Obec Jablonec

Poznámky k 31.12.2019
ako súčasť konsolidovanej účtovnej závierky
účtovnej jednotky verejnej správy
Obec JABLONEC

Článok I
VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Identifikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotky
Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky

OBEC JABLONEC

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky

Jablonec č.206, 900 86 Jablonec

IČO konsolidujúce účtovnej jednotky

00 304 794

Dátum založenia, vzniku konsolidujúcej účtovnej jednotky

01.01.1991

Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy obce Jablonec bola zostavená v súlade so
zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením Ministerstva
financií Slovenskej republiky zo dňa 17.decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní
položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov.
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.decembru 2019 je zostavená ako riadna konsolidovaná účtovná závierka
v podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1.januára
2019 do 31.decembra 2019.
Konsolidujúca účtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku verejnej správy Slovenskej republiky.
Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti v súlade so
zákonom o účtovníctve a nadväzujúcimi právnymi predpismi.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
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Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – rozpočtových
organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky
Konsolidujúca účtovná jednotka nemá v zriaďovateľskej pôsobnosti zriadené žiadne rozpočtové organizácie.
Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
IČO konsolidovanej účtovnej jednotky
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – príspevkových
organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky
Konsolidujúca účtovná jednotka nemá v zriaďovateľskej pôsobnosti zriadené žiadne príspevkové organizácie.
Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
IČO konsolidovanej účtovnej jednotky
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky

Identifikačné údaje
spoločnostiach

o konsolidovaných

účtovných

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky

jednotkách

–

obchodných

Obec Jablonec, s.r.o.

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky

Jablonec č.205, 900 87 Jablonec

IČO konsolidovanej účtovnej jednotky

514 36 639

Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky

08.03.2018

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky (obce, resp.VÚC)
na základnom imaní, hlasovacích právach konsolidovanej
účtovnej jednotky (obchodnej spoločnosti)

100%
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2. Informácie o počte zamestnancov počas účtovného obdobia konsolidovaného
celku
Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku
(obce, VÚC) počas účtovného obdobia

32

z toho: počet vedúcich zamestnancov

3

3. Podiel v účtovných jednotkách, ktoré nespĺňajú podmienky zahrnutia do
konsolidovaného celku
Obec Jablonec ako konsolidujúca účtovná jednotka nemá podiely v účtovných jednotkách, ktoré nespĺňanú
podmienky pre zahrnutie do konsolidovaného celku v súlade s §22 zákona o účtovníctve /podiel na vlastnom
imaní menší ako 20%, účtovná jednotka v likvidácii/.
Názov účtovnej jednotky

Dôvod nezahnutia do KŹ

4. Informácie o výsledku hospodárenia z dôvodu predaja majetku medzi účtovnými
jednotkami konsolidovaného celku (obce resp. VÚC)
V priebehu účtovného obdobia roku 2019 sa medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku neuskutočnil
predaj resp. nákup majetku.

5. Metódy oceňovania použité pri ocenení jednotlivých položiek konsolidovanej
účtovnej závierky účtovnej jednotky
Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace
s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty z ceny, bonusy a pod.
Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z úverov a cudzích zdrojov ani realizované
kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.
Zľava z ceny, ktorú poskytol dodávateľ k majetku sa účtuje ako zníženie nákladov na predaný alebo spotrebovaný
majetok.
Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa trvalo zníži o oprávky, ktoré zodpovedajú
výške opotrebenia majetku.
O opravných položkách sa účtuje v prípade prechodného zníženia hodnoty majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka.
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame
náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú
činnosť.
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Dlhodobý majetok nadobudnutý bezplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa
oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reálnou cenou.
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom (napr. bezodplatne nadobudnutý majetok,
delimitovaný, novo zistený majetok pri inventarizácii) sa oceňuje reálnou hodnotou.
Dlhodobý majetok nadobudnutý zámenou sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou. Rozdiel medzi reálnou
hodnotou nadobudnutého dlhodobého majetku a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa
charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok majetku alebo na vecne
príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol
zostaveným na základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho morálneho a fyzického
opotrebenia. Účtovná jednotka odpisuje majetok na základe zákona o účtovníctve a účtuje o účtovných odpisoch.

