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Predslov 
 

 

 

Táto výročná správa je prehľadom o činnosti zariadenia a udalostiach, ktoré náš život sprevádzali, a tiež 

poskytuje prehľad o našich plánoch, ktorými chceme dosiahnuť vyššiu úroveň poskytovania sociálnych služieb klientom.  

Naše zariadenie je zapojené do národného projektu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych 

služieb. v roku 2017 sme spracovali žiadosti a projekty na výzvu na podávanie žiadosti o NFP. 

Koncom roka 2015 sme zariadili terapeutické centrum, ktoré sme v roku 2017 rozšírili o hrnčiarske aktivity. 

Naši prijímatelia sociálnej služby môžu v rámci voľnočasových aktivít vybrať medzi hrnčiarstvom, tkaním, prácou v cvičnej 

kuchyni a inými zaujímavými aktivitami. Zúčastnili sa rôznych športových, kultúrno-spoločenských podujatí, ako aj 

domácich i zahraničných rekreačných pobytov. 

Počas celého roka sme pre zamestnancov a klientov zabezpečovali supervíziu. Udržiavali sme kontakty 

s partnerskými zariadeniami z okolia a zo zahraničia. Pripravovali a podávali sme žiadosti o granty, ale aj projekty 

v rámci štrukturálnych fondov EÚ, teraz čakáme na schválenie.  

Zaviedli sme podmienky štandardov kvality v poskytovaní sociálnych služieb s procesným prístupom, súbežne 

sme vynaložili veľké úsilie do práce s komunitou, lebo bez toho nie je možné dosiahnuť náš dlhodobý cieľ: sociálnu 

inklúziu. 

Naše zariadenie sa nachádza v období veľkých premien. Všetci veríme, že spoločným úsilím zriaďovateľa a 

zariadenia sa podarí dosiahnuť vytýčené ciele a v nasledovnom období budeme poskytovať sociálne služby na vysokej 

úrovni. 

 

 

 

 

Mgr. VERES Tibor 

riaditeľ 
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1. Základná charakteristika 
 

 

1.1 Základné údaje 

 

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec 

Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj 

Zriaďovacia listina: Rozhodnutie Trnavského samosprávneho kraja o vydaní zriaďovacej listiny č. 512/2004 zo dňa 

09.01.2004 v znení Dodatku č. 1 - 1807/2007/OSOCP zo dňa 27.02.2007 a Dodatku č. 2 - 

01950/2018/OSOC/71 zo dňa 29.03.2018 

Právna forma: rozpočtová organizácia 

Dátum vzniku: 1953 

Sídlo: 930 28  Okoč, SNP 767/6 

IČO: 00596485 

Štatutárny orgán: Mgr. Veres Tibor - riaditeľ 

Telefón: +421315558102 

Mail: dssokoc@zupa-tt.sk  

Webová stránka: www.dssokoc.sk  

Druh sociálnej 

služby: 

sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu – domov sociálnych služieb 

Forma sociálnej 

služby: 

v domove sociálnych služieb sa poskytuje ambulantná sociálna služba a celoročná pobytová 

sociálna služba 

Cieľová skupina: v domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia 

dôchodkového veku, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je 

najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách alebo fyzickej 

osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III 

podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

Predmet činnosti: v domove sociálnych služieb sa: 

poskytuje – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, 

sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne 

a šatstva, osobné vybavenie, výchova 

zabezpečuje – rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť, ošetrovateľská starostlivosť 

utvárajú podmienky na – vzdelávanie, úschovu cenných vecí 

 

Naše zariadenie vykonáva svoju činnosť v súlade s platnou legislatívou, hlavne: 

Zákon č. 448/2008 Z. z. (Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov), 

Zákon č. 305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2015 – 2020, 

Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych 

služieb a o sumách úhrady za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach na vykonávanie 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. 

 

Sociálne služby v zariadení sú poskytované na základe nasledovných dokumentov: 

Zriaďovacia listina (v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, 

Prevádzkový poriadok DSSpDD, 

Domový poriadok DSSpDD, 

vnútorné smernice zariadenia. 

 

1.2 História zariadenia 

 

História zariadenia siaha do roku 1953, kedy Československá republika pridelila pre účely Detského ošetrovateľského 

ústavu neskoroklasicistický kaštieľ v Opatovskom Sokolci z druhej tretiny 19. storočia. Opatovský Sokolec od roku 1976 

tvorí administratívnu súčasť obce Okoč so samostatným katastrálnym územím. Obec má približne 3900 obyvateľov (Okoč 

cca. 2650, Opatovský Sokolec cca. 1250 obyvateľov). Občianska, technická vybavenosť a služby v obci sú na vysokej 

úrovni.  

mailto:dssokoc@zupa-tt.sk
http://www.dssokoc.sk/
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Starostlivosť o deti s mentálnym postihnutím spočiatku vykonávali rehoľné sestry. V kmeňovej knihe je zaznamenaných 17 

mien s dátumom 1953, no kapacita dosiahla postupne až 78 miest. V súvislosti so zvyšovaním kapacity zariadenia sa jeho 

zamestnancami stávali aj obyvatelia obce. Veková hranica koedukovaného ústavu bola postupne upravovaná na 15, 18 

potom na 26 rokov. Názov inštitúcie bol zmenený na Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutú mládež. Po 

dovŕšení vekovej hranice klienti boli premiestňovaní do iných inštitúcií pre ženy alebo mužov už oddelene. Týmto 

dochádzalo k pretrhaniu dlhoročných priateľských vzťahov medzi klientmi navzájom, taktiež vzťahov medzi klientmi a 

zamestnancami. 

