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1. Sídlo, vznik a postavenie Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Dolný Kubín  

      / ďalej ZPS a DSS /             

 

      ZPS a DSS Dolný Kubín sídli na ulici M. Hattalu 2161, na sídlisku Brezovec. Zariadenie vzniklo 

v roku 1992. Je verejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455 /1991 Zb. o živnostenskom podnikaní / 

živnostenský zákon / v znení neskorších predpisov. Je  rozpočtovou organizáciou, v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Hlavným poslaním poskytovanej sociálnej služby je snaha 

umožniť ľuďom, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii, zostať rovnocennými členmi spoločnosti, žiť 

bežným spôsobom, zachovávať a rozvíjať dôstojný život. Zariadenie vo svojej činnosti rešpektuje základné 

ľudské práva užívateľov služieb, vychádza z osobných cieľov a potrieb prijímateľov. Zariadenie služby 

poskytuje cielene a efektívne s využitím potenciálu prijímateľov sociálnych služieb, rešpektujúc ich osobné 

priania, záujmy a ciele. 

Zriaďovateľ                                       Žilinský samosprávny kraj 

Zriaďovacia listina                             č. 2002/372 zo dňa 01.07.2002 

Dodatok č.1                                       č. 3496/2010/OSV-011 zo dňa 27.04.2010 

Dodatok č. 2                                      č. 3483 / 2013 / OSV – 003 zo dňa 30.04.2013 

Dodatok č. 3                                      č. 5748 / 2013 / OSV – 003 zo dňa 07.11.2013 

Zápis do registra                                č. 33/2009/OSV zo dňa 09.09.2009 

                                                           č. 33/2009/OSV zo dňa 09.05.2012 

                                                           č. 33/2009/OSV zo dňa 04.07.2012 

                                                           č. 33/2009/OSV zo dňa 06.12.2013 

Právna forma                                     rozpočtová organizácia 

IČO                                                   17060664 

DIČ                                                   2020562324 

Štatutárny zástupca                            Ing. Tatiana Nesvadbová 
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2. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb 

 

ZPS a DSS je situované na okraji mesta Dolný Kubín, v dvoch štvorposchodových budovách panelákového 

typu, prepojených spojovacou chodbou, s prístupom MAD, asi 300 m od NsP Dolný Kubín. Vykurovanie 

objektov je centrálne z firmy Tehos s.r.o., s možnosťou regulovania výšky teploty v budovách. Zariadenie 

je napojené na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. V súčasnom období poskytuje služby do 120 

prijímateľom sociálnych služieb v nepretržitej prevádzke. Na zabezpečení služieb sa podieľa 65  

pracovníkov, z toho v priamom kontakte 48 pracovníkov. 

       V prízemných priestoroch sú prevádzkové miestnosti – výdajňa stravy, práčovňa,    sušiarne, sklady, 

denná miestnosť pre personál, čajovňa s internetom. Na  poschodiach sú izby prijímateľov sociálnych 

služieb, ošetrovne, spoločenské miestnosti,   modlitebňa, internetová učebňa, kancelárie pracovníkov. Izby 

klientov sú jedno a dvoj lôžkové, riešené ako bytové jednotky s izbou, kuchynským kútom, chodbičkou, 

kúpeľňou a WC. Obytná plocha jednoposteľovej izby je 12,61 m2, dvojposteľovej izby  24,67 m2. Pre 

imobilných klientov má zariadenie vybudované štyri   bezbariérové kúpeľne s vaňou a sprchovými kútmi, 

ktoré sú vybavené hygienickými zdvíhacími stoličkami pre ľahšiu manipuláciu so ZŤP prijímateľmi 

sociálnych služieb. Bytové jednotky v bloku A sú vybavené uzamykateľnou skriňou, nočným stolíkom, 

polohovateľnou posteľou, kreslami pre každého klienta, stolom a servírovacím stolíkom a kuchynskou 

linkou. V  bloku B, kde sú prevažne jednoposteľové izby, je v bytovej jednotke posteľ, obývacia stena, stôl, 

stoličky, malý stolík, kreslá, kuchynská linka a samostatné hygienické zariadenie.  

Zdravotnícky personál pod vedením referentky výkonu opatrovateľskej služby / hlavnej sestry / poskytuje 

opatrovateľskú starostlivosť nepretržite počas celého roku podľa pokynov lekárov. K práci s imobilnými 

užívateľmi slúžia závesný stropný systém, mechanické a elektrické polohovacie postele,  kardiacke, 

polohovateľné, relaxačné kreslá, antidekubitné matrace s tvárovou pamäťou, s kompresorom, perličkové 

antidekubitné pomôcky. 

Zariadenie nemá vlastnú stravovaciu prevádzku. Celodenné stravovanie, vrátane diétneho stravovania je 

zabezpečené z DSS a ZNB Dolný Kubín, vzdialeného cca 2,2 km. Zariadenie má tri výdajne jedla. Imobilní 

klienti dostávajú stravu priamo na izby. V diétnom systéme sú rešpektované pokyny odborných lekárov, 

pestrosť stravy a výživová hodnota. 

Pranie a údržba osobnej a posteľnej bielizne je zabezpečené v dvoch práčovniach zariadenia. Upratovanie 

izieb prijímateľov sociálnych služieb, spoločných priestorov je zabezpečené vlastnými pracovníkmi. 

K vykonávaniu záujmových činností sú v zariadení k dispozícii 3 spoločenské miestnosti s televízorom 

a spoločenskými hrami, dve miestnosti s internetom, ekumenická kaplnka. 

Pohybové cvičenia sa uskutočňujú v telocvični, v rehabilitačnej miestnosti a fyzioterapeutickej miestnosti 

Seniofit.  

 Areál, vysadený okrasnými drevinami a kvetmi, s lavičkami a altánkom, slúži ako relaxačno-oddychová 

zóna na prechádzky a posedenie.  

 

 

3. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú sociálnu službu 

      
             Sociálna služba v ZPS a DSS bola v roku 2014 poskytovaná formou celoročného pobytu na dobu 

neurčitú .Práca sociálneho úseku je charakterizovaná aj nasledovne : 

 

Ukazovateľ ŠZ DSS ZPS SPOLU 

Kapacita 

ZPS 

a DSS 

D. Kubín 

2013 0 110 15 125 

2014 58 20 40 118 

Pohyby 

klientov 

Stav ku koncu predošlého roku -  31. 12. 2013 0 103 12 115 

Prijatí PSS 5 11 9 25  

Odišli/preradení do ZPS  0/0 1/6 0/0 1/6 

Zomreli 0  30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2 32 
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0

110

15

125

ŠZ DSS ZPS Spolu

Čakajú na prijatie 1 28 1 30 

Skutočnosť: stav k 31. 12. 2014 5 83 19 107 

Vek 

klientov 

Muži 1 22 5 28 

Ženy 4 61 14 79 

Najmladší muž 85 34 69 - 

Najstarší muž 85 92 81 - 

Najmladšia žena 71 55 72 - 

Najstaršia žena 90 102 89 - 

Štruktúra 

príjmov 

Najnižší dôchodok 
Žena 280,19 € 269,10 € 285,90 €  

Muž 481,50 € 293,10 € 363,20 €  

Najvyšší dôchodok 
Žena 444,20 € 509,00 € 365,30 €  

Muž 481,50 € 1 132,25 € 437,10 €  

Priemerný dôchodok 403,97 € 408,70 € 414,50 €  

Dávky 

v hmotnej 

núdzi 

Počet poberateľov dávok  2  2 

Výška dávky    
3,20 € 

4 € 

Príjmy od 

klientov 

Poplatky (úhrady za starostlivosť) celkom:     375 247 

Oš. dni:rok 365 x kapacita 118= 43 070  „k/sk“ 58/7 20/83 40/19 118/107 

Priemerná úhrada 300,29 € 266,02 € 305,87 308,64 € 

Počet oš. dní 1 593  28 853 6 024 36 470 

Počet dní prerušenia služieb 19 1 249 184 0 

Počet neplatičov 0 1 0 1 

Počet PSS s čiastočnou úhradou a doplatkom 

z majetku 
1 13 4 18 

 

Tabuľka č. 1 – Kapacita ZPS a DSS Dolný Kubín 

 
 2013 2014 Predpoklad pre rok 2014 

ŠZ 0 58 40 

DSS 110 20 20 

ZPS 15 40 40 

Spolu 125 118 100 

 

Graf č. 1 – Rok 2013 
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ŠZ - 0 DSS - 103 ZPS - 12 Spolu - 115
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11
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ŠZ - 5 DSS - 11 ZPS - 9 Spolu - 25

0

1.6
0

1.6

ŠZ - 0/0 DSS - 1/6 ZPS - 0/0 Spolu - 1/6

 

Tabuľka č. 2 – Stav ku koncu predošlého roku -  31. 12. 2013 

 

Graf č. 2 

 

 

 

 

 

 

 
Tabuľka č. 3 - Prijatí PSS 

 

Graf č. 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabuľka č. 4 - Odišli/preradení do ZPS 

 

Graf č. 4 
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Tabuľka č. 5 – Zomrelí klienti v roku 2014 

 

Graf č. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 6 – Čakajúci klienti na prijatie 

 

Graf č. 6 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 7 - Skutočnosť: stav k 31. 12. 2014 

 

Graf č. 7 
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Tabuľka č. 8 – Počet mužov a žien v ZPS a DSS 

 
 ŠZ DSS ZPS Spolu 

Ženy  4 61 14 79 

Muži  1 22 5 28 

Graf č. 8 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 9 – Veková skladba klientov 

 
 ŠZ DSS ZPS 

Najmladší muž 85 34 69 

Najstarší muž 85 92 81 

Najmladšia žena 71 55 72 

Najstaršia žena 90 102 89 

 

Graf č. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 10 – Výška príjmov v ŠZ, DSS a ZPS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ŠZ DSS ZPS 

Najnižší dôchodok 
Žena 280,19 € 269,10 € 285,90 € 

Muž 481,50 € 293,10 € 363,20 € 

Najvyšší dôchodok 
Žena 444,20 € 509,00 € 365,30 € 

Muž 481,50 € 1 132,25 € 437,10 € 

Priemerný dôchodok 403,97 € 408,70 € 414,50 € 
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Graf č. 10 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 11 – Dávky v hmotnej núdzi k 31. 12. 2014 pobrali 2 klienti 

  

 

 

 

 

Graf č. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 12 – Príjmy od klientov 

 

 ŠZ DSS ZPS Spolu 

Oš. dni:rok 365 x kapacita 118= 43 070  „k/sk“ 58/7 20/83 40/19 118/107 

 

Graf č. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka v hmotnej núdzi v ŠZ v DSS v ZPS Spolu 

Počet klientov celkom 58 20 40 118 

Počet poberateľov celkom 0 2 0 2 
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Graf č. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 14 - Počet oš. dní 

 

 ŠZ DSS ZPS Spolu 

Počet oš. dní 1 593 28 853 6 024 36 470 

 

Graf č. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 15 - Počet dní prerušenia služieb 

 
 ŠZ DSS ZPS 

Počet dní prerušenia služieb 19 1 249 184 

 

Graf č. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 16 - Počet neplatičov 
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Graf č. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tabuľka č. 17 

 

  Počet PSS s čiastočnou úhradou a doplatkom z majetku 

  

 

 

Graf č. 17 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za obdobie počas roka 2014 bolo odborným pracovníkom – psychológom nášho zariadenia 

vykonaných 236 pohovorov (konzultácii) s klientmi (PSS) zariadenia v bloku A a v bloku B.   

