z Jeleśne do Klina (EÚ – ERDF 85%)
Nepeňažné dary
publikácia „Klin, obec a jej obyvatelia“ (dary od FO a PO)

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

merač rýchlosti vozidiel (KT – Allianz)

699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov – príjmy ZŠ s MŠ

−

1.391,74
960,00

1.465,21
1.260,00

960,00
0,00

960,00
300,00

431,74

205,21

3,15
26,95
401,64

115,76
89,45
0,00

1.408,97
1.408,97
0,00
120.052,05
14.552,45

1.391,84
1.391,84
0,00
212.127,84
20.184,12

929,85
11.246,10
102,47
221,66
782,76
106,00
500,00
663,61
0,00
0,00
0,00

1.371,00
10.666,87
104,50
227,09
798,27
56,40
0,00
0,30
277,60
1.846,80
4.835,29

73.271,06

89.803,19

4.591,20

7.938,45

3.000,00
1.551,20
40,00
0,00

3.000,00
0,00
168,45
4.770,00

187,56

187,56

187,56

187,56

27.449,78

94.014,52

zinkasované príjmy RO (ZŠ s MŠ)

2. NÁKLADY - popis a výška významných položiek nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
a) 50 - Spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

kancelárske potreby
čistiace a hygienické potreby
materiál na opravu a údržbu budov,....
knihy, časopisy, noviny, právne predpisy
propagačné, reklamné materiály, brožúry
CD, diskety, USB, tonere a ostatná výpočtová technika
PHM, oleje, špeciálne kvapaliny (vozidlá )
PHM, oleje, špeciálne kvapaliny ( krovinorezy, píla,...)
náhradné diely na opravy vozidiel, kosačiek,..
drobný hmotný majetok, OTE
uhlie, drevo na vykurovanie
štrk, posypový materiál na MK
vybavenie kuchynky KD

502 - Spotreba energie
−
−

elektrická energia
voda

b) 51 – Služby
511 - Opravy a udržiavanie
−
−
−
−
−
−
−
−

budov a jej súčastí
motorové vozidlá
ostatný DHM
miest. komunikácie, chodníky, žľaby, priepusty, verejné priestranstvá,......
verejné osvetlenie
miestny rozhlas
strojov, zariadení a ostatného majetku obce
oprava a údržba budovy MŠ s .č. 224

512 – Cestovné

Suma
Suma
k 31.12.2017 k 31.12.2018
62.330,17
87.516,45
50.199,60
75.750,45
820,91
948,19
4.438,82
7.641,20
1.638,00
637,82
8.312,01
606,41
2.048,29
9.338,10
5.380,04
1.526,28
1.172,23

943,38
1.640,13
4.553,05
1.441,40
2.036,64
292,84
6.039,11
909,87
2.158,43
14.628,83
6.200,38
1.419,79
1.049,99

12.130,57

11.766,00

11.716,90
413,67

11.396,91
369,09

134.028,46
35.041,71

144.495,84
80.149,51

6.246,09
3.386,19
941,08
20.169,46
4.172,89
108,00
18,00
0,00

4.053,71
881,77
941,21
2.779,10
2.326,05
933,50
534,00
67.700,17

123,60

196,20
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513 - Náklady na reprezentáciu
−
−

reprezentačné náklady obec
reprezentačné (občerstvenie, cattering) k projektu „Cyklocesta“

518 - Ostatné služby
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

poštovné služby
telefóny, internet
školenia, kurzy, semináre
revízie, kontroly (vozidlá a ostatné zariadenia)
stočné
odpady - vývoz, uloženie, zneškodnenie odpadu
reklama, propagácia, inzercia
právne, ekonomické a iné poradenstvo (žiadosti o NFP, externý manažment...)
audítorské služby
doprava a preprava (služby – vozidlá, stroje,..)
nákup licencií, licenčné poplatky
služby výpočtovej techniky (pomoc a poradenstvo Hardware, Software)
štúdie, expertízy, posudky,...
verejné obstarávanie
ostatné služby – na akcie a podujatia
služby k projektom (Zberný dvor Klin, Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ, Cyklocesta, Spoločné dedičstvo)

c) 52 - Osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
525 – Ostatné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
−
−
−
−
−
−

príspevok na stravovanie (zamestnávateľ 55%)
povinný prídel do SF
náhrada príjmu pri DPN
BOZP (OPP, oblečenie, ...)
ostatné sociálne náklady (zdravotná prehliadka,....)
odstupné a odchodné

528 – Ostané sociálne náklady
−

odchodné (nad rámec ZP)

d) 53 - Dane a poplatky
538 - Ostatné dane a poplatky
−
−
−

diaľničná známka, parkovacia karta
koncesionárske poplatky
kolky a správne poplatky

e) 54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
541 – Zostatková cena predaného DN a DH majetku
542 – Predaný materiál
− predaj - smetné nádoby
544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
546 – Odpis pohľadávky
548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
−
−
−
−
−
−