 

V 80-tych rokoch sa začali stavebné úpravy priestorov. Na mieste starých hospodárskych budov bola postavená nová 

budova a realizovali sa aj terénne úpravy. V podkroví starej budovy boli vytvorené ubytovacie priestory pre dievčatá. 

V roku 1984 rehoľné sestry opustili kaštieľ a od tej doby starostlivosť o klientov vykonávajú zamestnanci z obce a 

z blízkeho okolia. Postupne bol rozšírený zdravotný ale aj výchovný úsek (teraz už úsek ergoterapeutov) s cieľom zvýšenia 

kvality poskytovaných služieb ako aj životnej úrovne klientov. Kapacita zariadenia bola znížená na 66 osôb. 

V roku 1991 zariadenie dostalo právnu subjektivitu a prešlo k humánnemu názvu "domov". Dnešný názov je používaný od 

delimitácie k TTSK v roku 2004. 

 

Súčasnú podobu objekt získal v roku 1993, kedy bola dokončená nová budova. V reštitučnom konaní bol majetok 

s lesoparkom s rozlohou 6,8 ha vrátený do súkromného vlastníctva, všetky pozemky, budova kaštieľa a stará hospodárska 

budova teda nie sú majetkom TTSK. Majetkom samosprávneho kraja je nová budova a niekoľko malých stavieb. 

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 66/2009 Z. z.  Zákon o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní 

pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, od 01. 03. 2009 bolo podľa § 4 uvedeného zákona v prospech TTSK, ako vlastníka stavieb k pozemkom pod 

týmito stavbami zriadené zákonné vecné bremeno. Obsahom zákonného vecného bremena je držba a užívanie pozemku 

pod stavbami, vrátane práva uskutočniť stavbu alebo  zmenu stavby. Vlastník pozemku pod budovami vo vlastníctve TTSK 

je tak povinný s účinnosťou od 01.03.2009 strpieť výkon práva zodpovedajúceho zákonnému vecnému bremenu do 

vykonania pozemkových úprav v k. ú. Okoč. Uvedená skutočnosť je jedným z dôvodov, prečo vedenie TTSK a DSS Okoč 

začalo hľadať nové riešenie pre zvyšovanie úrovne kvality života klientov. 

 

Významnou, no veľmi nešťastnou udalosťou bol požiar v roku 2007, ktorý spôsobil rozsiahle škody v objekte kaštieľa. 

Požiar našťastie obišiel bez tragických následkov – počas evakuácie obyvateľov a majetku utrpel menšie zranenie iba jeden 

zamestnanec zariadenia. Na základe vyšetrovania v oficiálnej správe je uvedené, že požiar bol spôsobený nešpecifikovanou 

poruchou elektrického vedenia. Po tejto udalosti prišli zásadné zmeny v živote klientov. Budova samotného kaštieľa sa už 

nevyužíva. Stravovacia prevádzka s personálom bola presunutá do prenajatých priestorov Poľnohospodárskeho družstva 

Okoč–Sokolec v septembri 2007. Ubytovacie a ďalšie služby klientom trvale pripútaných na lôžko boli od mája 2007 do 

novembra 2014 poskytované v časti miestnej škôlky v Opatovskom Sokolci. Túto časť materskej školy s priľahlým 

pozemkom TTSK za účelom získania nehnuteľnosti k procesu deinštitucionalizácie odkúpil od obce Okoč spolu s ďalšími 

pozemkami v Okoči, Opatovskom Sokolci a Topoľníkoch. V súčasnom, prechodnom období zariadenie prenajíma dva 

rodinné domy v Okoči na bývanie klientov. 

 

1.3 Investície a organizačné zmeny po roku 2007 

 

V poslednom období v našom zariadení boli realizované rôzne zmeny, ktorých cieľom je zvýšenie kvality sociálnych 

služieb a kvality života našich klientov: 

- po požiari v roku 2007 presťahovanie klientov do prenajatého objektu v Opatovskom Sokolci (škôlka), 

premiestnenie stravovacej prevádzky do PD Okoč (september 2007); 

- po r. 2007: zaujatie postoja, že s klientmi využiť všetky možné aktivity mimo DSS, aby čo najviac času mohli 

stráviť mimo inštitúcie; 

- rozsiahle športové aktivity v rámci medzinárodného hnutia špeciálnych olympiád od roku 2004; 

- organizovanie a návštevy kultúrnych podujatí na blízkom a širokom okolí; 

- príležitostné pracovné aktivity klientov v obci (rôzne brigády, aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby, 

uplatnenie sa na otvorenom trhu práce); 

- spoluúčasť na projektoch externých subjektov ako partnerská organizácia, hlavne na takých projektoch, kde sa 

vyžaduje aktivizácia občanov, ľudí z komunity; 

- participácia na cezhraničných projektoch zameraných na sociálnu inklúziu občanov v regióne; 

- od novembra 2014 prevádzka komunitného bývania 25 klientom v prenajatých rodinných domoch v Okoči aj v Op. 