Dlhodobý finančný majetok
Ako dlhodobý finančný majetok sa v prípade výskytu vykazujú podielové cenné papiere a podiely v prepojených
účtovných jednotkách, podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných
jednotkách a ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely.
Cenné papiere a podiely sa pri ich obstaraní oceňujú obstarávacou cenou, do ocenenia sa zahŕňajú všetky náklady
súvisiace s obstaraním (poplatky banke za poskytnutie investičnej služby a provízie za sprostredkovanie, poplatky na
burze).
Súčasťou obstarávacej ceny cenných papierov nie sú úroky s úverov na obstaranie cenných papierov a podielov,
kurzové rozdiely a náklady spojené s držbou cenného papiera a podielu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, sa cenné papier nepreceňujú na reálnu hodnotu.

Zásoby
Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi
(zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob za ktoré sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu,
poistné, provízie, skonto a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod. Úroky z cudzích
zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z
obstarávacích cien.
Úbytok zásob sa účtuje:
A. v skutočnej obstarávacej cene spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku príslušného druhu majetku sa
použije ako práv cena na ocenenie úbytku tohto majetku (tzv.FIFO metóda)
B. v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru, pričom odchýlky sa rozpúšťajú.
Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom B tak, ako to definujú postupy účtovania.
Zásoby obstarané zámenou sa oceňujú reálnou hodnotou. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutých zásob
a účtovnou hodnotou odovzdávaných zásob sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový
účet, na ktorom sa účtuje úbytok zásob alebo na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie
výnosu zo zásob.
Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych
nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do
vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie
sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.
Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie
a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.
Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.
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Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté
vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto
ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky formou opravnej položky.
Pri dlhodobých pôžičkách a pohľadávkach, ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, upravuje
sa hodnota tejto pohľadávky alebo pôžičky formou opravnej položky, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a
súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov
a príslušných diskontných faktorov.

Finančné účty a krátkodobý finančný majetok
Finančné účty, ktoré tvorí peňažná hotovosť, ceniny a zostatky na bankových účtoch sa oceňujú ich menovitou
hodnotou. Menovitou hodnotu sa rozumie cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách. Zníženie ich
hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
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 vyjadrený v cudzej mene 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.
Poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavanú na menu
euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
Krátkodobý finančný majetok predstavujú krátkodobé cenné papiere majetkového alebo úverového charakteru, ktoré sú
v čase obstarania splatné do jedného roka, prípadne určené na predaj do jedného roka od ich obstarania, vlastné akcie
a vlastné obchodné podiely a emisné kvóty. Majetkové cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní (prvotné
ocenenie) a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka oceňujú obstarávacou cenou. Zmena hodnoty
majetkových cenných papierov určených na obchodovanie sa účtuje s vplyvom na výsledok hospodárenia.

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

Rezervy
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla s minulých udalostí ale
pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením
alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej a splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka. Tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z ekonomickej činnosti. Oceňujú sa
v očakávanej výške záväzku. Delia sa na krátkodobé a dlhodobé.

Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.
Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve
a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

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

Cudzia mena
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.
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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.

Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy,
skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú
zľavu. Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

Článok II
INFORMÁCIE O METÓDACH A POSTUPOCH KONSOLIDÁCIE
Konsolidovaná účtovná závierka obce Jablonec bola zostavená v súlade so zákonom č.431/2002 Z.Z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v súlade s Opatrením MF Slovenskej republiky zo dňa 17.decembra
2008 č.MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej
správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe
v znení neskorších predpisov.
Informácie o použitých metódach konsolidácie
Názov resp. obchodné meno
konsolidovanej účtovnej jednotky

Jablonec, s.r.o.

Metóda
úplnej konsolidácie

Metóda
podielovej konsolidácie

Metóda
vlastného imania

Áno

Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pri dcérskych účtovných jednotkách.
Metóda vlastného imania by bola použitá pri pridružených účtovných jednotkách.