členské príspevky (RVC, BESKYDY, ZMOBO,ZMOS,....)
odmeny - poslanci OZ, komisie OZ
odmeny – volebné komisie
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
prevádzkové náklady – projekt „Cyklocesta“: Turistika bez hraníc- rozvoj poľsko-slovenského chodníka z Jeleśne do Klina
prevádzkové náklady – projekt „Spoločné dedičstvo poľsko-slovenské podujatia“

f) 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
−
−

odpisy DHM
odpisy DNM

553 – Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
558 - Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
−
−
−

k nedokončeným investíciám (042)
k daňovým pohľadávkam (319)
k nedaňovým pohľadávkam (318) – vývoz PDO

g) 56 – Finančné náklady
562 – Úroky

20.740,66

5.424,56

20.740,66
0,00

3.971,75
1.452,81

78.122,49

58.725,57

1.480,25
1.716,65
458,00
2.201,05
536,27
32.713,42
3.756,00
1.830,00
960,00
901,48
303,70
3.221,82
2.010,00
4.148,00
12.479,00
7.062,00

1.166,89
1.961,44
815,00
680,01
492,20
33.193,66
3.766,64
905,00
960,00
0,00
122,00
3.489,53
2.920,90
3.672,00
104,00
2.461,60

181.207,43
127.438,20
43.186,31
2.783,74
7.799,18

196.214,34
128.348,04
44.285,64
3.125,61
20.455,05

5.624,64
1.466,85
292,44
395,25
20,00
0,00

5.614,72
1.509,48
329,82
721,03
0,00
12.280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442,66
442,66

377,36
377,36

80,00
222,96
139,70

50,00
222,96
104,40

8.928,73
0,00
690,96

19.115,14
0,00
752,28

690,96

752,28

3,94
60,00
401,64
7.772,19

0,00
0,00
0,00
18.362,86

3.976,19
3.062,00
429,00
305,00
0,00
0,00

3.206,89
3.447,00
673,38
1.870,23
1.382,76
7.782,60

78.483,93
74.157,04

99.587,63
98.565,02

72.458,08
1.698,96

96.529,22
2.035,80

1.260,00
3.066,89

960,00
62,61

2.910,00
88,32
68,57

0,00
40,01
22,60

3.090,76
0,00

5.851,37
731,40

úroky z bankových úverov

0,00

731,40

568 - Ostatné finančné náklady

3.090,76

5.119,97

287,01
1.757,33
1.046,42
0,00

441,71
2.875,66
1.381,80
400,00

−

−
−
−
−

bankové poplatky
poistné vozidlá (zákonné, havarijné)
poistné majetok
ostatné finančné náklady – manipulačný poplatok za poskytnutie ÚVERU
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569 – Manká a škody na finančnom trhu

h) 57 – Mimoriadne náklady
i) 58 – Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO,PO zriadených obcou alebo VÚC
−
−
−
−
−
−

zúčtované odpisy majetku (ZŠ s MŠ)
BT na originálne kompetencie (MŠ, ŠJ, ŠKD)
mimoškolské aktivity
ZŠsMŠ – spolufinancovanie projektov
ostatné finančné prostriedky (ZŠ s MŠ)
školská jedáleň (ZŠ s MŠ)

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

SOÚ Zákamenné (bežný transfer)
CVČ Maják, Námestovo (bežný transfer)

586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo VÚC subjektom mimo verejnej správy
−
−
−
−

bežný transfer TJ Tatran Klin
bežný transfer OZ ORLOVŇA
bežný transfer BOX CLUB Triebeľ
bežný transfer SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA (poskytovanie SS občanom obce Klin)

587 - Náklady na ostatné transfery
−

vzdanie úcty k životu (novorodencom – bežný transfer)

j) 59 – Dane z príjmov
591 – Splatná daň z príjmov

0,00
0,00
381.175,16
360.663,13

0,00
0,00
467.215,26
447.799,96

57.294,92
275.857,00
3.740,00
0,00
23.771,21
0,00

54.621,51
296.513,46
3.740,00
2.076,00
14.446,56
76.402,43

3.832,03

3.305,30

3.629,53
202,50

2.585,30
720,00

15.000,00

16.110,00

13.000,00
0,00
2.000,00
0,00

13.000,00
300,00
2.000,00
810,00

1.680,00

0,00

1.680,00

0,00

267,64
267,64

264,39
264,39

Čl. VI
INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
1. Ďalšie informácie
Významné položky
Drobný hmotný majetok (nad 70,00 )
Drobný hmotný majetok – CYKLOCESTA (PL-SK)
Prenajatý majetok – Palubná jednotka a jej príslušenstvo (NO043BV)
Majetok prijatý do úschovy - VÝPOŽIČKA