Sokolci; 

- kúpa objektu na vytvorenie tvorivých dielní [Terapeutického centra] (prevádzka od septembra 2015) – tkáčska 

dielňa, hrnčiarska dielňa, cvičná kuchyňa, posilňovňa. Týmto sa posilňujú kapacity pre rôzne terapie. Rozsiahla 

rekonštrukcia tohto objektu v r. 2016: výmena strechy, výmena okien a dverí, oprava podlahovej krytiny, úprava 

dvora, vytvorenie bezbariérového vstupu do objektu; 

- kúpa časti budovy miestnej materskej školy v Opatovskom Sokolci (2015) – objekt bude zrekonštruovaný na účely 

poskytovania ubytovacích služieb; 
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- kúpa pozemkov (2014-2016) v Okoči (3 x 12 klientov), Opatovskom Sokolci (12 klientov) a v Topoľníkoch (12 

klientov) k vytvoreniu ubytovacích služieb v zmysle transformačného procesu; 

- schválenie zámeru dlhodobých prenájmov bytov v južnej oblasti TTSK šiestim klientom so zameraním na uplatnení 

sa na otvorenom trhu práce; 

- kúpa objektu na vytvorenie sídla zariadenia – administratívne priestory. 

 

V podmienkach DSS Okoč – Opatovský Sokolec sa aktivizácia klientov zabezpečuje nasledovnými formami: 

- samoobslužnosť klientov – dôraz na väčšiu samostatnosť; 

- úpravy denných režimov klientov jednak v komunitných domoch ale aj v samotnom zariadení; 

- zapájanie klientov do prevádzky DSS (pomocné práce pri príprave stravy, upratovanie, pranie, udržiavanie 

priestranstiev, pomoc niektorých klientov pri samoobslužných činnostiach iných klientov); 

- aktivizácia prostredníctvom poskytovaných služieb (pracovná rehabilitácia, pracovné krúžky, voľnočasové aktivity, 

športové a kultúrne aktivity); 

- nové činnosti slúžiace ako aktivizácia a previazanie na prípravu pre pracovné začlenenie – najmä komunitné 

bývanie a pomocou neho rozvíjané aktivity; 

- aktivizácia prostredníctvom príležitostných pracovných činností. 

Tieto organizačné zmeny boli síce uskutočnené z rôznych dôvodov, ale postupne podporili proces DI. Klienti počas 

rôznych aktivít sa stretávajú s ľuďmi z obce, komunita akceptuje našich klientov, neboja sa ich osloviť prípadne využiť ich 

schopnosti v rôznych spomenutých oblastiach. Tiež má veľký význam vyspelá kolegialita v dôsledku športových aktivít, 

prítomnosť klientov v komunite prispieva k prípadnému uplatneniu sa na trhu práce. Počas uvedených aktivít získajú 

zručnosti, ktoré môžu využiť v bežnom živote, vlastne sa začala pomalá ale postupná príprava klientov na život v 

komunite. Najväčší posun bol pri začatí modelovania situácie: presun z domu na pracovné miesto (z prenajatých domov a 

pôvodného objektu do terapeutického centra alebo práce). 

 

1.4 Život v prípravných domácnostiach 

 

Rok 2014 znamenal veľkú zmenu v živote našich klientov, ale aj samotného zariadenia. 25 klientov bolo presťahovaných 

do prenajatých rodinných domov. Po počiatočných obavách sa udomácnili v nových priestoroch a so spokojnosťou 

môžeme skonštatovať, že tento „pilotný projekt deinštitucionalizácie nášho zariadenia“ je jeden z najúspešnejších príbehov 

v histórii domova. 

 

Z prevádzkových dôvodov boli v domácnostiach ubytovaní naši imobilní klienti, vytvorilo sa im útulné, domáce prostredie. 

Personál má viac času sa im venovať, vytvorila sa väčšia intimita a silnejšie sociálne vzťahy pre našich najviac odkázaných 

obyvateľov.  

 

Na opačnej strane klientom, ktorí sú mobilní, komunikatívni, sa otvorili nové možnosti pre integráciu do komunity. 

Jednoduchšie nadviažu kontakty s obyvateľmi obce, pôjdu sami nakupovať, spoločne, podľa vlastnej chuti pripravujú 

raňajky, vo dvore môžu opekať, alebo len si v kľude posedieť vonku. Vytvorili sme pre nich bývanie, ktoré sa veľmi 

podobá životu v rodine.  

 

So svojím voľným časom si každý nakladá podľa vlastného uváženia. Využívajú služby terapeutického centra, alebo chodia 

na prechádzky, navštevujú svojich kamarátov v ďalších bývaniach zariadenia, občas navštevujú susedov, zúčastňujú sa 

športových alebo kultúrnych akcií v obci. Môžu žiť svoj vlastný život, pomáhať sa navzájom, alebo keď to potrebujú, 

zatiahnuť sa do svojej intímnej zóny. 