Konsolidácia kapitálu medzi subjektmi konsolidovaného celku
Moment prvej konsolidácie kapitálu
▪ Pri rozpočtových organizáciách je to deň ich zriadenia.
▪ Pri príspevkových organizáciách je to deň ich zriadenia.
▪ Pri obchodných spoločnostiach je to deň obstarania podielov.
Individuálne údaje obidvoch účtovných jednotiek sa agregujú do súčtovej súvahy. Účtovná jednotka OBEC má
100 % podielov v účtovnej jednotke SRO, a preto preberá celý (100 %) majetok a záväzky do súčtovej súvahy.
Keďže nemá iných spoločníkov, nevykazuje sa samostatný riadok podiely iných účtovných jednotiek v súvahe.
MD
Dlhodobý finančný majetok – podiely v dcérskej spoločnosti
Základné imanie v dcérskej spoločnosti

D
5 000,00

5 000,00
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Konsolidácia pohľadávok, záväzkov z prijatých a poskytnutých služieb medzi subjektmi
konsolidovaného celku.
Materská spoločnosť nevykazuje žiadne záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a dcérska účtovná jednotka
nevykazuje žiadne pohľadávky voči obci za dodané ale nezinkasované služby.

Konsolidácia nákladov a výnosov z prijatých a poskytnutých služieb subjektmi
konsolidovaného celku.
Zároveň obec nevykazuje náklady na služby dodané dcérskou účtovnou jednotkou a dcérska účtovná jednotka
nevykazuje výnosy z poskytnutých služieb obci.

Konsolidácia výsledku hospodárenia v položkách majetku - medzivýsledku
Konsolidácia medzivýsledku
Medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku neprebehli transakcie spojené s predajom zásob ani
dlhodobého majetku, z toho dôvodu nebolo potrebné vykonať elimináciu medzivýsledku.
Medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku prebehla transakcia, pri ktorej bolo potrebné vykonať
konsolidáciu výsledku hospodárenia v položkách majetku.
SRO nakúpila v roku 2018 tovar za 4.395,20 EUR a predala ho obci za 4.818,71 EUR. Ku koncu daného
účtovného obdobia dosiahla SRO touto transakciou zisk 423,51 EUR.
Tento tovar prestavuje pre účtovnú jednotu OBEC dlhodobý majetok, ktorý bude odpisovať 12 rokov,
každoročne po 401,56 EUR /v roku 2018 je to 66,92 EUR, v roku 2019 je to 401,56/. Takto je transakcia
vyjadrená v individuálnych účtovných závierkach Obce a SRO.
Ocenenie majetku v dcérskej účtovnej jednotke bolo v roku 2018 teda o 423,51 EUR vyššie ako v prípade, keby
k predaju majetku medzi účtovnými jednotkami nedošlo. Naďalej by sa odpisoval z pôvodnej obstarávacej ceny,
a teda aj odpisy by boli nižšie. Preto tento medzivýsledok je potrebné eliminovať a s ním aj časť odpisov
prislúchajúcich na tento medzivýsledok.
V konsolidovanej účtovnej závierke nebude v účtovnom období 2018, v ktorom prebehla transakcia, vykázaný
zisk 423,51 EUR, pretože z hľadisko ekonomickej jednotky tento zisk nemôže byť realizovateľný.
V konsolidovanej účtovnej závierke bude k 31.12.2018 namiesto obstarávacej ceny 4.818,71 EUR vykázaná
cena 4.395,20 EUR, čím sa zníži výsledok hospodárenia o 423,51 EUR. Takisto sa ale zmenia odpisy
v konsolidovanej účtovnej závierke, ktoré sa znížia kvôli zníženiu obstarávacej ceny o 5,88 EUR na 61,04 EUR.
Celkový dopad na výsledok hospodárenia:
• v roku 2018 bol 423,51 – 5,88 = 417,63
• v roku 2019 bol 423,51 – 5,88 – 35,29 = 382,34
Odpisy: 4.818,71 : 12 =401,56 : 12 =33,46 x 2 mesiace = 66,92
Odpisy: 4.395,20 : 12 =366,27 : 12 = 30,52 x 2 mesiace = 61,04
Rozdiel 2018: 66,92 – 61,04 = 5,88 EUR
Rozdiel 2019: 401,56 – 366,27 = 35,29 EUR
ZC majetku v roku 2018: 4.395,20 – 61,04 = 4.334,16
ZC majetku v roku 2019: 4.395,20 – 61,04 – 366,27 =3.967,89
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ROK