Boli vykonané najmä formou racionálno-verbálnej terapie, cielenými rozhovormi /aktivitami/ so 

zameraním  na : 

- správanie klienta v celkovom počte 34 klientov 

- osobné problémy v celkovom počte 51 klientov 

- zdravotné – psychické a osobné problémy v celkovom počte 107 klientov 

- problémy klienta  počas adaptačného obdobia u 10 klientov 

- rodina / rodinné väzby/ -  rodinné vzťahy  u 24 klientov 

- iné témy u 10 klientov 
 

 ŠZ DSS ZPS Spolu 

Počet PSS s čiastočnou úhradou a doplatkom z 

majetku 
1 13 4 18 
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34

51107

10 24
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Konzultácie klientov v bloku A a v bloku B

1. Správanie klienta v celkovom
počte

2. Osobné problémy v celkovom
počte

3. Zdravotné - psychické a osobné
problémy v celkovom počte

4. Problémy klienta počas
adaptačného obdobia

5. Rodina (rodinné väzby) rodinné
vzťahy

6. Iné témy

 
 

 

 

Z celkového počtu klientov / vykonané pohovory na rôzne zameranie /  bolo:  

                                                                                         164 mužov a 72 žien 

 

 

72

164

Celkový počet vykonaných pohovorov
1. Ženy 2. Muži

 
 

4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra poskytovateľa sociálnych služieb 

 

Výkon práce a odmeňovanie zamestnancov ZPS a DSS Dolný Kubín je v súlade so zákonom č. 553 / 2003 

Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p.  a s nim súvisiacich pracovno-právnych predpisov. V zariadení pracuje 65 

zamestnancov. V spolupráci s ÚPSVaR v Dolnom Kubíne formou aktivačnej činnosti dobrovoľníckej 

služby pracovali v zariadení  dobrovoľníci na sociálnom a zdravotníckom úseku.  
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 Organizačná štruktúra  Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín 
 

 
Podmienkou poskytovania kvalitných sociálnych služieb je vzdelávanie pracovníkov. V roku 2014 sa 

pracovníci jednotlivých úsekov zúčastňovali rôznych vzdelávacích aktivít. Zdravotnícki pracovníci 

absolvovali prednášky a školenia v rámci Komory sestier a interných seminárov. Pracovníci i v rámci samo 

štúdia si utvrdzovali vedomosti v oblasti legislatívnych zmien, na ekonomicko-prevádzkovom úseku 

účasťou na odborných školeniach v rôznych inštitúciách. 

V ZPS a DSS Dolný Kubín vykonávajú praktickú výučbu študenti Strednej zdravotníckej školy v Dolnom 

Kubíne v študijnom odbore zdravotnícky asistent a sanitár. V spolupráci s ÚS SČK Orava Dolný Kubín 

majú v zariadení odbornú prax v učebnom odbore Opatrovateľská starostlivosť budúce opatrovateľky. Na 

sociálnom úseku odbornú prax získavajú študenti Obchodnej akadémie, Vyššieho odborného štúdia 

sociálno- právneho v Dolnom Kubíne, Katolíckej univerzity v Ružomberku a Trnavskej univerzity 

v Trnave. Na zdravotníckom úseku praktickú výučbu absolvujú študenti z Pedagogickej a sociálnej 

akadémie sv. Márie Goretti v Čadci, Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty 

v Martine. Cieľom odbornej praxe je nadobudnutie a rozšírenie teoretických a najmä praktických 

poznatkov a vedomostí. 

 

5. Poskytovanie sociálnych služieb 

 

ZPS a DSS poskytuje sociálne služby fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii tak, aby zostali 

zachované prirodzené vzťahové siete, zostali súčasťou prirodzeného miestneho spoločenstva a žili 

plnohodnotným a dôstojným  životom. 

Služby sú realizované v súlade so zákonom  o sociálnych službách a to odborné činnosti – sociálne 

poradenstvo a rehabilitácia, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 

Riaditeľ 

Zdravotnícky úsek Ekonomicko- prevádzkový 
úsek 

 

Ekonóm 
(1) 

Sociálny úsek Úsek BOZP, PO (externe)  

Manažér kvality 

Hospodár 
(1) 

Vodič- údržbár 
(2) 

Hlavná sestra 
(1) 

Zdravotné sestry 

(10) 

Rehabilitačná sestra 
(3) 

Sestra- opatrovateľka 
(9) 

Sociálny pracovník 
(3) 

 

Vedúca soc. úseku 
(1) 

 

CO 

Personalista, mzdár, 
registratúra 

(1) 

 

Revízie (externe) 

Zdravotnícky asistent 
(8) 

Sanitárky 
(2) 

Opatrovateľky 
(11) 

Upratovačky 
(6) 

Práčky 
(3) 

Vrátnik 
 

Koordinátor 
Poradca / 2 
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opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť,  obslužné činnosti – ubytovanie, stravovanie, upratovanie, 

pranie, žehlenie a údržba bielizne, z ďalších činnosti – úschova cenných vecí, záujmová činnosť, osobné 

vybavenie podľa potreby.  

V sociálnej oblasti sme v súlade so zákonom o sociálnych službách prijímateľom sociálnych služieb podľa 

ich zdravotného stavu, záujmov a individuálnych možností zabezpečovali rôzne kultúrno- spoločenské 

podujatia, sociálnu rehabilitáciu a poradenstvo, voľno časové aktivity a pracovnú terapiu, ktoré sú uvedené 

v závere výročnej správy. K realizácií spoločenských, kultúrnych, či športových podujatí prispieva 

Občianske združenie Senior pri ZPS a DSS Dolný Kubín, ktoré zo získaných finančných príspevkov 

právnických, či fyzických osôb finančne pokrýva jednotlivé aktivity. 

Do zariadenia prichádzala pravidelne jedenkrát mesačne pracovníčka Oravskej knižnice Antona 

Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ktorá podľa želania  a výberu  prinášala našim seniorom knihy  

a časopisy, v spolupráci s farskými úradmi každý týždeň sa konajú bohoslužby a duchovné stretnutia 

v ekumenickej kaplnke zariadenia, prípadne pri lôžku klientov. V  roku 2014 pokračuje spolupráca so 

žiakmi ZŠ J. Matúšku, ktorí si našich seniorov adoptovali, s cieľom vzájomného obohatenia úsmevom, či 

životnými skúsenosťami. Aj v roku 2014 so seniormi v tvorivých dielňach pripravili ikebany, medovníčky, 

upomienkové predmety, ale najmä priniesli mladosť a dobrú náladu k nám. 

Pod vedením pracovníkov sa  uskutočňovali pohybové aktivity v telocvični, za pekného počasia 

prechádzky v okolí areálu. Pravidelne každý týždeň prebiehali tréningy pamäti klientov s Alzheimerovou 

chorobou s  pracovníčkami, ktoré boli preškolené v Centre Memory n. o. v Bratislave.  

Sociálne služby  sú  poskytované v súlade s normami a pravidlami STN EN  ISO 9001:2009. 

 

  
 

V zariadení je zriadené poradenské centrum, kde pracovníčka poskytuje poradenstvo občanom, obetiam 

domáceho násilia, týraným ženám v oblasti sociálnej, právnej, psychologickej. Pomáha pri písaní žiadostí, 

získavaní kontaktov na kompetentné inštitúcie, sprevádza klientov centra na príslušné úrady. V roku 2014 

bolo uskutočnených 561 konzultácií. 

 

 
 

 



15 

 

Poradenské centrum poskytlo poradenstvo v oblasti: 

 

  
 

     V kolonke iné je zahrnuté: pomoc pri spísaní rôznych žiadostí a vypisovaní formulárov, 

informácie zo súdnych pojednávaní a jednaní s inštitúciami, kontakty na rôzne inštitúcie, jednania 

s exekútormi, pomoc pri hľadaní zamestnania príprava na súdne pojednávania, poučenie 

o vhodnom správaní sa pri vybavovaní rôznych náležitostí na inštitúciách, finančné poradenstvo, 

poskytnutie vzorov na spísanie súdnych podaní, pomoc študentom VŠ pri písaní bakalárskych 

a diplomových prác.  

Z celkového počtu prijímateľov sociálnej služby bolo 47 imobilných klientov, 90 je 

inkontinentných. U 23  klientov je diagnostikovaná Alzheimerova demencia, u 31 starecká 

demencia a u 21 iné závažné ochorenie. Dohľad a pomoc inej osoby  pri hygienickej starostlivosti 

je u  97 klientov. 

 

                            Rok 2014                                      Porovnanie rok 2012, 2013,2014 

 

Zdvíhacím stropným zariadením  je vybavených 7 izieb, čo výrazne uľahčuje manipuláciu s 

imobilnými a zvyšuje ich bezpečnosť. 
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                                                         Rok 2014 

 

                                Porovnanie rok 2012, 2013,2014 

 

Zabezpečenie poskytovania zdravotníckej starostlivosti je riešené v súlade s predmetom činnosti 

prostredníctvom personálu zdravotného úseku. Na zdravotníckom úseku zabezpečujeme 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá zahŕňa: prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, 

liečbu.  

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je zabezpečené cestou praktického lekára pre dospelých 

MUDr. Magdalénou Kovaľovou. Návštevy  praktického lekára sú zabezpečené minimálne 1 x 

týždenne, podľa dohodnutých ordinačných hodín priamo v zariadení.  Lieky  a zdravotné 

pomôcky predpisuje  1 x mesačne . 

Poskytovanie odbornej psychiatrickej a neurologickej  starostlivosti je zabezpečované lekárkou 

psychiatričkou, neurologičkou, ich návštevami a vyšetrením v zariadení 1 x za dva mesiace. 

Ostatná odborná  zdravotná starostlivosť sa zabezpečuje prostredníctvom  konziliárnych vyšetrení, 

resp. hospitalizácie v odborných zdravotníckych zariadeniach. 

Odborné lekárske vyšetrenia zabezpečuje hlavná sestra zariadenia priamo v príslušných 

ambulanciách, alebo návštevou odborníka pri lôžku. 

 

 

 
Sprevádzanie prijímateľov sociálnych služieb na odborné vyšetrenia v roku 2014: 

Počet klientov na vyšetrení 
v NsP 

Počet doprovodov Počet hodín doprovodu Celkový priemerný počet 
pracovných dní doprovodu 

v NsP 

348 321 872 116,27 

Ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť v priamom kontakte s klientom poskytuje 

celkovo  43 zdravotníckych pracovníkov- sestry, zdravotní asistenti, sanitári, opatrovatelia a 

fyzioterapeutky.  
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                 Rok 2014                                    Porovnanie rok 2012, 2013,2014 

Ošetrovateľská starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú sestry, vrátane 

poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života 

klienta a zvýšenia kvality jeho života . Sestry zabezpečujú poskytnutie prvej pomoci, privolanie 

RZP, dávkovanie  a podávanie liekov podľa ordinácie lekára,  aplikáciu subkutánnych injekcií, 

monitorovanie fyziologických funkcií,  niektoré ošetrovateľské úkony -  odbery biologického 

materiálu,  u diabetikov sledovanie hodnôt cukru v krvi, objednanie a sprevádzanie k odborným 

lekárom na vyšetrenie, zabezpečenie zdravotných pomôcok, zabezpečenie liekov a iného 

zdravotného materiálu z lekárne a pod. 

Opatrovateľskú starostlivosť poskytujú  ostatní zdravotnícki pracovníci : zdravotnícki asistenti, 

sanitárky a opatrovatelia prostredníctvom  opatrovateľských úkonov - vykonávajú nevyhnutné 

životné úkony pre prijímateľov sociálnych služieb na základe ich zdravotného stavu ako 

umývanie, obliekanie, výmena plienok, úprava a prestieranie posteľnej bielizne, podávanie liekov, 

stravy, kúpanie, starostlivosť o izby a pomoc pri nevyhnutných hygienických úkonoch  osobnej 

hygieny. 

Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť je poskytovaná nepretržite  24 hodín denne  v súlade  

s ordináciou lekárov .  

 
Základné rozdelenie opatrovateľskej starostlivosti 

 
                        Rok 2014                                   Porovnanie rok 2012, 2013,2014 
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                                                     Rok 2014 

 

                                                            

 

                            
                                                                 Porovnanie rok 2012, 2013,2014 
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                Porovnanie rok 2012, 2013, 2014     
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Prioritou v ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti je udržanie dobrého zdravotného stavu 

prijímateľov sociálnych služieb, nácvik sociálnych zručnosti, samoobslužných prác a 

hygienických návykov. Monitorujeme potreby prijímateľov sociálnych služieb súvisiace so 

zmenou zdravotného stavu .  

V prevencii  kladieme  dôraz na prevenciu dekubitov polohovaním, zabezpečením 

antidekubitných pomôcok. Tým aktívne predchádzame rozvíjaniu imobilizačných syndrómov 

, sekundárnych ochorení a následne zvyšujeme kvalitu života našich klientov.  

Za rok 2014 bolo v našom zariadení v priemere 47 imobilných klientov.  

47 imobilných :    

              42 bez dekubitov  

              5 s dekubitmi   - 4,2 z NsP 

                                                  - 0,8 v našom zariadení 

 
Ošetrovanie  dekubitov a chronických rán vykonáva sestra z ADOS Nádej   a CHARITAS 

s asistenciou kmeňových pracovníkov na základe dohody praktickej lekárky pre dospelých 

s menovanými inštitúciami. Tieto podľa potreby tiež podávajú infúzie, i. m. injekcie, zavádzajú  a 

vymieňajú permanentné katétre u žien . 

                                                                                           

Činnosť zdravotníckeho úseku je dokumentovaná v knihe hlásení a ostatných platných 

dokumentáciách  na jednotlivých úsekoch zariadenia. 

 

V zariadení je poskytovaná  fyzioterapia v rehabilitačnej miestnosti SENIOFIT, telocvični ,  

alebo na lôžkach klientov ZPS a DSS . Fyzioterapiu poskytujú 3 fyzioterapeutky. 

Fyzioterapia zahŕňa:  liečebný telocvik, masáže, dychové cvičenia, asistenciu pri chôdzi , nácvik 

chôdze s protézou, barlami, nácvik sebaobsluhy a vodoliečbu . RHB je vybavená  

elektromagnetickým zariadením, parafínom, biolampou- elektroliečba. Fyzioterapeutky 1 x 

týždenne vykonávajú pamäťové cvičenia u aktívnych seniorov a u  klientov v počiatočnom štádiu 

Alzheimerovej choroby a iných demencií. 

Rehabilitačná miestnosť - Seniofit  sa aktívne využíva na rehabilitáciu klientov podľa 

vypracovaného harmonogramu. 
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Zdravotnícky úsek spolupracoval s každým úsekom nášho zariadenia. V spolupráci so sociálnym 

úsekom sú vypracované individuálne  plány, ktorých cieľom je zapojiť klientov do pracovno-

terapeutických aktivít a tým využiť ich potenciál k aktívnejšiemu životu a zlepšeniu celkovej 

kvality ich života. Zdravotnícki pracovníci poverení zodpovednosťou za jednotlivých klientov  sa 

snažia o individuálny prístup ku každému z klientov a o maximálne možné udržanie ich 

schopností. Podporujú ich záujmy, čím ich aktivizujú a zároveň motivujú k novým činnostiam. 

Takisto pomáhajú klientom pri zabezpečení estetizácie  izby a prostredia .  

Sústavné vzdelávanie je vzhľadom na dynamický rozvoj odboru ošetrovateľstva významné a 

dôležité. 

Všetci zdravotnícki pracovníci sa vzdelávajú na miestnych seminároch konaných 6x ročne . Sestry 

sa  tiež vzdelávajú  na  okresných seminároch DONsP  Dolný Kubín a seminároch 

organizovanými rôznymi inštitúciami , ktoré spolupracujú so SKSaPA.  

V starostlivosti o prijímateľov sociálnych služieb chceme aj naďalej na našom úseku uplatňovať 

získané vedomosti a poznatky v zhode s etickými princípmi a právami postihnutých občanov.  

 
 

6. Financovanie sociálnych služieb 

 

  

Prehľad výdavkov podľa zdrojov 

 
 ZPS a DSS Dolný Kubín, M. Hattalu 2161, 026 01 Dolný Kubín bol  v roku 2014 pridelený 

rozpočet, ktorý schválilo zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja v súlade so zákonom NR SR 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej správy v z .n. p. dňa 5. novembra 2013 uznesením číslo 

5/26.  

V priebehu roka 2014  rozpočet bol upravovaný viac krát, úpravy schvaľovalo zastupiteľstvo ŽSK. 

V rozpočtovom opatrení z 28. apríla 2014 na základe schválenia I. úpravy rozpočtu zastupiteľstvom boli  

pridelené upravené bežné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní, II. úprava zo dňa 23.06.2014 

upravovala mzdy a platy v poradenskom centre, ktoré bolo priradené k nášmu zariadeniu, v  III. úprave 

rozpočtu zastupiteľstvom ŽSK z 8.. septembra 2014 bol upravený rozpočet o platy a mzdy – odmeny 

a odchodné pre zamestnancov, v IV. úprave rozpočtu zastupiteľstvom ŽSK z 27.10. 2014 bol upravený 

rozpočet kapitálové prostriedky na stavebnú úpravu spoločenskej miestnosti, projekt a prekrytie hlavného 

vchodu .  

 

VÝDAVKY – kód zdroja  41,46, 72A, 72H, 72F  za rok 2014 
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Kategória Názov

Schválený 

rozpočet

Čerpanie 

rozpočtu Čerpanie v %

610 Mzdy, platy... 404 456,00 411 091,39 101,64

620 Poistné a príspevok... 151 215,00 152 328,44 100,74

630 Tovary a služby 303 015,00 315 479,45 104,11

640 Transféry 2 354,00 2 303,67 97,86

700 Kapitálové výdavky 19 535,00 23 389,31 119,73

Z toho 

631 Cestovné náhrady 748,5715

632 Energie, voda a komunik. 115 650,16

633 Materiál 27 475,67

634 Dopravné 9 322,86

635 Rutiná a štand. Údržba 8 004,65

637 Služby 152 313,84

CELKOM 880 575,00 904 592,26

Z toho financovanie zo zrdojov

41 473 269,00

46 407 306,00

72A Dary iní 5 180,00

72H Úrad práce 1 400,00

72F Služby stravu zamestnanci 18 593,47

  
 

 

 

Mzdy a platy
Poistné a

príspevok do
poisťovní

Tovary a služby Transféry
Kapitálové

výdavky

Schválený rozpočet 404 456 151 215 303 015 2 354 19 535

Čerpanie rozpočtu 411 091,39 138 662,10 315 479,45 2 303,67 23 398,31

0
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Rozpočtované a skutočné výdavky 2014 v EUR    
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Použitie mimorozpočtových  prostriedkov za rok 2014 
 

Ekonomická klasifikácia a členenie výdavkov Čerpanie 

mimorozpočtových 

prostriedkov 

Sponzorské prostriedky  

z toho:                                                630 – bežné výdavky 

                                                           700 – kapitálové výdavky 

 

                           220,00€ 

                        4 960,00€ 

Zvýšenie limitu rozpočtu o stravné 

z toho:                                               610 – mzdy a platy 

                                                          620 – odvody do poisťovní 

                                                          630 – bežné výdavky 

 

                        6 635,39€ 

1 113,44€ 

                       10 844,64€  

Projekt – UPSVaR par. 52a/2014     630 – bežné výdavky                          1 400,00€ 

 

V roku 2014 ZpS a DSS Dolný Kubín získal mimorozpočtové sponzorské finančné prostriedky a vecné 

dary: 

 

Finančné dary........................................................................................................ 7 636,04€ 

Vecné dary ...........................................................................................................    784,48€ 

 

Účel čerpania Hodnota 

Elektrická polohovacia posteľ s laterálnym náklonom  2ks 4 960,00€ 

Školenie sociálnych a zdravotníckych pracovníkov – 

Zvyšovanie odbornosti v starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou 

chorobou 

Rozšírenie TV signálu pre prijímateľov sociálnej služby 

 

 

150,00€ 

70,00€ 

 

Spolu: 5 180,00 

 

 

Napriek zníženiu rozpočtu oproti roku 2014, bola efektívne využívaná energia. Finančné prostriedky sme 

hlavne smerovali do účelnosti zariadenia napr. rozšírením spoločenskej miestnosti, prestrešenie hlavného 

vchodu, rozšírenie  elektroinštalácie v práčovni, vymenili  opotrebovaný inventár v bloku A a B, a to 100 

ks stoličiek, 324 ks žakárových záclon na izbách prijímateľov sociálnej služby, zabezpečili sme vchodové 

dvere a okná na prízemí bezpečnostnou fóliou proti násilnému vniknutiu nepovolanými  osobami. Z darov 

a grantov s účelom použitia sa zakúpilo jedno polohovateľné lôžko s laterálnym náklonom a jedno 

polohovacie lôžko s laterálnym náklonom darovalo ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ DOLNÁ ORAVA. 

Znížený rozpočet oproti minulým rokom nám  nedovolil uskutočniť plány hlavne v časti údržby budov a to 

najmä úpravu - rekonštrukciu výťahu s nosnosťou 500 kg na systém s automatickým otváraním dverí 

v bloku B.  

 

V roku 2014 sme pokračovali v spolupráci s  ÚPSVR Dolný Kubín a to  projektmi  :  
 
Aktivačná činnosť - forma dobrovoľníckej služby 

 

- č.2/§52a/2013/NP VAOTP SR-2 od 1.01.2014- 30.06.2014 do tohto projektu sú zapojení 3 

pracovníci na 4 hod. denne na prácu opatrovateľky a 2 pracovníčky  na vrátnicu ako 

informátorky 

 

- č.11/§52a/2014/ od 1.05.2014- 31.10.2014 do tohto projektu sú zapojení 3 pracovníci na 4 

hod. denne na prácu opatrovateľov 
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- č.17/§52a/2014/ od 1.07.2014- 31.12.2014 do tohto projektu sú zapojení 2 pracovníci na 4 

hod. denne na prácu opatrovateľky a 2 pracovníčky  na vrátnicu ako informátorky 

 

- č.34/§52a/2014/NP VAOTP SR-5 od 1.12.2014- 31.05.2015 do tohto projektu sú zapojení 5 

pracovníci na 4 hod. denne na prácu opatrovateľky a 2 pracovníčky  na vrátnicu ako 

informátorky a 3 pracovníčky na prácu opatrovateľov 

 
  
Formou príspevku sme získali z ÚPSVaR Dolný Kubín 1 400,00€, ktoré boli použité na nákup čistiacich 

prostriedkov, pracovného oblečenia a ochranných pomôcok a pomôcok na kreatívnu činnosť. 

Nemalou mierov nám pomohli finančné /220,00€/ a materiálne dary od sponzorov v časti kategórii 630 

a na 713- Kapitálové výdavky /5 445,00€/ 

 

Priorita rozpočtového roku 2014 bolo – kvalitné zabezpečenie sociálnej služby naším klientom bez 

dlžôb a neprípustných záväzkov, čo bolo aj splnené.  