 

1.5 Partnerské zariadenia 

 

Naše zariadenie udržiava partnerské vzťahy s viacerými inštitúciami podobného typu zo Slovenska ale aj zo zahraničia. 

Partnerské kontakty sú orientované na športové aktivity, kultúru, voľnočasové aktivity a záujmy našich klientov.  

 

zo Slovenska 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, hlavne domovy sociálnych služieb z okresu Dunajská Streda (Domov 

sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, so sídlom: 930 07  Medveďov 111, Domov sociálnych služieb pre 

dospelých v Hornom Bare, so sídlom: 930 33 Horný Bar 226, Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, so sídlom: 

930 37  Lehnice, Hlavná 588, Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, 932 01  Veľký Meder, Ižop-Pusta 

1936/1, Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná, so sídlom: 930 21  Jahodná, Mlynská 240/75) 

Spojená škola Opatovský Sokolec, so sídlom: 930 28  Okoč, Gorkého 4/90 

„Lipka“, Zariadenie sociálnych služieb Lipová, so sídlom: 941 02  Lipová 474 

 

zo zahraničia 

 

Česká republika 

Ústav sociální péče Lidmaň, so sídlom: Lidmaň 91, 394 94 Černovice 
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Maďarsko 

Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira, so sídlom: Rákóczi Ferenc utca 12, 9476 Zsira 

Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, so sídlom: 2643 Diósjenő, Kastély 

Szentgotthárdi Szakosított Otthon, so sídlom: Hunyadi u. 29, 9970 Szentgotthárd 

 

Rumunsko 

Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Brâncovenești, so sídlom: Str. Castelului nr. 215, 547130 

Brâncovenești 

 

Poľsko 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie, so sídlom: ul. Mickiewicza 

13, 43-400 Cieszyn 

 

Nemecko 

Caritas-Wohnheim St. Franziskus Rotbach, so sídlom: Max-Petzi-Str. 4, 94078 Freyung 

 

2. Poslanie, vízie a ciele zariadenia 
 

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej 

politiky TTSK. 

 

Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie 

klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby; poskytovať také sociálne služby, ktoré všetkým našim 

klientom umožnia život v prirodzenom prostredí majoritnej spoločnosti a to celkovým opustením veľkokapacitného, 

pôvodného objektu zariadenia a byť spoľahlivým a stabilným sociálnym zariadením poskytujúcim kvalitné a flexibilné 

sociálne služby, spĺňajúce individuálne potreby klientov. 

 

Naším cieľom je poskytovať kvalitné sociálne služby tak, aby sa charakter ústavnej starostlivosti výrazne zmenil (prechod 

z ústavnej pobytovej starostlivosti ku komunitným sociálnym službám), a to pomocou zvyšovania kvalifikácie 

zamestnancov, využívaním verejne dostupných zdrojov, spoluprácou so zariadeniami podobného typu, spoluprácou 

s rodinami a opatrovníkmi klientov prispôsobením sociálnej služby bežnému životu. 

 

Cieľom našej práce je: 

začlenenie našich klientov do prirodzeného prostredia a zotrvávanie v ňom, 

doplnenie sociálnych služieb chýbajúcich v našom regióne potrebných pre zabezpečenie kvalitného života našich klientov, 

poskytovanie sociálnych služieb a ich prispôsobovanie individuálnym potrebám každého klienta, 

pri poskytovaní sociálnych služieb dbať na nadväznosti na verejne dostupné zdroje a ich využitie. 

 

Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta. 

Klient je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý. 

 

Strategické ciele zariadenia na obdobie 2018-2020 

 

Cieľ Obsah Obdobie 

Cieľ 1 Implementovať podmienky kvality. 2017 – 2018 

Cieľ 2 
Zavedenie interdisciplinárnej práce do pracovných činností s klientom a budovanie 

interdisciplinárnych tímov. 
2017 – 2018 

Cieľ 3 
Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov o riadení rizík a krízových situácií so 

zavedením riadenia rizík do praxe, na základe inovatívnych postupov. 
2017 – 2020 

Cieľ 4 Vypracovať a zaviesť adaptačný proces zamestnancov. 2017 – 2020 

Cieľ 5 
Vypracovať postupy a stratégie podpory klientov zamerané na ich plné a účinné 

zapojenie sa a začlenenie sa do spoločnosti. 
2017 – 2020 

Cieľ 6 
Vypracovať postupy, pravidlá a podmienky dodržiavania základných ľudských práv 

a slobôd. 
2017 – 2020 

Cieľ 7 

Vypracovať postupy, pravidlá a podmienky na podporu a zachovania identity 

prijímateľa sociálnej služby – nášho klienta, jeho osobnej integrity, nezávislosti, 

individuálnej rozmanitosti a na vytváranie pozitívneho obrazu o klientovi. 

2017 – 2020 

Cieľ 8 Vypracovať a zaviesť do praxe jednotlivé metodické príručky odborných procesov. 2017 – 2020 

Cieľ 9 

Vypracovať a zaviesť do praxe dôležité faktory konkurencieschopnosti voči 

neverejným zariadeniam sociálnych služieb v okrese Dunajská Streda a Galanta, ako aj 

verejným zariadeniam sociálnych služieb v rámci TTSK. 