431/021

2018

417,63
423,51 – 5,88

428/021

Poznámka

081/551
5,88

2019

417,63
Zopakovanie
z roku 2018

•
•
•

35,29
operácie

Znížia sa odpisy na účte 551
Zvýši sa VH
Zvýši sa ZC majetku na účte 021
o 35,29

Tým sa ale znížia náklady na odpisy majetku, čo bude mať dopad na zvýšenie výsledku hospodárenia
v konsolidovanej účtovnej závierke o 5,88 EUR v roku 2018 a v každom z 12 rokov o hodnotu odpisov, počas
ktorých bude majetok odpisovaný:
ROK
2018
2019

Zníženie VH o odpisy
-5,88
-35,29

Eliminácia medzivýsledku sa prejavuje na výsledku hospodárenia za bežné účtovné obdobie v konsolidovanej
účtovnej závierke pri prvej konsolidácii v plnej výške, pri ďalších konsolidáciách vo výške jeho zmeny oproti
predchádzajúcemu obdobiu.
2018

SRO
MD

OBEC
DAL

MD

DAL

KONSOLIDÁCIA
MD
DAL

KÚZ
MD

DAL

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Náklady – Tovar
Tržby - Tovar
Odpisy majetku
VH

4 395,20
4 818,71
66,92
-66,92

423,51

2019

SRO
MD

OBEC
DAL

4 395,20

0,00

5,88
417,63

61,04
-61,04

4 818,71

MD

DAL

0,00

KONSOLIDÁCIA
MD
DAL

KÚZ
MD

DAL

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Náklady – Tovar
Tržby - Tovar
Odpisy majetku
VH

5 563,24
5 563,24
401,56
-35,29

2018

SRO
MD

OBEC
DAL

5 563,24

0,00

35,29

366,27
-35,29

5 563,24

MD

DAL

0,00

KONSOLIDÁCIA
MD
DAL

KÚZ
MD

DAL

SÚVAHA
Dlhodobý majetok
VH

4 751,79
423,51

417,63
-66,92

4 334,16

417,63

-61,04

Majetok IUZ: 3.818,71 – 66,92 = 4 751,79
Majetok po konsolidácii: 4 395,20 – 61,04 = 4 334,16
2019

SRO
MD

OBEC
DAL

MD

DAL

KONSOLIDÁCIA
MD
DAL

KÚZ
MD

DAL

SÚVAHA
Dlhodobý majetok
VH

4 350,23
35,29

382,34
35,29

3 967,89
35,29

Majetok IUZ: 3.818,71 – 66,92 – 401,56= 4 350,23
Majetok po konsolidácii: 4 395,20 – 61,04-366,27 = 3 967,89
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Článok III
INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV A PASÍV SÚVAHY
1. Konsolidovaný celok
Konsolidovaný celok obce Jablonec zahŕňa 1 obchodnú spoločnosť (jej identifikačné údaje sa nachádzajú
v priloženom prehľade). Metódou úplnej konsolidácie bola konsolidované 1 účtovná jednotka. Údaje
o konsolidovanom celku sú uvedené v tabuľke číslo 1.

2. Pohyb vlastného imania
Pohyb vlastného imania konsolidovaného celku obce Jablonec od 1.januára 2019 do 31.decembra 2019 je
uvedený v tabuľke číslo 12.

3. Prehľad o pohybe rezerv
Údaje o ostatných rezervách konsolidovaného celku od 1.januára do 31 decembra 2019 v členení na dlhodobé
a krátkodobé sú uvedené v tabuľke č.14. Konsolidovaný celok neeviduje v roku 2019 zákonné rezervy.
Rezervy v konsolidovanom celku sa tvorili v rámci hlavnej činnosti. V rámci podnikateľskej činnosti v roku
2019 rezervy neboli tvorené.
Zákonné rezervy v roku 2019 neboli tvorené.
Najvyššiu tvorbu krátkodobých rezerv v roku 2019 vykázala obec Jablonec, a to vo výške 21 356,04 EUR. Z
toho 1 100,00 EUR na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy a 20 256,04
EUR.na úhradu súdnych trov.
Obchodná spoločnosť v roku 2019 netvorila ani zákonné, ani ostatné rezervy.

4. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku
Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého finančného majetku
od 1.1.2019 do 31.12.2019 je uvedený v tabuľke číslo 2.
Popis údajov vyplnených v prehľade pohybov dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku:
▪ Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa chápe k 31.12.2018, bežné účtovné obdobie sa
vykazuje k 31.12.2019
▪ Prírastok je prvotné vykázanie obstarania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
akoukoľvek formou, zvýšenie aktív (napr. kúpa, darovanie)
▪ Úbytok je vykázanie zníženia aktív (napr. predaj, darovanie)
▪ Presun je vykázanie zmeny hodnoty niektorej položky bez zmeny celkovej hodnoty aktív
Prírastok dlhodobého nehmotného majetku nebol vykázaný v žiadnej účtovnej jednotke
.
Najvýznamnejší prírastok dlhodobého hmotného majetku bol vykázaný v nasledovných účtovných jednotkách:
▪ Obec Jablonec –283 244,16 EUR.
▪ Jablonec, s.r.o. – 3 144,07 EUR
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Najvýznamnejší úbytok dlhodobého hmotného majetku bol vykázaný v nasledovných účtovných jednotkách:
▪ Obec Jablonec – 2 871,69 EUR.

Dlhodobý finančný majetok
Konsolidovaný celok nevykazuje dlhodobý finančný majetok ani vo forme podielových, dlhových či
realizovateľných cenných papierov ani vo forme dlhodobých pôžičiek.
Informácie o dlhodobom finančnom majetku sú uvedené v tabuľkách číslo 3 a 4.

Zásoby
Konsolidovaný celok vykazuje zásoby vo výške 1 461,17 EUR, čo predstavuje zvýšenie stavu zásob oproti roku
2018o 1 259,93 EUR. Opravná položka k zásobám v roku 2019 nebola tvorená.
2019
ZÁSOBY

Obec Jablonec

Materiál

Jablonec, s.r.o.

343,76

Konsolidovaný celok

343,76

1 117,41

Konsolidovaný
celok
1 461,17

2018
Konsolidovaný
celok
201,24

1 461,17

201,24

1 117,41

Transfery
Účtovná jednotka obec Jablonec vykazovala v rámci konsolidovaného celku k 31.12.2019 na účte 355Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC nulovú hodnotu. V rámci konsolidovaného celku nebolo preto
potrebné pristúpiť k eliminácii transferov na účte 355-Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC v žiadnej
výške.
Názov účtovnej jednotky

Hodnota k 31.12.2019

Hodnota k 31.12.2018

Dlhodobé pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku nie sú vykázané.

Krátkodobé pohľadávky
Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé pohľadávky vo výške 26 820,63 EUR. Oproti roku 2018 sa celkové
krátkodobé pohľadávky zvýšili o čiastku 7 722,36 EUR.
Najvýznamnejšie pohľadávky roku 2019 sa týkali nasledovných druhov ekonomických transakcií:
2019
KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY
Odberatelia
Pohľadávky z daňových príjmov
Pohľadávky z nedaňových príjmov
Iné pohľadávky
Ostatné pohľadávky
Transfery a ostatné zúčtovanie mimo VS

Konsolidovaný celok

Obec Jablonec

Jablonec, s.r.o.

0,00
15 458,54
7 637,61
1 220,64
3,84
2 500,00

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

26 820,63

0,00

Konsolidovaný
celok
0,00
15 458,54
7 637,61
1 220,64
3,84
2 500,00

2018
Konsolidovaný
celok
0,00
13 844,74
3 947,04
1 264,77
41,72
0,00

26 820,63

19 098,27
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Prehľad pohľadávok z hľadiska ich vekovej štruktúry a z hľadiska splatnosti je uvedený v tabuľke číslo 9.
K pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti boli vytvorené opravné
položky. Vývoj opravných položiek k pohľadávkam je uvedený v tabuľke číslo 8.

Finančné účty
Konsolidovaný celok obec Jablonec vykazovalo k 31.12.2019 hodnotu finančných účtov vo výške 80 802,68
EUR.
Podrobné členenie jednotlivých druhov finančných účtov je nasledovné:
2019

2018

FINANČNÉ ÚČTY
Obec Jablonec
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty
SPOLU

Jablonec, s.r.o.