 

 

 

 

 

  

Prehľad plnenia príjmov v členení  

 
 Plnenie príjmov za rok 2014 

 Kód zdroja 46 

 

 

 

Názov Rozpočet

Kód 

zdroja Plnenie rozpočtu 

Plnenie v 

%

212 003 Príjmy z prenájmu 0,00 0,00 0

223 001 Z predaja služieb 400 421,00 46 375 410,92 93%

223 003 za stravné zamestnanci 72F 14 754,64

22 390 165,56

242        Úroky z vkladov 46 29,14

24 29,14

292 012 Vratky z dobropisov a iné vr. 6885,00 46 5 004,52 72,69

29 5 004,52

312 001Transféry v rámci VS zo ŠR 72H 1 400,00

312 008Transféry z rozpočtu VÚC 41 487,88

312 008 72F 3 902,00

312 008 72A 220,00

31 6 009,88

322 006 Transféry z rozpočtu  VÚC KV 72A 4 960,00

32 4 960,00

Spolu: 406169,1  
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Stav a pohyb majetku a záväzkov 

 
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 

Účet 

 

Stav 

k 31.12.2013 

Úbytok v roku 

2014 

Prírastok v roku 

2014 

Stav 

k 31.12.2014 

021 budovy 920 164,52 0 12 984,31 933 148,83 

022 pracovné stroje a 

zariadenia 

 

127 575,39 

 

5 445,00 

 

10 405,00 

 

136 530,42 

023 dopravné 

prostriedky 

 

9 957,84 

 

0 

 

0 

 

9 957,84 

031 pozemky  85 777,30 0 0 85 777,30 

Spolu: 1 143 475,00 5445,00 23 389,31 1 165 414,30 

 

 

Drobný hmotný a nehmotný majetok 

Účet 

 

Stav 

k 31.12.2013 

Úbytok v roku 

2014 

Prírastok v roku 

2014 

Stav 

k 31.12.2014 

750-1.1 bielizeň pre 

klientov 

 

2 341,31 

 

44,55 

 

64,99 

 

2 361,75€ 

750-1.1.7 OOPP 4 354,70 141,07 474,72 4 688,35€ 

750-1.1.8 stroje 

a prístroje drobný 

nehmotný majetok 

 

332 036,37 

 

12 433,74 

 

24 926,93 

 

344 529,56€ 

750-1.2 software v 

používaní 

 

3 818,52 

 

0 

 

0 

 

3 818,52€ 

Spolu 

 

 

 

 

342 550,90 12 619,36 25 466,64 355 398,18€ 



26 

Záväzky a pohľadávky 

 

Stav 

k 31.12.2015 

Z toho po 

splatnosti 

Záväzky z toho celkom 92 524  

321/dodávatelia 17 610  

331/mzdy za december 2014 – záväzok voči zamestnancom 41 680  

336/ odvody za december 2014 – soc. a zdrav. poisťovne 28 008  

342/dane a poplatky zo miezd 2014  4 921  

379/ iné záväzky – zrážky zo mzdy 2014 306  

Pohľadávky   

Pohľadávky z toho celkom: 1 556 603 

315/ostatné pohľadávky 963  

318/pohľadávky za služby 644 603 

 

 

 

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu 

poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok 

 

Druh poskytovania sociálnej služby Náklady za jeden rok na jedného prijímateľa 

Zariadenie pre seniorov a domov 

sociálnych služieb 

 

7 459,85 € 

 

 

 

 

7. Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaných sociálnych službách 

 

ZPS a DSS Dolný Kubín poskytuje  starostlivosť  občanom, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžu 

postarať sami o seba. Našim cieľom je nielen dať im lieky a jedlo, ale najmä skvalitniť ich život do 

poslednej chvíle. 

Staroba môže prinášať aj ovocie v podobe múdrosti, zhovievavosti, humoru a nachádzania zmyslu života. 

Stupeň úcty k starobe udáva stupeň ušľachtilosti a pravej ceny u všetkých národov a kultúr. 

V roku 2014 sme sa preto zamerali v cieľoch kvality najmä na dotvorenie príjemného prostredia 

prijímateľov sociálnych služieb. V interiéri zariadenia sme nainštalovali informačné tabule, ktoré zlepšia 

priestorovú orientáciu nielen našich klientov, ale aj návštevníkov. Vymenili sme záclony na izbách celého 

zariadenia, kvalitu podávaných jedál a manipuláciu s nimi sme zlepšili zavedením termoportov do praxe. 

Pre klientov s ťažkým stupňom demencie sme zakúpili therapeutické bábiky, ktoré sa v praxi osvedčili 

u mnohých. Rozšírili sme jednu spoločenskú miestnosť, aby bol väčší priestor na spoločenské podujatia 

a spoločné stretnutia. Prekryli sme hlavný vchod do zariadenia, čím sme znížili vplyv nepriaznivého 

počasia pri nastupovaní, či vystupovaní klientov i pracovníkov do sanitiek, pri prevoze stravy. 

Zorganizovali sme kultúrno-spoločenské podujatia a výlety, za pomoci spolufinancovania OZ Senior pri 

ZPS a DSS Dolný Kubín. 
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8. Plán financovania sociálnych služieb na rok 2015  

 

Kategória Názov Schválený rozpočet

610 mzdy, platy, .... 419 808,00

620 Poistné a príspevok do poisť... 156 489,00

630 Tovary a služby 312 500,00

642 Transféry 5829,00

710 Kapitálové výdavky 0,00  
 

 
 

Plán financovania sociálnych služieb na rok 2015 pre naše zariadenie vychádza zo schváleného rozpočtu na 

uvedený rok. Nakoľko vo výdavkovej časti  - 610 je vyšší oproti roku 2014 , v roku 2014 je navýšenie 

tarifných platov podľa Nariadenia vlády SR č. 393/2014 Z. z. , v časti – 630 poskytovanie služieb klientom 

je zabezpečované práve touto časťou rozpočtu a na špecializované pracovisko.  Zariadenie sa v roku 2015 

sústredí na verejné obstarávanie  - zákazka s nízkou hodnotou, aby sme získali čo najlepšie ceny za kvalitné 

tovary a služby. Údržba v roku 2015 bude vzhľadom na finančné prostriedky štandardná.  

 

 
 

 

 

 

 

Priorita na rok 2015 -  hospodárnosť v rozsahu pridelených finančných prostriedkov, získať 

finančné prostriedky z iných zdrojov. 
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9. Kontakty na poskytovateľa sociálnych služieb 

 

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín  

M. Hattalu 2161 

026 01 Dolný Kubín 

 

Tel. kontakt : 

 

Informátor                    043 5884 881 

Riaditeľ                        043 5884 880 ,  0905752932      

Zdravotný úsek            0905753198 

Poradenské centrum    0917328555 

 

e-mail                 dddk @ vuczilina.sk 

                           tnesvadbova@  vuczilina.sk / riaditeľ / 

                           porad.centrumorava gmail.com 
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Prílohy : 

Zoznam akcií v ZPS a DSS M. Hattalu 2161 Dolný Kubín za rok: 2014 
P. 

č 

 

Názov  akcie 

Počet 

zúčastnených 

klientov 

Počet 

zúčastnených 

klientov  v  % 

Náklady 

na akciu 

  plán skutoč. plán skutoč. EUR 

01 Privítanie Nového roka- zbohom čas vianočný  

35 

 

35 

 

100 

 

100 

 

02 Prednáška MUDr. Vasilová – Pobyt na čerstvom 

vzduchu 

 

50 

 

50 

 

100 

 

100 

 

5,50 

03 Pohyb je zdravie  -  cvičenia  na udržanie kondície 

v telocvični 

 

30 

 

30 

 

100 

 

100 

 

04 Ukryté v maskách  - výroba  fašiangových masiek  

20 

 

20 

 

100 

 

100 

 

05 Prednáška MUDr. Vasilová -  Zažívacie ústrojenstvo  

50 

 

50 

 

100 

 

100 

 

5,- 

06 Srdiečko pre teba – výroba valentínskych srdiečok  

30 

 

25 

 

100 

 

83,30 

 

07 Medzinárodný  deň  materinskej reči 20 20 100 100  

08 Marec mesiac knihy – beseda so spisovateľom 

Antonom Laučekom 

 

45 

 

45 

 

100 

 

100 

 

5,- 

09 Posledný fašiang – fašiangové posedenie  v maskách, 

ktoré si vyrobili 

 

45 

 

45 

 

100 

 

100 

 

116,27 

10 MDŽ – význam sviatku v dejinách, uctenie si žien  

kvietkom 

 

80 

 

80 

 

100 

 

100 

 

11 Medzinárodný týždeň mozgu-  ukážka cvičenia 

pamäti pre  rodin. príslušníkov 

 

12 

 

12 

 

100 

 

100 

 

12 Beseda s p. Kazimírovou prac. Oravskej knižnice -  

o význame a potrebe čítania 

 

40 

 

35 

 

100 

 

100 

 

3,50 

13 Pohybom k zdraviu – význam a nácvik nordickej 

chôdze 

 

45 

 

45 

 

100 

 

100 

 

14 Apríl  mesiac lesov- beseda s pracovníkom 

Ochrany prírody p. Ing.Klukom  

 

45 

 

45 

 

100 

 

100 

 

26,15 

15 Odborné mat. študentov SOŠ DK – na tému   

„Veľkonočné tradície “ 

 

10 

 

10 

 

100 

 

100 

 

16 Beseda s etnografkou  Oravského múzea 

p. E. Beňušovou –  „ Veľkonočné zvyky “   

 

40 

 

40 

 

100 

 

100 

 

17 Múdrosť skrytá v knihách – beseda s prac. 

OK p. Kazimírová 

 

50 

 

40 

 

100 

 

80 

 

3,50 

18 Stretnutie dvoch generácií – Obchodná akadémie 

projekt „ JUVENTA “  

 

8 

 

8 

 

100 

 

100 

 

19 Stavanie mája – tradície a zvyky na 1. mája    30 25 100 83,3  

20 Deň matiek –  gratulácia a poďakovanie všetkým 

matkám 

 

45 

 

45 

 

100 

 

100 

 

21 Celodenný výlet,  pietna spomienka, položenie venca 

k stene smrti, koncentračný tábor Osvienčim, Poľsko 

 

26 

 

26 

 

 100 

 

100 

hradené 

OZ Senior 

22 Svetový deň bez tabaku – osveta  pre fajčiarov  

30 

 

30 

 

100 

 

100 

 

23 Medzinárodný deň dobrovoľníctva  -dobrovoľníci aj      
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v našom zariadení  20 20 100 100 

24 Deň najlepších  priateľov     30 25  100    83,3  

25 Deň otcov-  dôležitá rola otca v rodina   30 30 100 100  

26 Športové hry o pohár riaditeľky zariadenia a Juniáles 

občerstvenie odmeny, guláš 

 

80 

 

80 

 

100 

 

100 

403,52 
+ OZ 
Senior  

27 Deň čokolády. – posedenie  s ochutnávkou 

rôznych druhov čokolády 

 

40 

 

30 

 

100 

 

75 

 

28 Medziľudské vzťahy-  prednáška  

PhDr. Vlkolinský 

 

50 

 

40 

 

100 

 

80 

 

29 Deň priateľstva – prednáška  

PhDr. Vlkolinský 

 

45 

 

45 

 

100 

 

100 

 

30 Deň  leňošenia -  potreba človeka aj oddychovať  

30 

 

30 

 

100 

 

100 

 

31 Celodenný výlet na Liptovskú Maru 40 40 100 100 324,00 

32 Opekačka v altánku – spoločenské posedenie v 

prírode 

 

80 

 

80 

 

100 

 

100 

 

93,27 

33 Pozitívne myslenie – prednáška 

PhDr. Vlkolinský 

 

40 

 

30 

 

100 

 

75 

 

34 Športové hry seniorov  v Liskovej 3 3 100 100  

35 Výlet do Srňacieho – prechádzka jesennou prírodou  

40 

 

40 

 

100 

 

100 

 