2017 – 2019 
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Cieľ Obsah Obdobie 

Cieľ 10 Informovať širokú verejnosť o zmysluplnosti transformácie pobytových služieb. 2017 – 2020 

Cieľ 11 
Vybudovať systém chýbajúcich, potrebných nadväzných sociálnych služieb pre 

potenciálnych klientov z regiónu. 
2017 – 2020 

Cieľ 12 
Postaviť nové domy pre klientov v súlade s kritériami transformácie v bežnej zástavbe 

obcí Okoč, Opatovský Sokolec a Topoľníky. 
2018 – 2019 

Cieľ 13 
Prenájom bytov v južnej časti TTSK pre klientov s cieľom uplatnenia sa na otvorenom 

trhu práce. 
2018 – 2020 

Cieľ 14 Zvýšenie profesionálnych kompetencií zamestnancov. 2017 – 2020 

 

3. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb: 
 

Domov sociálnych služieb (ďalej len „DSS Okoč“ alebo „zariadenie“) už takmer 50 rokov pôsobí v obci Okoč. Názov 

Okoč nesie obec spojená z častí Okoč a Opatovský Sokolec na Podunajskej nížine, na severovýchode Žitného ostrova. 

Nachádza sa na juhozápade Slovenska, v Trnavskom kraji a presnejšie v okrese Dunajská Streda, 4 kilometre severne od 

mesta Veľký Meder. Okoč a Opatovský Sokolec sa spojili v roku 1976. Majú spoločný obecný úrad, obecnú políciu, poštu, 

základnú školu, obecnú knižnicu, zdravotné stredisko, dobrovoľný hasičský zbor, železničnú stanicu, športové stredisko, 

bankovú pobočku a poľnohospodárske družstvo. V oboch častiach obce sa nachádza materská škola, kultúrne stredisko, 

cintorín, klub dôchodcov, detské ihrisko, obchody s potravinami a zmiešaným tovarom, služby (napr. kaderníctvo) a 

pohostinstvá. V Opatovskom Sokolci sa nachádza reformovaný kostol, v Okoči aj rímskokatolícky aj reformovaný kostol. 

V Opatovskom Sokolci sa nachádza Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá je spojená zo špeciálnej 

základnej a školy s internátom a z učilištia. Pohodlie obyvateľstva v obci od 50-tych rokov dvadsiateho storočia 

zabezpečuje vodovod, elektrické vedenie a telefónna sieť, od 60-tych rokov asfaltované cesty. Od roku 1992 plynovod a 

káblová televízia. V obci sa nachádzajú veže oboch operátorov mobilnej siete. Komunikáciu podporuje aj ISDN linka, 

mikrovlnný internet, 4G a DSL rýchly internet. Plánuje sa vybudovanie kanalizačnej siete, časť tohto plánu už bola 

splnená, nakoľko čistička odpadových vôd je v prevádzke už od roku 1995.  

 

3.1 Pracoviská zariadenia: 

 

Pracovisko: sídlo zariadenia „ADMINISTRATÍVA“ 

Adresa::  930 28  Okoč, SNP 767/6 

Tel.:  +421315558102 

 

Pracovisko: terapeutické centrum 

Adresa::  930 28  Okoč, Sokolecká 12/77 

Tel.:  +421315501615 

 

Pracovisko: objekt bývania „KAŠTIEĽ“ 

Adresa::  930 28  Okoč – Opatovský Sokolec, Kaštieľska 46 

Tel.:  +421905730263 

 

Pracovisko: domácnosť „V-HOUSE“ 

Adresa::  930 28  Okoč, Kvetná 119/1 

Tel.:  +421902487772 

 

Pracovisko: domácnosť „T-HOUSE“ 

Adresa::  930 28  Okoč – Opatovský Sokolec, Dlhá 204/12 

Tel.:  +421902073003 

 

Pracovisko: stravovacia prevádzka 

Adresa::  930 28  Okoč, Hlavná 716 

Tel.:  +421918974950 

 

DSS Okoč v súčasnosti spravuje niekoľko objektov v Okoči, Opatovskom Sokolci a Topoľníkoch, v ktorých poskytuje 

alebo plánuje poskytovať sociálne služby klientom. V rámci prípravy na DI, ako sme už vyššie spomenuli, TTSK 

z vlastných finančných prostriedkov odkúpil niekoľko pozemkov pre stávajúce objekty zariadenia. Nehnuteľnosti, ktoré 

v súčasnosti DSS Okoč spravuje: 

 

 
Obec Ulica, číslo súpisné Číslo parcely Číslo LV 

Okoč (k.ú. Okoč) Čalovská  
2517/34 

2422 
2517/35 
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Obec Ulica, číslo súpisné Číslo parcely Číslo LV 

Záhradkárska 84/5 

Záhradkárska 1175 

274 
19 

275 

Sokolecká 77/12 

Sokolecká 1136 

271 

2422 272 

273 

SNP 767/6 

SNP 1639 

1483/1 

609 1483/2 

1483/3 

Okoč (k.ú. Opatovský Sokolec) 

Kaštieľska 755-765, 767, 769  1531 

Gorkého 425 
645/5 

1958 
646/2 

Topoľníky (k.ú. Dolné Topoľníky) Topoľová  

2537/28 

2247 
2537/29 

2537/30 

2537/31 

 

Charakteristika pracovísk 

Priestory zariadenia sa formálne členia na štyri druhy: 

- Priestory pre ubytovanie klientov (izby). 