6 934,86
232,00
88 509,94
95 676,80

1 714,75
0,00
110,02
1 824,77

Konsolidovaný
celok
8 649,61
232,00
88 619,96
97 501,57

Konsolidovaný
celok
5 314,97
548,00
74 939,71
80 802,68

Účtami v bankách môže konsolidovaný celok voľne disponovať.

Poskytnuté finančné výpomoci
V rámci konsolidovaného celku neboli v roku 2019 poskytnuté návratné finančné výpomoci.

Časové rozlíšenie na strane aktív
Konsolidovaný celok obec Jablonec vykazuje v roku 2019 časové rozlíšenie vo výške 2 477,03 EUR v tomto
členení:
▪ Náklady budúcich období – 2 477,03 EUR
▪ Príjmy budúcich období – 0,00 EUR
Významné položky Nákladov budúcich období sú uvedené v tabuľke číslo 10 a významné položky Príjmov
budúcich období sú uvedené v tabuľke číslo 11.

Dlhodobé záväzky
Prehľad záväzkov (dlhodobých a krátkodobých) z hľadiska ich vekovej štruktúry a z hľadiska splatnosti je
uvedený v tabuľke číslo 15.
2019
DLHODOBÉ ZAVAZKY
Ostatné dlhodobé záväzky
Investično-dodávateľský úver
Úvery ŠFRB
Zábezpeky BJ
Záväzky zo sociálneho fondu

Konsolidovaný celok

Obec Jablonec

Jablonec, s.r.o.

478 736,23
40 600,00
423 469,77
14 666,46
4 776,20

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

483 512,43

0,00

Konsolidovaný
celok
478 736,23
40 600,00
423 469,77
14 666,46
4 776,20

2018
Konsolidovaný
celok
513 018,43
50 600,00
448 175,74
14 242,69
4 792,77

483 512,43

517 811,20
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Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé záväzky vo výške 483 512,43 EUR., z toho Ostatné dlhodobé záväzky
478 736,23 EUR a Záväzky zo sociálneho fondu 4 776,20 EUR. Najväčší podiel na Ostatných dlhodobých
záväzkoch má Obec Jablonec, a to vo výške 423 469,77 EUR čo predstavujú poskytnuté úvery zo Štátneho
fondu rozvoja bývania-dlhodobý záväzok, záväzok z investično-dodávateľského úveru vo výške 40 600,00 EUR
a finančné zábezpeky na nájomné v bytovkách vo výške 14 666,46 EUR.

Obchodná spoločnosť neeviduje k 31.12.2019 žiadne dlhodobé záväzky.
Celkové úvery zo štátneho fondu rozvoja bývania k 31.12.2019 predstavujú čiastku 423 469,77 EUR.
Konsolidovaný celok v roku 2019 vykazuje zníženie dlhodobých záväzkov oproti roku 2018 o čiastku 34 298,77
EUR.

Krátkodobé záväzky
Prehľad záväzkov (dlhodobých a krátkodobých) z hľadiska ich vekovej štruktúry a z hľadiska splatnosti je
uvedený v tabuľke číslo 15.
Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé záväzky vo výške 444 045,64 EUR, ktoré sa týkajú týchto druhov
ekonomických transakcií:
2019
KRÁTKODOBÉ ZAVAZKY
Dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Prijaté preddavky
Ostatné zväzky
Investično-dodávateľský úver
Úvery ŠFRB
Ostatné
Iné záväzky
Zamestnanci
Zúčtovanie
s orgánmi
sociálneho
a zdravotného poistenia
Ostatné priame dane
Daň z príjmov

Konsolidovaný celok

Obec Jablonec

Jablonec, s.r.o.