36 Stretnutie primátora mesta, predsedu ZMOSU  

50 

 

40 

 

100 

 

80 

 

37 Spolupráca s deťmi DSS Matúškova DK 

Účasť na športovom podujatí 

 

8 

 

8 

 

100 

 

100 

 

38 Účasť  na  spoločenskom stretnutí Domov domovu 

Žilina 

 

3 

 

3 

 

100 

 

100 

 

39 Október  mesiac úcty k starším  – spoločenské 

posedenie  

 

60 

 

50 

 

100 

 

83,3 

 

98,13 

40 Turnaj  v holandskom biliarde spolupráca 

s deťmi   z DSS a ZNB Matúškova DK 

 

35 

 

35 

 

100 

 

100 

 

41 Stretnutie s kandidátom na primátora mesta 

p. Ing. M .Ďaďom 

 

50 

 

50 

 

100 

 

100 

 

42 Stretnutie s kandidátom na primátora mesta 

p. Ing. A. Krákorníkom 

 

50 

 

50 

 

100 

 

100 

 

43 Stretnutie s kandidátom na primátora mesta 

p. Ing. M.  Klempajom 

 

50 

 

50 

 

100 

 

100 

 

44 Svetový deň diabetu -  prednáška  

 MUDr. D. Vasilovou 

 

50 

 

50 

 

100 

 

100 

 

2,95 

45 Katarínske posedenie -   spoločenské posedenie 

klientov 

 

50 

 

40 

 

100 

 

80 

 

82,38 

46 Výroba vianočných pozdravov v spolupráci so 

žiakmi ZŠ J. Matúšku DK  

 

15 

 

15 

 

100 

 

100 

 

47 Vianočná výzdoba, vianočná kapustnica pre 

klientov, zamestnancov zariadenia     

 

30 

 

    30 

 

100 

 

100 

hradené 

OZ Senior 

48 Vianočná  kapustnica –posedenie  klientov  

bloku „B“ 

 

46 

 

46 

 

100 

 

100 

 

135,90 

49 Výroba vianočných ikebán  s flóristkou 

p. B. Hromádkovou 

 

10 

 

10 

 

100 

 

100 

 

50 Spríjemnenie vianočného času  spievanie kolied žiaci      
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Počet akcií Počet osôb Priemer na 1

akciu
Rok 2013 Rok 2014

0
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6

 Rok 2013 Rok 2014

ZŠ J. Matúšku 50 50 100 100 

51 Silvestrovské posedenie  klientov 40 40 100 100  

52 Tréningy pamäti  blok A  každú  stredu    30      30   

100 

     

100 

 

53 Tréningy pamäti blok B   každú  stredu    12      12  100     100  

54 Holandský biliard  každý vo štvrtok 8 8 100 100  

55 Jarná a letná údržba kvetinových záhonov 10 10 100 100 52,30 

 

 

 

 

Tabuľka č. 1 – Počet akcií - porovnanie 
 

             

 

Graf č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 2 – Počet odborných prednášok 

 
Rok Zdravie Kultúra Bezpečnosť Príroda Iné 

2013 5 5 3 2 5 

2014 5 6 0 2 3 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2 

 

 

 

 

 

 

Rok 
Počet 

akcií 
Počet zúčastnených spolu 

Priemer na 1 

akciu 

2013 52 1754 34/osôb 

2014 55 1881 34/osôb 
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Aktivity Poradenského centra Dolný Kubín v roku 2014 

 

 

27.1.2014 – Katolíckou univerzitou  v Ružomberku sme boli požiadaní o úzku spoluprácu na 

akademický rok 2013/2014 a to najmä o vykonávanie praxe ich študentov v poradenskom centre 

a možnosť konzultácií študentov pri písaní bakalárskych a diplomových prác najmä na tému 

domáceho násilia. Spolupráca bola umocnená podpísaním Dohody o spolupráci medzi oboma 

subjektmi. 

 

05.5.2014 – pracovníci poradenského centra sa zúčastnili na zasadnutí Združenia miest a obcí 

Bielej Oravy v Krušetnici, kde bola vykonaná prezentácia pracoviska - poradenského centra 

(Bc.J.Murinová) a odborná prednáška na tému domáceho násilia (PhDr.D.Vlkolinský). Na 

zasadnutí vystúpil aj zástupca policajného zboru zo Zákamenného a prejavil záujem o užšiu 

spoluprácu. 
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28.8.2014 – začala dohodnutá spolupráca s mimovládnou organizáciou ,,Istambulský dohovor“ 

v sociálnej kampani proti domácemu násiliu ( násiliu proti týraným ženám v termíne od septembra 

do decembra 2014). 

 

26.9.2014 – vykonaný rozhovor a poskytnutie podkladov k napísaniu článku do regionálnych 

novín MY Orava, p.Martinom Pavelekom, ktorý vyšiel 30.9.2014. Zároveň bola dohodnutá 

spolupráca pri písaní a publikovaní ďalších článkov o domácom násilí. 

 

07.10.2014 – pracovníci poradenského centra sa zúčastnili na zasadnutí Združenia miest a obcí 

Hornej Oravy v Liesku, kde bola vykonaná prezentácia pracoviska – poradenského centra 

(Bc.J.Murinová) a odborná prednáška na tému domáceho násilia (PhDr.D.Vlkolinský). na 

zasadnutí vystúpil aj preventista Policajného zboru v Dolnom Kubíne Mgr.Tibor Šándor. 

 

Október – november 2014 – poskytli sme podklady a rozhovor k napísaniu – publikovaniu 

ďalších článkov v regionálnych novinách MY ORAVSKÉ NOVINY v rámci prevencie domáceho 

násilia 

 

25.11.2014 – v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Dolnom Kubíne, 

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Námestove sme uskutočnili podujatie spojené s  besedou 

s odborníkmi na tému domáceho násilia v rámci ,, Svetového dňa boja za odstránenie násilia 

páchaného na ženách“, ktoré sa uskutočnilo v Strednej odbornej škole v Námestove. 

 

25.11.2014 – na základe pozvánky z Úradu vlády Slovenskej republiky sme sa zúčastnili diskusie 

za okrúhlym stolom  na tému ,,Štandarizácia služieb pre ženy zažívajúce násilie – možnosť 

a limity“ 

 

 

 

Účtovná závierka 2014   

  

Čl. I  

Všeobecné údaje  

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky   

  

a)    

Názov účtovnej jednotky  ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV  

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DOLNÝ KUBÍN  

Sídlo účtovnej jednotky  M. HATTALU 2161, 02601 DOLNÝ KUBÍN  

IČO  17060664  

Dátum zriadenia   01.08.1992  

Spôsob zriadenia  ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA  

Názov zriaďovateľa  ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ  

Sídlo zriaďovateľa  KOMENSKÉHO 48, 01 109 ŽILINA  

b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky   X    riadna  

      mimoriadna   

c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného 

celku  

X    áno  

      nie  
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d)Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku 

verejnej správy  

X    áno  

      nie  

  

2. Opis činnosti účtovnej jednotky   

  

Hlavná činnosť účtovnej jednotky  Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným 

postihnutím v pobytových zariadeniach  

  

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

  

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)  

Funkcia  

Ing. Tatiana Nesvadbová riaditeľ  

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)    

Funkcia   0  

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného 

obdobia  

68,1  

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

- počet vedúcich zamestnancov   

65  

  

  

4  

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:    

- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou    

jednotkou (počet)  0  

- príspevkové  organizácie zriadené účtovnou    

jednotkou (počet)  0  

- neziskové organizácie založené/zriadené     

účtovnou jednotkou (počet)  0  

- právnické osoby založené účtovnou jednotkou 

(počet)  

0  

  

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  
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Ak áno:   

  

Druh zmeny   

  

Dôvod zmeny   

Vplyv zmeny na hodnotu 
majetku, záväzkov,  

vlastného imania  

a výsledku hospodárenia  

  

Peňažné vyjadrenie   

  

        

        

  

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  

reprodukčnou obstarávacou cenou  

f) dlhodobý finančný majetok  obstarávacou cenou  

g) zásoby nakupované  obstarávacou cenou  

h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou  vlastnými nákladmi  

i) zásoby získané bezodplatne  reprodukčnou obstarávacou cenou  

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  
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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:  

  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. 

Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:  
Odpisová skupina  Predpokladaná doba  používania 

v rokoch   

Ročná odpisová sadzba v 

%  

1  5  1/4  

2  8  1/6  

3  20  1/2  

4  40/drobné stavby, cesty, spevnené    

 plochy  1/20  

4  80/budovy  1/20  

      

  

Drobný nehmotný majetok od .....0,0......... Eur 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 ...0,0........... Eur do ...1 700........... €, ktorý podľa rozhodnutia 

účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.   

  

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:  

365 dní  najviac do výšky 20    % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva   

720 dní  najviac do výšky  50   % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva  

1 080 dní  najviac do výšky 100  % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva  

  

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci podnikateľskej činnosti, podľa 

ustanovenia § 20  zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p..   
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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).   

- 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).   

  

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.1)  

Textová časť k tabuľke č.1  V roku 2014 bol daný do užívania     prestrešenie hlavného  vchodu, 

priemyselná pračka HD 165 a technické zhodnotenie budovy – rozšírením spoločenskej 

miestnosti.  

  

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

Spôsob poistenia   Výška poistenia  

Živelné poistenie   3 380 007,87   

Poist. pre prípad odcudzenia  74 200,00   

Poistenie skla       500,00   

Havarijné poistenie  12 675,43   

Poistenie strojov  10 000,00   

  

  

  

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo 
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom  

..............................................................................................................................................................  

  

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  85 777,30   

Budovy, stavby  933 148,83   

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár  136 530,42   

Dopravné prostriedky       9 957,84   

     

     

Majetok v správe účtovnej jednotky  /RO,PO/  0   

     

     

Účtovná jednotka nemá účtovnú náplň pre uvedenú položku  
e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo  

  Majetok,  ku ktorému nemá 

účtovná jednotka vlastnícke právo  
 Suma   

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy     

 o výpožičke  0   

  0   

  0   
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f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému 
majetku a dlhodobému hmotnému majetku.  

Účtovná jednotka nemá účtovnú náplň pre uvedenú položku  
  

Druh DM    Suma OP    Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP  

  0   0   

  0   0   

  0   0   

  

2. Dlhodobý finančný majetok   

Účtovná jednotka nemá účtovnú náplň pre uvedenú položku  
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1  

Textová časť k tabuľke č.1  

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

  

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

Druh DFM   Suma OP   Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP  

0      

0      

0      

0      

  

  

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach   

Účtovná jednotka nemá účtovnú náplň pre uvedenú položku  
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 

hlasovacích 
právach  

v %  

Hodnota 
vlastného 

imania  
spoločnosti 

v eurách   
k 31.12.  

2014  

Hodnota 
vlastného 

imania  
spoločnosti  

v eurách   
k 31.12.  

2013  

Účtovná 
hodnota  
vykázaná  

v súvahe ÚJ 
k 31.12.  

2014  

Účtovná 
hodnota  
vykázaná  

v súvahe ÚJ 
k 31.12.  

2013  

                  

                  

                  

                  

                  

  0  0  0  0  0  0  0  0  

  

4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný 

dlhodobý finančný majetok   

Účtovná jednotka nemá účtovnú náplň pre uvedenú položku  
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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. 2014  

Účtovná hodnota 
vykázaná v súvahe  

účtovnej jednotky  

k 31.12. 2013  

          0  0  

          0  0  

          0  0  

          0  0  

          0  0  

  

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. 2014  

Účtovná hodnota 
vykázaná  

v súvahe 

účtovnej 

jednotky  k 

31.12. 2013  

Popis 

zabezpečenia 

pôžičky  

        0  0    

        0  0    

        0  0    

  

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

Významné položky ostatného DFM   Hodnota k 31.12.2014   Hodnota 31.12.2013  

  0   0   

        

  0   0   

  

B  Obežný majetok   

1. Zásoby  
a) vývoj opravnej položky k zásobám - tabuľka č.2  

Textová časť k tabuľke č.2  

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................  