- Priestory pre vykonávanie odborných činností (terapie a pod.) a pre kultúrno-spoločenské voľnočasové aktivity 

klientov. 

- Administratívne a prevádzkové priestory zabezpečujúce najmä vykonávanie obslužných a ďalších činností a servisu 

pre chod zariadenia (okrem priestorov s vyhradeným právom vstupu). 

- Priestory s vyhradeným právom vstupu. 

 

Priestory pre ubytovanie klientov 

Izby sa v našom zariadení delia na niekoľko typov. Naši klienti majú možnosť doplniť si vybavenie izieb vlastným 

hnuteľným majetkom, spotrebnou elektronikou a osobnými vecami. 

Uvádzame ich typológiu podľa jednotlivých objektov:  

Objekt „Areál kaštieľa“ – pôvodný objekt zariadenia, 

Objekt „T-House“ – prenajímaný rodinný dom v Opatovskom Sokolci, 

Objekt „V-House“ – prenajímaný rodinný dom v Okoči. 

 

Priestory pre aktivity klientov. 

Priestory určené pre aktivity klientov slúžia hlavne ako multifunkčné miestnosti, jedáleň, miestnosť na prípravu kávy, čaju 

a jedla, priestory pre terapie a skupinové aktivity, prednášky a rôzne podujatia pre menšie skupiny, pre oddych klientov 

a ako knižnica. 

 

Administratívne a prevádzkové priestory. 

Administratívne a prevádzkové priestory slúžia pre prácu personálu, avšak sú prístupné aj klientom. Tieto priestory sa 

nepovažujú za súkromný priestor klienta ani potenciálne, preto klienti, ktorí sa v nich zdržiavajú, musia rešpektovať 

obvyklé prevádzkové činnosti, ktoré sa v nich vykonávajú a sú vedení k tomu, aby do nich svojvoľne nezasahovali. Taktiež 

ak si to povaha priestoru vyžaduje, sú povinní dodržiavať obvyklé pokyny vyplývajúce zo zásad bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a požiarnej ochrany. 

Zamestnanci, ak sa klient pohybuje v administratívnych a prevádzkových priestoroch, sú povinní dbať na zaistenie 

bezpečnosti klienta aj keď nie sú vyčlenení pre priame poskytovanie sociálnych alebo zdravotníckych výkonov 

a prednostne komunikovať s klientom pre zistenie a riešenie jeho potrieb.  

 

Priestory s vyhradeným právom vstupu 

Priestory s vyhradeným právom vstupu sú také, ktoré sú označené zákazom vstupu nepovolaným osobám. Toto 

obmedzenie sa vzťahuje na personál ako aj klientov a všetky návštevy zariadenia. Vstup sa obmedzuje zo zákonných 

dôvodov a s ohľadom na bezpečnosť a zdravie osôb. Vo všeobecnosti pohyb klientov v zariadení nie je obmedzovaný. 

 

4. Personálne podmienky, organizačná štruktúra zariadenia 
 

V roku 2017 pracovalo v zariadení celkovo 58 zamestnancov s pracovným úväzkom 56,5 zamestnanca. Z celkového počtu 

58 zamestnancov 86,20 % tvoria ženy (50) a 13,80 % muži (8).  

 

Priemerný počet klientov pripadajúcich na jedného odborného zamestnanca je 1,54.  
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Počet zamestnancov podľa jednotlivých úsekov: 

Správa a administratíva: 6 (úväzok: 6) 

Zdravotný úsek: 30 (úväzok: 30) 

Ergoterapia: 7 (úväzok: 6,5) 

Stravovacia prevádzka: 4 (úväzok: 4) 

Technický úsek: 11 (úväzok: 10) 

Spolu: 58 (úväzok: 56,5) 

 

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov zariadenia 31.12.2017: 

Počet zamestnancov s druhým stupňom vysokoškolského vzdelania 3 

Počet zamestnancov s prvým stupňom vysokoškolského vzdelania 3 

Počet zamestnancov s maturitným vzdelaním  19 

Počet zamestnancov bez maturitného vzdelania 33 

Počet zamestnancov spolu 58 

 

Veková štruktúra zamestnancov zariadenia k 31.12.2017: 