Hodnota
79.616,47
20.118,90
50,00
12.564,54

Účet
751 001
751 222
761 000
762 000

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. 10.
Textová časť k tabuľke č. 10 - riadok 03 obsahuje údaje o budúcom práve účtovnej jednotky zo zmlúv
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci realizovaného projektu „Turistika bez hraníc –
rozvoj poľsko-slovenského chodníka z Jeleśne do Klina“ a projektov s ÚPSVR Námestovo v rámci
podpory zamestnanosti.
Názov poskytovateľa
nenávratného
finančného príspevku

ÚPSVaR Námestovo
– OP Ľudské zdroje,
ITMS20141+:312031J413

Číslo zmluvy
Predmet zmluvy

Dohoda
č.18/21/060/189
- priznanie postavenia
chránenej dielne od
18.08.2016
(1 zamestnanec so ZP)

Finančný príspevok na úhradu
prevádzkových nákladov
chránenej dielne
alebo chráneného pracoviska
podľa §60 zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti – IV. štvrťrok 2018

Hodnota
zmluvy v Eur

7.017,89

Hodnota prefinancovaných
nákladov z vlastných prostriedkov
alebo z úverových zdrojov
neuhradených/nerefundovaných
poskytovateľom NFP k 31.12.2018
781,61 Eur
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ÚPSVaR Námestovo
– OP Ľudské zdroje,
ITMS20141+:312031J413

Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
– OP cezhraničnej
spolupráce Interreg V-A
Poľsko – Slovensko 20142020

Dohoda
č.18/21/060/187
- priznanie postavenia
CHP od 01.06.2017
(1 zamestnanec so ZP)
1. Partnerská zmluva
k projektu
č.PLSK.01.01.00-240045/16-00 (EÚ – 85%)
2. Zmluva o národnom
spolufinancovaní
č.PLSK.01.01.00-240045/16-00 (ŠR – 10%)

Finančný príspevok na úhradu
prevádzkových nákladov
chránenej dielne
alebo chráneného pracoviska
podľa §60 zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti – IV. štvrťrok 2018

Turistika bez hraníc – rozvoj
poľsko-slovenského chodníka
z Jeleśne do Klina

4.168,60

1.042,15 Eur

653.691,73 Eur

467.706,45 Eur
(95% z 492.322,58 Eur – 2 ŽoP)

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.10.
Obec v účtovnom období neeviduje iné pasíva.
c) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky - tabuľka
č.11. Obec Klin nemá v správe ani vo vlastníctve nehnuteľne kultúre pamiatky.
d) informácia, či sú iné aktíva a iné pasíva vykázané voči účtovnej jednotke súhrnného celku
Informácia
Iné aktíva
Iné pasíva

Vykázané voči ÚJ súhrnného celku
Áno/Nie
Nie
Nie

Hodnota celkom
-

2. Ostatné FINANČNÉ POVINNOSTI – tabuľka č. 10
Obec v účtovnom období neeviduje ostatné finančné povinnosti.

Čl. VIII
INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH A O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH
ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB
1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických
spriaznených osôb
Obec nemá majetkový podiel v obchodných spoločnostiach.

vzťahoch

účtovnej

jednotky

a

Čl. IX
INFORMÁCIE O ROZPOČTE A HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12 - 14
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017 uznesením OZ č. 169/A/1/2017.
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OBEC KLIN, Hlavná 199/107, 029 41 K L I N, IČO: 00314544
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2018
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 31.01.2018 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 1)
- druhá zmena schválená dňa 28.02.2018 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 2)
- tretia zmena schválená OZ dňa 16.03.2018 uznesením OZ č. 175/B/1/2018 (RO č. 3)
- štvrtá zmena schválená dňa 30.04.2018 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 4)
- piata zmena schválená dňa 31.05.2018 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 5)
- šiesta zmena schválená OZ dňa 22.06.2018 uznesením OZ č. 182/B/1/2018 (RO č. 6)
- siedma zmena schválená dňa 31.07.2018 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 7)
- ôsma zmena schválená OZ dňa 21.09.2018 uznesením OZ č. 191/B/1/2018 (RO č. 8)
- deviata zmena schválená dňa 31.10.2018 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 9)
- desiata zmena schválená OZ dňa 05.11.2018 uznesením OZ č. 198/B/1/2018 (RO č. 10)
- jedenásta zmena schválená dňa 30.11.2018 rozpočtovým opatrením starostu obce (RO č. 11)
- dvanásta zmena schválená OZ dňa 07.12.2018 uznesením OZ č. 8/B/1/2018 (RO č. 12)
Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 – 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v tabuľke č.15.
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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