  

Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k zásobám   

Účtovná jednotka nemá účtovnú náplň pre uvedenú položku  
Konkrétny druh zásob  Suma OP   Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP  

0  0    

      

      

0  0    

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

Účtovná jednotka nemá účtovnú náplň pre uvedenú položku  
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Druh zásob   Hodnota zásob  

Záložné  právo k zásobám  0   

     

Obmedzené právo nakladať so zásobami  0   

     

  

c) spôsob a výška poistenia zásob   

  

Druh zásob   Spôsob poistenia   Výška poistenia  

Súbor zásob v OE + na sklade  Živelné  53 000,00   

  Pre prípad odcudzenia    6 000,00   

       

       

  

2. Pohľadávky  
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy   

Pohľadávky  Riadok súvahy  Hodnota pohľadávok  Opis  

Oravská vodárenská        

spoločnosť a.s.  065  962,97  Dobropis – vyúčtovanie k 31.12.2014  

klient  068  643,86  Nedoplatky na úhradách od roku 2013-2014  

        

        

        

  

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3  

Textová časť k tabuľke č.3  Nevymožiteľná pohľadávka, klient svojim podpisom potvrdil výšku  

našej pohľadávky voči jeho osobe 

..............................................................................................................................................................

................................................................................................  

Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam   

 Pohľadávky  Suma OP   Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP  

602,79   41,07  Nedobytná pohľadávka  

       

       

       

  

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4  

Textová časť k tabuľke č.4  Pohľadávka OVS a.s., je v dobe splatnosti, pohľadávky – klient je po  

dobe splatnosti od 30 dní do 548 dní.  

    

d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4  

Textová časť k tabuľke č.4  

..............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

  

e) pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia     
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Opis predmetu záložného práva   Hodnota predmetu  Hodnota pohľadávky   

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou       

zabezpečenia (uviesť inú formu zabezpečenia)  0   0  

  

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  0   

Hodnota pohľadávok pri ktorých je obmedzené      

právo s nimi nakladať   0   

  

3. Finančný majetok   

Účtovná jednotka nemá účtovnú náplň pre uvedenú položku  
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku   

Krátkodobý  finančný majetok  Zostatok k 31.12.2014  

0  0  

    

0  0  

  

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   0   

Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s nám     

nakladať   0   

  

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 

31.12.2014  

Výška návratnej 

finančnej výpomoci k 

31.12.2013  

        0  0  

        0  0  

        0  0  

  

5. Časové rozlíšenie   

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období   
Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia   Zostatok k 31.12.2014  

Náklady budúcich období  spolu z toho:  258,85   

     

     

     

Príjmy budúcich období  spolu z toho:   0   
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Čl. IV  

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy  

  

A Vlastné imanie - tabuľka č.5  

Názov položky  Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného 

imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov,  opravy významných chýb 

minulých rokov  

  0  

    

  0  

  0  

  

B Záväzky  

1. Rezervy - tabuľka č.6-7   

Účtovná jednotka nemá účtovnú náplň pre uvedenú položku  
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv  

Názov položky              Predpokladaný rok použitia   

    

    

    

2. Záväzky podľa doby splatnosti   

a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8  

Textová časť k tabuľke č.8  : Záväzky v dobe splatnosti, záväzky zo miezd za  

12/2014........................................................................................................................  

    

b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8  

Textová časť k tabuľke č.8  

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

  

c) popis významných položiek záväzkov   

Záväzok  Hodnota záväzku  Opis  

Sociálny fond  680,80  Záväzok zo SF  

Dodávatelia  17 609,56  Záväzok v dobe splatnosti  

Zamestnanci  41 679,74  Mzdy za 12/2014  

Poisťovne  28 008,34  Odvody za 12/2014  

Daňový úrad   4 920,52  Daň z príjmov  

  

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci   
Účtovná jednotka nemá účtovnú náplň pre uvedenú položku  
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9  

Textová časť k tabuľke č.9 

..............................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................  

  

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 

31.12.2014  

Stav k 

31.12.2013  

        0  0  

            

        0  0  

  

  

  

  

  

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 

31.12.2014  

Výška prijatej 

návratnej 

výpomoci k 

31.12.2013  

        0  0  

            

            

            

        0  0  

  

  

  

4. Časové rozlíšenie   
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov 

budúcich          období   

Popis významnej položky časového rozlíšenia   Zostatok  k 31.12.2014  

Výdavky budúcich období spolu z toho:  0   

     

     

Výnosy budúcich období spolu z toho:  51 174,36   
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b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384   

Kapitálový transfer  Zúčtovanie do výnosov budúcich období  

  51 174,36  

    

    

    

    

  

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  

- školné  

- strava  

- kopírovacie služby  

- vyhlasovanie rozhlasom   

-  

375 766,68  

b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob  0  

c)  aktivácia  0  

624 - Aktivácia DHM  0  

    

d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov  0  

632 - Daňové výnosy samosprávy  

- podielové dane  

- daň z nehnuteľností   

- daň za psa  

-  

0  

633 - Výnosy z poplatkov   

- správne poplatky   

- KO a DSO  

0  

 -     

e)  finančné výnosy    

661 - Tržby z predaja CP - 

 predaj akcií   

0  

662 - Úroky  35,82  

668 - Ostatné finančné výnosy  

 -    

0  

f) mimoriadne výnosy    

672 - Náhrady škôd  0  
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g)  výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC   a v 

RO a PO zriadených obcou alebo VÚC                       
  

691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC  

- bežný transfer na školský klub  

- bežný transfer na školskú jedáleň   

-  

879 582,95  

692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC    

 -  zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa                                19 031,56  

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR - 

bežný transfer na   
  

  

 -    1572,96  

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR    

 -  zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR  792,84  

695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ  

 -    
  

696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ - 

zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ  
  

697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov    

mimo verejnej správy  

 -    

2 296,58  

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

 -  zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov mimo  

  

  

  

verejnej správy  408,84  

699 - Výnosy samosprávy  z odvodu rozpočtových príjmov - 

 zinkasované príjmy RO  
  

h) ostatné výnosy    

644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania  0  

645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania  0  

648 - Ostatné výnosy    

 -    5 004,52  

i)  zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia    

653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti   

 -    

658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti  

 -    

4 502,46  

  

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov  

Popis /číslo účtu a názov/   Suma     

a)  spotrebované nákupy     

501 - Spotreba materiálu    50 556,12  

502 - Spotreba energie     

- elektrická energia  

- voda  

- plyn  

-  

 21 512 78 
816,74  

15 320,73  

b) služby     



47 

511 - Opravy a udržiavanie - 

 oprava xxx  
 7 887,20  

512 - Cestovné   745,57  

513 - Náklady na reprezentáciu    0  

 -     

518 - Ostatné služby   

 -    

111 829,41  

c)  osobné náklady    

521 - Mzdové náklady   416 487,72  

524 - Zákonné sociálne náklady  144 076,60  

527 - Zákonné sociálne náklady   29 097,58  

d) dane a poplatky    

532 - Daň z nehnuteľností  41,24  

538 - Ostatné dane a poplatky  

 -    

1 749,08  

e)  odpisy, rezervy a opravné položky     

551 - Odpisy  DNM a DHM  

- odpisy z vlastných zdrojov  

- odpisy z cudzích zdrojov   

20 233,24  

  

  

553 - Tvorba ostatných rezerv  

 -    
  

558 - Tvorba ostatných opravných položiek  

- k daňovým pohľadávkam  

- k nedaňovým pohľadávkam  

41,07  

f) finančné náklady    

561 - Predané CP a podiely  0  

562 - Úroky  0  

568 - Ostatné finančné náklady  

 -    

1 449,89  

g)  mimoriadne náklady    

572 - Škody  0  

h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov    

584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených 
obcou alebo VÚC  

- bežný transfer xxx  

- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa  

0  

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

 -  bežný transfer xxx  

0  

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

 -  bežný transfer xxx  

0  

587 - Náklady na ostatné transfery 

-  bežný transfer xxx  

00  

588 - Náklady z odvodu príjmov  

 -  predpis odvodu príjmov RO  

399 506,56  

589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov  

 -  predpis budúceho odvodu príjmov RO  

1360,40  
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i) ostatné náklady    

541 - ZC predaného DNM a DHM  0  

544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania  0  

545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania  951,00  

546 - Odpis pohľadávky  

 -    
  

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť  

 -    

743,10  

549 - Manká a škody  

 -    

0  

j) dane z príjmov  

591 - Splatná daň z príjmov   

6,68  

  

  

  

  

3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti   

Účtovná jednotka nemá účtovnú náplň pre uvedenú položku  
  

Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods .6    

Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na 

náklady za:  

0  

a) overenie účtovnej závierky  0  

b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky  0  

c) súvisiace audítorské služby,  0  

d) daňové poradenstvo,  0  

e) ostatné neaudítorské služby  0  

  

4. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií   

Účtovná jednotka nemá účtovnú náplň pre uvedenú položku  
  

Číslo 

účtu  

Tržby a výrobné náklady  príspevkových 

organizácií  

Číslo 

riadku  

Bežné účtovné 

obdobie  

Bezprostredne  

predchádzajúce  

účtovné obdobie  

a  b  c  1  2  

601  Tržby za vlastné výrobky  01      

602  Tržby z predaja služieb  02      

604  Tržby za tovar  03      

504  Predaný tovar   04      

  Tržby celkom /01+02+03-04/  05      

501  Spotreba materiálu  06      

502  Spotreba energie  07      

503  Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok  08      

511  Oprava a udržiavanie  09      

512  Cestovné  10      

513  Náklady na reprezentáciu   11      
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518  Ostatné služby  12      

521  Mzdové náklady  13      

524  Zákonné sociálne poistenie  14      

525  Ostatné sociálne poistenie  15      

527  Zákonné sociálne náklady   16      

528  Ostané sociálne náklady   17      

531  Daň z motorových vozidiel  18      

532  Daň z nehnuteľností  19      

538  Ostatné dane a poplatky  20      

551  Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku    

21      

  Výrobné náklady celkom /r.06 až r.21/  22      

  

Textová časť :   

Príspevková organizácia  spĺňa podmienky podľa § 21 ods. 2 zákona č.523/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                            

                                                                                                                                          áno            

  nie  

  

Čl. VI  

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch  

1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi   

Účtovná jednotka nemá účtovnú náplň pre uvedenú položku  
  

Popis významných položiek  majetku 

a záväzkov   

Hodnota majetku   Forma zabezpečenia  

      

      

  

2. Ďalšie informácie   

Významné položky    Hodnota   Účet  

Prenajatý majetok  0      

Majetok prijatý do úschovy  31 263,12   754   

Odpísané pohľadávky  0      

Prísne zúčtovateľné tlačivá  0      

Materiál v skladoch civilnej ochrany  0      

Prijaté depozitá a hypotéky  0      

Iné  355 398,18   750   
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Čl. VII  

Informácie o iných aktívach a iných pasívach  

  

1. Iné aktíva a iné pasíva   
Účtovná jednotka nemá účtovnú náplň pre uvedenú položku  
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.    

  

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 31.12.2014  

          

          

          

  

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.  

Textová časť k tabuľke č.10 

..............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................  

c) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky 
- tabuľka č.11  

Textová časť k tabuľke č.11 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................  

  

  

  

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      
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2. Ostatné finančné povinnosti - tabuľka č.10  

Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch.   