Vek zamestnancov: Počet zamestnancov: Vyjadrenie v %: 

do 30 rokov  1 1,72 % 

do 50 rokov 28 48,28 % 

nad 50 rokov  29 50,00 % 

Spolu:   58 100,00 % 

 
PERSONÁLNA ŠTRUKTÚRA ZARIADENIA 

 

počet prepočítaný 

na celý úväzok 
počet osôb z toho mužov z toho žien 

Počet interných zamestnancov  56,5 58 8 50 

Počet externých zamestnancov  2 1 1 

Počet stálych dobrovoľníkov  
 

3 1 2 

Počet odborných interných zamestnancov  
    

Sociálni pracovníci 1 1 - 1 

Zdravotnícki pracovníci 9 9 - 9 

Nižší zdravotnícky a opatrovateľský personál 21 21 - 21 

Pedagogickí pracovníci - - - - 

Iní odborní pracovníci 6,5 7 2 5 

Počet administratívnych pracovníkov 6 6 2 4 

Počet prevádzkových zamestnancov 10 11 5 6 

Počet vedúcich pracovníkov 2 2 1 1 

Počet zamestnancov v dôchodkovom veku  
 

4 1 3 

Počet zamestnancov zvyšujúcich si kvalifikáciu  1 1 - 1 

 

Organizačná štruktúra zariadenia: 

 

Administratíva a ostatná prevádzka Počet Prepočítané na plný úväzok 

Riaditeľ 1 1,0 

Účtovníčka 1 1,0 

Hospodárka 1 1,0 

Mzdová účtovníčka/personalistka 1 1,0 

Manažér kvality 1 1,0 

Spolu 5 5,0 

 

Pracovníci odborných činností Počet Prepočítané na plný úväzok 

Pracovníci odbornej časti 37 37,0 

Z toho: 

Vedúca zdravotného úseku 1 1 

Vedúca sociálno-terapeutického úseku 1 1 

Sociálny pracovník 1 1 

Ergoterapeutka 5 5 

Zdravotná sestra 8 8 

Opatrovateľka 8 8 

Sanitárka 13 13 

 
Pracovníci obslužných činností Počet Prepočítané na plný úväzok 

Kuchár 4 4 

Upratovačka 2 2 

Šička 1 1 
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Pracovníci obslužných činností Počet Prepočítané na plný úväzok 

Práčka 3 3 

Údržbár – vodič 5 3,5 

Údržbár 1 1 

Spolu 16 14,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Významné udalosti 
 

Významnou udalosťou investičného charakteru v roku 2017 bolo presťahovanie sa administratívy zariadenia do nových 

priestorov. Zriaďovateľ odkúpil budovu s priľahlým pozemkom, garážou a prístreškom na účely zriadenia nového 

administratívneho sídla. 

Okrem toho v roku 2017 sa realizovali stavebné úpravy v terapeutickom centre, ktoré v sebe zahŕňali úpravu vonkajších 

plôch okolo budovy a budovanie bezbariérového vstupu do objektu.  

V roku 2017 boli vyhotovené projekty k stavebnému povoleniu na stávajúce objekty pre DI na ulici Záhradkárskej a ulici 

Sokoleckej.  

Transformačný tím zariadenia v rámci projektu „Podpora deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb“ 

vypracoval a odovzdal na schválenie Transformačný plán zariadenia. 

Vedenie zariadenia sa rozhodlo zaviesť systém postupov pre implementáciu podmienok kvality v zmysle prílohy č. 2 

zákona o sociálnych službách (s procesným prístupom). Boli identifikované zainteresované strany a ich požiadavky 

a všetky činnosti v zariadení, boli určené procesy a vlastníci procesov a vymenovaný tím kvality, ktorý pozostáva 

z riaditeľa, manažéra kvality a vlastníkov procesov. Samotná implementácia bola spustená vymenovaním 

interdisciplinárneho tímu. V spolupráci s poradenskou spoločnosťou boli pripravované procesy, riadená dokumentácia, 

formuláre, smernice a posudzované výkony. Súbežne bola pripravovaná Príručka implementácie podmienok kvality a 

procesy.  

 

6. Dôvod zostavenia výročnej správy 
 

Povinnosť vyhotoviť výročnú správu je pre zariadenie stanovená zákonom o sociálnych službách. Výročná správa bola 

vyhotovená v súlade s §20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

7. Štruktúra prijímateľov sociálnej služby 
 

Počet klientov zariadenia v roku 2017 bol 57. 

Klienti pochádzajú väčšinou zo západoslovenského regiónu (54 klientov), jeden klient sa narodil na strednom Slovensku, 

jeden je pôvodom z východného Slovenska a jeden klient sa narodil v severných Čechách. Priemerná vzdialenosť, odkiaľ 

naši klienti pochádzajú, je 73,42 km (najbližšie narodený je zo vzdialenosti 5 km, najvzdialenejší zo Slovenska z 440 km 

a z Česka 490 km). 

 

Z 57 klientov je 44 mužov a 13 žien.  
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Štruktúra klientov 

Počet klientov celkom 57 

Počet klientov podľa druhu sociálnej služby  

DSS 57 

Počet klientov podľa formy sociálnej služby  

celoročný pobyt 56 

týždenný pobyt 0 

ambulantný pobyt 1 

iná forma pobytu (uviesť) 0 

 

32 klientov býva v stredisku domova v „KAŠTIEĽ“-i, 14 bývajú v domácnosti „T-HOUSE“ a 11 poberateľov sociálnych 

služieb v domácnosti „V-HOUSE“.  