21 368,05
5 569,63
34 707,41
10 000,00
24 705,97
1,44
347 066,39
20 534,03
12 176,06

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

Konsolidovaný
celok
21 368,05
5 569,63
34 707,41
10 000,00
24 705,97
1,44
347 066,39
20 534,03
12 176,06

2 501,45
0,00

0,00
122,62

2 501,45
122,62

443 923,02

122,62

444 045,64

2018
Konsolidovaný
celok
21 368,05
3 523,90
35 323,60
11 019,29
24 302,87
1,44
1 160,36
15 094,24
8 851,462
501,45
1 606,91
49,26

90 955,22

Obec Jablonec eviduje k 31.12.2019 krátkodobí záväzky vo výške 443 923,02 EUR.
Obchodná spoločnosť eviduje k 31.12.2019 krátkodobé záväzky vo výške 122,62 EUR.
Konsolidovaný celok v roku 2019 vykazuje zvýšenie krátkodobých záväzkov oproti roku 2018 o čiastku
353 090,42 EUR.

Vydané dlhopisy
Konsolidovaný celok nevykazuje v roku 2019 vydané dlhopisy.
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Bankové úvery a návratné výpomoci
Konsolidovaný celok vykazuje bankové úvery a výpomoci vo výške 342 642,05 EUR v účtovnej jednotke obec
Jablonec. Poskytovateľom bankových úverov je Prima banka Slovensko, a.s.
Prehľad o jednotlivých bankových úveroch podľa splatnosti, charakteru, úrokovej sadzbe je uvedený v tabuľke
číslo 16.

Časové rozlíšenie na strane pasív
Konsolidovaný celok obec Jablonec vykazuje v roku 2019 časové rozlíšenie vo výške 868 546,82 EUR v tomto
členení:
▪ Výdavky budúcich období – 321,27 EUR
▪ Výnosy budúcich období - 868 225,55 EUR
Významné položky časového rozlíšenia pasív – Výdavky budúcich období sú uvedené v tabuľke číslo17.
Významné položky časového rozlíšenia pasív – Výnosy budúcich období sú uvedené v tabuľke číslo18.
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Náklady
Celkové náklady za konsolidovaný celok po konsolidačných úpravách sú vykázané v roku 2019 v hlavnej
a podnikateľskej činnosti vo výške 1 157 622,24 EUR. Z toho z hlavnej činnosti vo výške 1 137 656,86 EUR
a v podnikateľskej činnosti vo výške 19 965,38 EUR.
V tabuľkách číslo 19, 20, 21 sú uvedené náklady podľa nákladových skupín a členenie vybraných položiek
nákladov konsolidovaného celku za účtovné obdobie 2019.
Prehľad konsolidovaných nákladov podľa nákladových skupín a činností:
Názov
50
51
52
53
54
55
56
58
5

Spotrebované nákupy
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
Odpisy, rezervy a OP
Finančné náklady
Náklady na transfery
Náklady spolu

Hlavná
činnosť
108 141,87
131 872,53
395 621,80
349,16

Podnikateľská
činnosť
16 490,86
8 423,00
8,00

124 632,73
140 296,33
395 621,80
357,16

353 704,14

129,20

353 833,34

131 992,53
14 939,80
1 070,32
1 137 692,15

317,00
159,76

132 309,53
15 099,56
1 070,32
1 163 220,77

25 528,62

Spolu

Konsolidačné
operácie
-5 563,24

Hodnota
k 31.12.2019
119 069,49
140 296,33
395 621,80
357,16
353 833,34

-35,29

-5 598,53

132 274,24
15 099,56
1070,32
1 157 622,24

Výnosy
Celkové výnosy za konsolidovaný celok po vykonaní konsolidačných úprav sú vykázané v roku 2019 v hlavnej
a podnikateľskej činnosti vo výške 1 129,600,85 EUR. Z toho v hlavnej činnosti vo výške 1 109 051,55 EUR
a v podnikateľskej činnosti 20 549,30 EUR. Údaje o ostatných výnosoch z prevádzkovej činnosti sú uvedené
v tabuľke číslo 22.
Prehľad konsolidovaných výnosov podľa výnosových skupín a činností:
Názov
60
62
63

64
65
66
67
69
6

Tržby za vlastné
výkony a tovar
Aktivácia
Daňové a colné
výnosy a výnosy z
poplatkov
Ostatné výnosy
z prevádzkovej
činnosti
Zúčtovanie rezerv
a opravných položiek
Finančné výnosy
Mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov
Výnosy spolu