Textová časť k tabuľke č.10 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................  

  

  

  

Čl. VIII  

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických 

vzťahoch  účtovnej jednotky a spriaznených osôb Účtovná jednotka nemá 

účtovnú náplň pre uvedenú položku  
  

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/hodnotá
ch realizovaných  

obchodov/transakc
ií  medzi účtovnou 

jednotkou  

a spriaznenými 

osobami   

  Kúpa         

  Predaj        

  Poskytnutie služby        

  Obchodné zastúpenie        

  Licencie        

  Transféry        

  Know-how        

  Úver, pôžička        

  Výpomoc        

  Záruka        

  Iné obchody         

          

Základná škola   Poskytnutý transfer 

na bežné výdavky  
      

Základná škola  Poskytnutý transfer 

na kapitálové 

výdavky  

      

OS XXX  Vklad od základného 

imania obchodnej 

spoločnosti   
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OS XXX  Navýšenie 

základného imania 

obchodnej 

spoločnosti  

      

OS XXX  Poskytnutie 

návratnej finančnej  
      

 výpomoci     

OS XXX  Splatenie poskytnutej 

návratnej finančnej 

výpomoci   

      

          

Obec  Prijatý transfer na 

bežné výdavky  
      

Obec  Prijatý transfer na 

kapitálové výdavky   
      

          

  

b) opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám   
Spriaznená osoba  Podmienené záväzky  Hodnota podmienených záväzkov  

      

      

      

  

  

Čl. IX  

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu   

  

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14 

Textová časť k tabuľke č.12-14:  

Rozpočet obce/rozpočtovej organizácie/príspevkovej organizácie bol schválený obecným/mestským 

zastupiteľstvom dňa ...5. novembra 2013................  uznesením č...5/26....  

Zmeny rozpočtu:   

- prvá  zmena  schválená dňa ....28.04.2014... uznesením č. ....... -  druhá zmena schválená 
dňa ....23.06.2014... uznesením č. .......  

- tretia zmena  schválená dňa ....08.09.2014... uznesením č. .......  

- štvrtá zmena  schválená dňa ...27.10.2014... uznesením č. .......  

  

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.  

  

Čl. X  

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka   

do dňa zostavenia účtovnej závierky  

  

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do 

dňa zostavenia účtovnej závierky  
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a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po 
dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením 
dôvodu týchto zmien,  

b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek,  

c) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,  

d) vydané dlhopisy a iné cenné papiere,  

e) zmena právnej formy účtovnej jednotky,  

f) mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné 
pohromy, g) iné mimoriadne skutočnosti  

  

Popis skutočností:  

Po 31. decembri 2014 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie 

v účtovnej závierke za rok 2014.  

 

 

 
 

Súvaha Úč  ROPO SFOV 1 - 01 

Ozn. STRANA AKTÍV 
Číslo 

riadku 

2014 2013 

Brutto Korekcia Netto Netto 

A b c 1 2 3 4 

 SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114 001 1 313 336,67 552 696,96 760 639,71 760 500,66 

A. Neobežný majetok r.003+r.011+024 002 1 165 414,39 552 655,89 612 758,50 609 602,43 

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010) 003 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091 AÚ) 004 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Softwér (013) - (073+091 AÚ) 005 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Oceniteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ) 006 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018)-(078+091 AÚ) 007 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)-(079+091 AÚ) 008 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)(093) 009 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Poskyt. preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051)-

(095 AÚ) 

010 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 023) 011 1 165 414,39 552 655,89 612 758,50 609 602,43 

A.II.1. Pozemky (031) - (092 AÚ) 012 85 777,30 0,00 85 777,30 85 777,30 

2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092 AÚ) 013 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Predmety z drahých kovov (033) - (092 AÚ) 014 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Stavby (021) - (081 + 092 AÚ) 015 933 148,83 461 975,67 471 173,16 469 694,89 

5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - 

(082 + 092 AÚ) 

016 136 530,42 80 722,38 55 808,04 54 130,24 

6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092 AÚ) 017 9 957,84 9 957,84 0,00 0,00 

7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 

AÚ) 

018 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ) 019 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092AÚ) 020 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089+092 AÚ) 021 0,00 0,00 0,00 0,00 

11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)(094) 022 0,00 0,00 0,00 0,00 

12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)-

(095 AÚ) 

023 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až 032) 024 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.III.1 
. 

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej 

jednotke (061) - (096 AÚ) 

025 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s 

podstatným vplyvom (062) - (096 AÚ) 

026 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Realizovateľné cenné papiere a podiely  (063)-(096 AÚ) 027 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065)-(096 AÚ) 028 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066)-

(096 AÚ) 

029 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Ozn. STRANA AKTÍV 
Číslo 

riadku 

2014 2013 

Brutto Korekcia Netto Netto 

A b c 1 2 3 4 

6. Ostatné pôžičky (067)-(096 AÚ) 030 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096 AÚ) 031 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043)(096 AÚ) 032 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Obežný majetok 034+040+048 +060+085+098+104 033 147 663,43 41,07 147 622,36 150 692,85 

B.I. Zásoby súčet (r.035 až r.039) 034 43 844,26 0,00 43 844,26 64 254,31 

B.I.1. Materiál (112+119)-(191) 035 43 844,26 0,00 43 844,26 64 254,31 

2. Nedokončená výroba a polotovary (121+122)(192+193) 036 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Výrobky (123)-(194) 037 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Zvieratá  (124) - (195) 038 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Tovar (132 +133 +139)-(196) 039 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.041 

až 047) 

040 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do 

rozpočtu zriaďovateľa (351) 

041 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 042 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného 

celku (355) 

043 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Zúčtovanie transferov  zo štátneho rozpočtu v rámci 

konsolidovaného celku(356) 

044 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného 

celku (357) 

045 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným 

subjektom (358) 

046 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a 

iné zúčtovania (359) 

047 0,00 0,00 0,00 0,00 
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B.III. Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059) 048 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.III.1 
. 

Odberatelia (311AÚ)-(391 AÚ) 049 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 050 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) 

(391AÚ) 

051 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391 AÚ) 052 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391 AÚ) 053 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391 AÚ) 054 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií 

(373AÚ)-(391 AÚ) 

055 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391 AÚ) 056 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov  (375AÚ)-(391 AÚ) 057 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. Nakúpené opcie (376AÚ)-(391 AÚ) 058 0,00 0,00 0,00 0,00 

11. Iné pohľadávky (378AÚ)-(391 AÚ) 059 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Ozn. STRANA AKTÍV 
Číslo 

riadku 

2014 2013 

Brutto Korekcia Netto Netto 

A b c 1 2 3 4 

B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až 084) 060 1 779,79 41,07 1 738,72 287,90 

B.IV.1 
. 

Odberatelia (311AÚ)-(391 AÚ) 061 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391 AÚ) 062 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ)(391 

AÚ) 

063 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Poskytnuté prevádzkové preddavky  (314)-(391 AÚ) 064 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391 AÚ) 065 962,97 0,00 962,97 0,00 

6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316)-(391 

AÚ) 

066 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov 

(317)-(391 AÚ) 

067 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných 

celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou alebo 

vyšším územným celkom (318)-(391 AÚ) 
068 643,86 41,07 602,79 287,90 

9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných 

celkov (319)-(391 AÚ) 

069 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391 AÚ) 070 0,00 0,00 0,00 0,00 

11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného 

poistenia (336)-(391 AÚ) 

071 0,00 0,00 0,00 0,00 

12. Daň z príjmov (341)-(391 AÚ) 072 0,00 0,00 0,00 0,00 

13. Ostatné priame dane (342)-(391 AÚ) 073 0,00 0,00 0,00 0,00 

14. Daň z pridanej hodnoty  (343)-(391 AÚ) 074 0,00 0,00 0,00 0,00 

15. Ostatné dane a poplatky (345)-(391 AÚ) 075 0,00 0,00 0,00 0,00 
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16. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391 AÚ) 076 0,00 0,00 0,00 0,00 

17. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií 

(373AÚ)-(391 AÚ) 

077 0,00 0,00 0,00 0,00 

18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391 AÚ) 078 0,00 0,00 0,00 0,00 

19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov  (375AÚ)-(391 AÚ) 079 0,00 0,00 0,00 0,00 

20. Nakúpené opcie (376AÚ)-(391 AÚ) 080 0,00 0,00 0,00 0,00 

21. Iné pohľadávky (378AÚ)-(391 AÚ) 081 172,96 0,00 172,96 0,00 

22. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 082 0,00 0,00 0,00 0,00 

23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391 AÚ) 083 0,00 0,00 0,00 0,00 

24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo 

verejnej správy (372AÚ)-(391AÚ) 

084 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.V. Finančné účty súčet (r.086 až 097) 085 102 039,38 0,00 102 039,38 86 150,64 

B.V.1. Pokladnica (211) 086 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Ceniny (213) 087 28,80 0,00 28,80 140,80 

3. Bankové účty (221AÚ +/-261) 088 102 010,58 0,00 102 010,58 86 009,84 

4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok  

(221 AÚ) 

089 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Výdavkový rozpočtový účet (222) 090 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Ozn. STRANA AKTÍV 
Číslo 

riadku 

2014 2013 

Brutto Korekcia Netto Netto 

A b c 1 2 3 4 

6. Príjmový rozpočtový účet (223) 091 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) (291 AÚ) 092 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253)-(291 AÚ) 093 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka 

držané do splatnosti (256)-(291AÚ) 

094 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257)-(291AÚ) 095 0,00 0,00 0,00 0,00 

11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259)(291 

AÚ) 

096 0,00 0,00 0,00 0,00 

12. Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28) 097 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet 

(r.099 až 103) 

098 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.VI.1 
. 

Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci 

konsolidovaného celku(271AÚ-291AÚ) 099 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným 

subjektom verejnej správy (272 AÚ)-(291 AÚ) 100 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským 

subjektom (274 AÚ)-(291AÚ) 

101 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným 

organizáciám (275 AÚ)-(291 AÚ) 

102 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám 

(277 AÚ)-(291 AÚ) 

103 0,00 0,00 0,00 0,00 
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B.VII. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé 

súčet (105 až 109) 

104 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.VII. 

1. 

Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci 

konsolidovaného celku(271AÚ) - (291AÚ) 105 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným 

subjektom verejnej správy (272 AÚ)-(291 AÚ) 106 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským 

subjektom (274 AÚ)-(291AÚ) 

107 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným 

organizáciám (275 AÚ)-(291 AÚ) 

108 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám 

(277 AÚ)-(291 AÚ) 

109 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Časové rozlíšenie (r.111 až r.113) 110 258,85 0,00 258,85 205,38 

C.1 Náklady budúcich období  (381) 111 258,85 0,00 258,85 205,38 

2. Komplexné náklady budúcich období (382) 112 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Príjmy budúcich období (385) 113 0,00 0,00 0,00 0,00 

D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová 

skupina 20) 

114 0,00 0,00 0,00 0,00 

 KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.001 až r.114) 888 5 253 087,83 2 210 787,84 3 042 299,99 3 041 797,26 

5 
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 60 

Výkaz ziskov a strát  Úč  ROPO SFOV 2 - 01 

Číslo účtu 

alebo 

skupiny 
náklady 

Číslo 

riadku 

2014 

2013 
Hlavná činnosť 

Podnikateľská 

činnosť 
Spolu: 

A b c 1 2 3 4 

50 Spotrebované nákupy (r.002 až r.005) 001 160 314,09 0,00 160 314,09 142 077,38 

501 Spotreba materiálu 002 50 556,12 0,00 50 556,12 23 755,93 

502 Spotreba energie 003 109 757,97 0,00 109 757,97 118 321,45 

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 004 0,00 0,00 0,00 0,00 

504,507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 005 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 Služby (r.007 až r.010) 006 120 462,18 0,00 120 462,18 125 542,05 

511 Opravy a udržiavanie 007 7 887,20 0,00 7 887,20 7 633,41 

512 Cestovné 008 745,57 0,00 745,57 698,33 

513 Náklady na reprezentáciu 009 0,00 0,00 0,00 0,00 

518 Ostatné služby 010 111 829,41 0,00 111 829,41 117 210,31 

52 Osobné náklady (r.012 až r.016) 011 597 806,27 0,00 597 806,27 543 634,21 

521 Mzdové náklady 012 416 487,72 0,00 416 487,72 378 723,57 

524 Zákonné sociálne poistenie 013 144 076,50 0,00 144 076,50 130 803,47 

525 Ostatné sociálne poistenie 014 8 144,47 0,00 8 144,47 7 338,29 

527 Zákonné sociálne náklady 015 29 097,58 0,00 29 097,58 26 768,88 

528 Ostatné sociálne náklady 016 0,00 0,00 0,00 0,00 

53 Dane a poplatky (r.018 až r.020) 017 1 790,32 0,00 1 790,32 1 770,50 

531 Daň z motorových vozidiel 018 0,00 0,00 0,00 0,00 

532 Daň z nehnuteľnosti 019 41,24 0,00 41,24 0,00 

538 Ostatné dane a poplatky 020 1 749,08 0,00 1 749,08 1 770,50 

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až 

r.028) 

021 1 694,10 0,00 1 694,10 3 717,80 

541 

Zostatková cena predaného dlhodobého 

nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 

majetku 

022 0,00 0,00 0,00 0,00 

542 Predaný materiál 023 0,00 0,00 0,00 0,00 

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 024 0,00 0,00 0,00 0,00 

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 025 951,00 0,00 951,00 930,00 

546 Odpis pohľadávky 026 0,00 0,00 0,00 0,00 

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 027 743,10 0,00 743,10 2 787,80 

549 Manká a škody 028 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 

Odpisy,rezervy a opravné položky  z prevádzkovej 

činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie 

časového rozlíšenia (r.030+r.031+r.036+r.039) 
029 20 274,31 0,00 20 274,31 27 158,80 

551 Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 

030 20 233,24 0,00 20 233,24 22 656,34 

Ozn. 

A 

STRANA PASÍV 

b 

Číslo 
riadku 

c 6 

2013 2014 

5 

KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.115 až 183) 999 3  022 722, 66 2  997 031, 09 

7 



 61 

 Rezervy a opravné položky z prevádzkovej 

činnosti (r.032 až r.035) 

031 41,07 0,00 41,07 4 502,46 

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 032 0,00 0,00 0,00 0,00 

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 033 0,00 0,00 0,00 4 502,46 

557 Tvorba zákonných opravných položiek z 

prevádzkovej činnosti 

034 0,00 0,00 0,00 0,00 

558 Tvorba ostatných opravných položiek z 

prevádzkovej činnosti 

035 41,07 0,00 41,07 0,00 

8 

Číslo 
účtu 

alebo 

skupiny 

náklady 

Číslo 

riadku 

2014 

2013 
Hlavná činnosť 

Podnikateľská 

činnosť 
Spolu: 

A b c 1 2 3 4 

 Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti 

(r.037+r.038) 

036 0,00 0,00 0,00 0,00 

554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 037 0,00 0,00 0,00 0,00 

559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 038 0,00 0,00 0,00 0,00 

555 Zúčtovanie komlexných nákladov budúcich období 039 0,00 0,00 0,00 0,00 

56 Finančné náklady (r.041 až r.048) 040 1 449,89 0,00 1 449,89 1 841,21 

561 Predané cenné papiere a podiely 041 0,00 0,00 0,00 0,00 

562 Úroky 042 0,00 0,00 0,00 0,00 

563 Kurzové straty 043 0,00 0,00 0,00 0,00 

564 Náklady na precenenie cenných papierov 044 0,00 0,00 0,00 0,00 

566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 045 0,00 0,00 0,00 0,00 

567 Náklady na derivátové operácie 046 0,00 0,00 0,00 0,00 

568 Ostatné finančné náklady 047 1 449,89 0,00 1 449,89 1 841,21 

569 Manká a škody na finančnom majetku 048 0,00 0,00 0,00 0,00 

57 Mimoriadne náklady (r.050 až r.053) 049 0,00 0,00 0,00 0,00 

572 Škody 050 0,00 0,00 0,00 0,00 

574 Tvorba rezerv 051 0,00 0,00 0,00 0,00 

578 Ostatné mimoriadne náklady 052 0,00 0,00 0,00 0,00 

579 Tvorba opravných položiek 053 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 

(r.055 až r.063 

054 400 866,96 0,00 400 866,96 421 242,00 

581 

Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do 

štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových 

organizácií 

055 0,00 0,00 0,00 0,00 

582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným 

subjektom verejnej správy 

056 0,00 0,00 0,00 0,00 

583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu 

subjektom mimo verejnej správy 

057 0,00 0,00 0,00 0,00 

584 

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových 
organizácií a príspevkových 

organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným 

celkom 

058 0,00 0,00 0,00 0,00 

585 
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho 

územného celku ostatným subjektom verejnej správy 059 0,00 0,00 0,00 0,00 

586 
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho 

územného celku subjektom mimo verejnej správy 060 0,00 0,00 0,00 0,00 

587 Náklady na ostatné transfery 061 0,00 0,00 0,00 0,00 
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588 Náklady z odvodu príjmov 062 399 506,56 0,00 399 506,56 420 954,10 

589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 063 1 360,40 0,00 1 360,40 287,90 

 Účtové skupiny 50-58 celkom súčet      

 (r.001+r.006+r.011+r.017+r.021+r.029+ r.040 

+r.049+r.054) 

064 1 304 658,12 0,00 1 304 658,12 1 266 983,95 

 Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.064) 994 3 914 015,43 0,00 3 914 015,43 3 805 454,31 

9 

Číslo 
účtu 

alebo 

skupiny 

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hodpodárenia 

Číslo 

riadku 

2014 

2013 
Hlavná činnosť 

Podnikateľská 

činnosť 
Spolu: 

A b c 1 2 3 4 

60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r.066 až r.068) 065 375 766,88 0,00 375 766,88 400 553,41 

601 Tržby za vlastné výrobky 066 0,00 0,00 0,00 0,00 

602 Tržby z predaja služieb 067 375 766,88 0,00 375 766,88 400 553,41 

604,607 Tržby za predaný tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na 

predaj 

068 0,00 0,00 0,00 0,00 

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r.070 až 

r.073) 

069 0,00 0,00 0,00 0,00 

611 Zmena stavu nedokončenej výroby 070 0,00 0,00 0,00 0,00 

612 Zmena stavu polotovarov 071 0,00 0,00 0,00 0,00 

613 Zmena stavu výrobkov 072 0,00 0,00 0,00 0,00 

614 Zmena stavu zvierat 073 0,00 0,00 0,00 0,00 

62 Aktivácia (r.075 až r.078) 074 0,00 0,00 0,00 0,00 

621 Aktivácia materiálu a tovaru 075 0,00 0,00 0,00 0,00 

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 076 0,00 0,00 0,00 0,00 

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 077 0,00 0,00 0,00 0,00 

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 078 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r.080 

až r.082) 

079 0,00 0,00 0,00 0,00 

631 Daňové a colné výnosy štátu 080 0,00 0,00 0,00 0,00 

632 Daňové výnosy samosprávy 081 0,00 0,00 0,00 0,00 

633 Výnosy z poplatkov 082 0,00 0,00 0,00 0,00 

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r.084 až 

r.089) 

083 5 004,52 0,00 5 004,52 127,96 

641 Tržby z predaja DNM a DHM 084 0,00 0,00 0,00 0,00 

642 Tržby z predaja materiálu 085 0,00 0,00 0,00 0,00 

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 086 0,00 0,00 0,00 0,00 

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 087 0,00 0,00 0,00 0,00 

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 088 0,00 0,00 0,00 0,00 

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 089 5 004,52 0,00 5 004,52 127,96 

65 Zúčtov.rezerv a opr.pol. z PČ a FČ 

(r.091+r.096+r.099) 

090 4 502,46 0,00 4 502,46 3 186,08 

 Zúčtov.rezerv a opr.pol. z prev.činnosti (r.092 až 

r.095) 

091 4 502,46 0,00 4 502,46 3 186,08 

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej 

činnosti 

092 0,00 0,00 0,00 0,00 

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 093 4 502,46 0,00 4 502,46 3 186,08 

657 Zúčtovanie zákonných OP z prevádzkovej činnosti 094 0,00 0,00 0,00 0,00 

658 Zúčtovanie ostatných OP z prevádzkovej činnosti 095 0,00 0,00 0,00 0,00 



 63 

 Zúčtov.rezerv a opr.pol. z finan.činnosti (r.097 až 

r.098) 

096 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 

Číslo 
účtu 

alebo 

skupiny 

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hodpodárenia 

Číslo 

riadku 

2014 

2013 
Hlavná činnosť 

Podnikateľská 

činnosť 
Spolu: 

A b c 1 2 3 4 

654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 097 0,00 0,00 0,00 0,00 

659 Zúčtovanie OP z finančnej činnosti 098 0,00 0,00 0,00 0,00 

655 Zúčtovanie komplex.nákladov budúcich období 099 0,00 0,00 0,00 0,00 

66 Finančné výnosy (r.101 až r.108) 100 35,82 0,00 35,82 142,42 

661 Tržby z predaja CP a podielov 101 0,00 0,00 0,00 0,00 

662 Úroky 102 35,82 0,00 35,82 142,41 

663 Kurzové zisky 103 0,00 0,00 0,00 0,00 

664 Výnosy z precenenia CP 104 0,00 0,00 0,00 0,00 

665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 105 0,00 0,00 0,00 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 0,01 

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 organizáciách a 

príspevkových organizáciách ( r.115 až r.123) 
114 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 celkoch a rozpočtových 

org. a prispevkových org. zriadených obcou alebo 

vyšším územným celkom (r.125 až r.133) 

124 903 685,73 0,00 903 685,73 885 936,50 

691 

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových 
organizáciách a príspevkových 

organizáciách zriadených obcou alebo vyšším 

územným celkom 

125 879 582,95 0,00 879 582,95 858 599,21 

11 
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692 

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce 
alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v 
rozpočtových organizáciách a príspevkových 

organizáciách zriadených obcou alebo vyšším 

územným celkom 

126 19 031,56 0,00 19 031,56 22 065,39 

693 
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho 

rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 127 1 572,96 0,00 1 572,96 1 311,02 

694 

Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo 

štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej 

správy 

128 792,84 0,00 792,84 453,36 

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 2 296,58 0,00 2 296,58 3 369,93 

698 
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od 

ostatných subjektov mimo verejnej správy 132 408,84 0,00 408,84 137,59 

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 133 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Účtová trieda 6      

 celkom(065+069+074+079+083+090+100 

+109+114+124) 

134 1 288 995,41 0,00 1 288 995,41 1 289 946,37 

 Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 

- r.064) (+/-) 

135 -15 662,71 0,00 -15 662,71 22 962,42 

591 Splatná daň z príjmov 136 6,68 0,00 6,68 27,91 

595 Dodatočne platená daň z príjmov 137 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Výsledok hospod. po zdanení r.135 - (r.136, r.137) 

(+/-) 

138 -15 669,39 0,00 -15 669,39 22 934,51 

 Kontrolné číslo súčet ( r.065 až r.138 ) 995 3 902 827,47 0,00 3 902 827,47 3 918 950,03 
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