Názov
591

VH pred zdanením
Splatná daň s príjmov
VH po zdanení

Hlavná
činnosť
60 685,53

Podnikateľská
činnosť
26 112,54

Spolu
86 798,07

Konsolidačné
operácie
-5 563,24

Hodnota
k 31.12.2019
81 234,83

0,00

0,00

0,00

478 798,41

478 798,41

478 798,41

78 641,42

78 641,42

78 641,42

293 747,42

293 747,420

293 747,42

39,82
0,00
197 138,95
1 109 051,55

26 112,54

39,82
0,00
197 138,95
1 135 164,09

39,82
0,00
197 138,95
1 129 600,85

Hlavná
činnosť
-28 640,60
7,51
-28 648,11

Podnikateľská
činnosť
583,92
122,62
461,30

Spolu
-28 056,68
130,13
-28 186,81

-5 563,24
Konsolidačné
operácie
35,29
35,29

Hodnota
k 31.12.2019
-28 021,39
130,13
-28 151,52
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Predaj zásob
Predaj zásob v účtovných jednotkách zahrnutých do konsolidovaného celku verejnej správy v roku 2019 nebol
realizovaný.

Článok IV
INÉ AKTÍVA A PASÍVA
Údaje o iných aktívach a iných pasívach sa nachádzajú v tabuľke číslo 23.

Ostatné iné aktíva
Konsolidovaný celok obec Jablonec neeviduje žiadne Ostatné iné aktíva.

Existujúce súdne spory
Obec Jablonec vedie v roku 2019 súdne spory uvedené v nasledujúcom prehľade.
•

Prehľad súdnych sporov – žalovaný obec Jablonec

P.č.
1.

Účastník
Bilčíková Alena

Popis
Predmetom sporu je určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti parcela
č.1355/29 o výmere 349 m2 a parcela č. 1355/28 o výmere 1556 m2. Súd
18.11.2015 rozhodol, že pozemky patria do dedičstva po poručiteľovi a odporca
je povinný nahradiť trovy konania navrhovateľom v celkovej výške 87 149,96
Eur.
Súdny spor bol 23.10.2019 ukončený zmierom a to tak, že parcela č.1355/29 o
výmere 349 m2 a parcela č. 1355/28 o výmere 1556 m2 patria do dedičstva po
poručiteľovi Jozefovi Freivoltovi. Obec Jablonec sa zaväzuje zaplatiť žalobcom
náhradu trov konania vo výške 18 000,00 EUR v troch pravidelných mesačných
splátkach po 6 000,00 EUR, pričom prvá splátka je splatná do 21.01.2020, druhá
splátka je splatná do 21.02.2020 a tretia splátka je splatná do 21.03.2020 a to
pod stratou výhody splátok v prípade omeškania čo i len jednej splátky. Zároveň
strany týmto vyhlasujú, že uzavretím tohto zmieru sú vysporiadané všetky ich
nároky súvisiace s konaním vedenom na Okresnom súde Pezinok sp. zn.
10C/177/2011.

2.

R.J.R.STAV, s.r.o.

Predmetom sporu je zaplatenie sumy 204 675,05 Eur., ktorú si nárokuje žalobca
z titulu dodávky diela Bytový dom 18b.j.
V roku 2019 bol tento súdny spor ukončený.
Dňa 23.10.2019 bol vydaný rozsudok v mene Slovenskej republiky, kde
Krajský súd v Bratislave potvrdil rozsudok Okresného súdu Pezinok zo dňa
15.11.2017. Žalobcovi priznáva nárok na náhradu trov odvolacieho konania
v celom rozsahu.

3.

J.Plank a J.Planková

Predmetom sporu je určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti parcela
č.213/20 a parcela č.213/22. Okresný súd Pezinok ako súd prvej inštancie
rozsudkom zo dňa 19.12.2016 rozhodol tak, že žaloba sa zamieta a žalovanému
t.j. Obci Jablonec sa priznáva náhrada trov konania v celom rozsahu.
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Nehnuteľné kultúrne pamiatky
Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok je uvedený v tabuľke číslo 24.
Konsolidovaný celok obec Jablonec nevykazuje v roku 2019 žiadne kultúrne pamiatky.

Článok V
SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA
V období po dni, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka až do dňa zostavenia konsolidovanej
účtovnej závierky nenastali skutočnosti, ktoré by mali významný vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky.

16