Priemerný vek klientov zariadenia je 37,7 rokov. Najstarší klient má 74 rokov, najmladší 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Štruktúra klientov podľa stupňa odkázanosti 

Podľa stupňa odkázanosti 
VI V IV III II I 

57 
     

Štruktúra klientov podľa stupňa mentálneho postihnutia 

Ľahká  Stredná  Ťažká 

8 14 34 

Štruktúra klientov podľa spôsobilosti na právne úkony 

Osoby spôsobilé na právne úkony 
Osoby s obmedzenou  

spôsobilosťou na právne úkony 

Osoby pozbavené spôsobilosti na právne 

úkony  

1 1 55 

Štruktúra klientov podľa mobility 

Mobilní Čiastočne mobilní  Imobilní  

38 11 8 

 

Pohyb klientov v roku 2017: 

Prijatí:  0 

Ukončený pobyt: 0 

Zomrelí: 1 

 

Iné: 

Priemerné trvanie pobytu klienta:  26 rokov 

Maximálna dĺžka pobytu klienta:  63 rokov 

 

Najčastejšie diagnózy klientov: 

Mentálna retardácia (ľahký-, stredný- ťažký stupeň), schizofrénia, Downov syndróm, epilepsia, diabetes mellitus, diabetes 

insipidus, hypertenzia, choroby štítnej žľazy, ťažká anémia, choroby zažívacieho traktu, choroby močového ústrojenstva, 

alergologické choroby, hepatitis C, stav po amputácii DK, PSS so psychot. liečbou, atď. 

 

8. Poskytovanie sociálnych služieb a činnosti v zariadení 
 

DSS Okoč sa pri poskytovaní sociálnych služieb riadi princípmi ľudskej dôstojnosti a autonómie prijímateľov sociálnej 

služby. Rešpektuje ich názory a rozhodnutia. Zamestnanci kladú dôraz na dodržiavanie ľudských a občianskych práv. 

 

DSS Okoč poskytuje nasledovné služby: 

 
Forma Rozsah Kapacita Deň začatia poskytovania 

pobytová celoročná neurčitý čas 40 16.05.2016 
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Forma Rozsah Kapacita Deň začatia poskytovania 

Miesto poskytovania Kaštieľska 46, 930 28 Okoč 

ambulantná neurčitý čas 1 16.05.2016 

Miesto poskytovania Kaštieľska 46, 930 28 Okoč 

pobytová celoročná neurčitý čas 14 16.05.2016 

Miesto poskytovania Dlhá 12, 930 28 Okoč 

pobytová celoročná neurčitý čas 11 16.05.2016 

Miesto poskytovania Kvetná 119/1, 930 28 Okoč 

 

Služby sa poskytujú fyzickým osobám, do dovŕšenia dôchodkového veku, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, 

alebo fyzické osoby nevidiace alebo prakticky nevidiace. Tiež sa poskytujú fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový 

vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.  

 

V DSS sa poskytuje  

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (opatrovanie), 

- sociálne poradenstvo, 

- sociálna rehabilitácia, 

- ubytovanie, 

- stravovanie, 

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

- osobné vybavenie, 

- preprava k lekárovi, 

- zapožičiavanie pomôcok. 

 

V DSS sa vytvárajú podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť a ošetrovateľská starostlivosť. 

Ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečená zariadením v spolupráci so spoločnosťou MAADOS, s. r. o., Bratislavská 592, 

932 01 Veľký Meder, IČO: 48 038 814.  

 

Zariadenie ďalej svojim klientom umožňuje využívanie nasledovných doplnkových služieb: 

- externý kaderník a kozmetik, 

- pedikúra, 

- voľnočasové aktivity, 

- pracovné terapie, 

- záujmové činnosti (kultúrnu činnosť, spoločenskú činnosť, športovú činnosť, rekreačnú činnosť), 

- návšteva bohoslužby mimo zariadenia. 

 

DSS Okoč ďalej umožňuje, aby boli klienti sprevádzaní pri umieraní a to najmä rodinnými príslušníkmi, priateľmi 

a kňazom. Osamelého klienta sprevádzajú pracovníci zariadenia a kňaz, ak si to klient želá. 

 

Kultúrno-spoločenské, záujmovo-rekreačné a športové podujatia za rok 2017: 

 

Poradie Dátum Podujatie 
Počet 

PSS 
Organizátor 

1. 07.01.2017 Termálne kúpalisko, Veľký Meder 8 DSS Okoč 

2. 11.01.2017 
Narodeninová oslava v terapeutickom centre, 

Okoč 
12 DSS Okoč 

3. 02.02.2017 Prechádzka, návšteva cukrárne, Okoč 12 DSS Okoč 

4. 03.02.2017 Termálne kúpalisko, Veľký Meder 6 DSS Okoč 

5. 09.02.2017 Knižnica, Veľký Meder 2 DSS Okoč 

6. 14.02.2017 
Návšteva kultúrneho podujatia v Brestovci 

(vystúpenie školákov) 
11 Miestne kultúrne stredisko 

7. 22.02.2017 Fotovýstava, Veľký Meder 7 MsKs Veľký Meder 

8. 04.03.2015 Knižnica, nakupovanie, Veľký Meder 3 DSS Okoč 

9. 20.03.2017 Výlet do Maďarska (Pápa) 5 DSS Okoč 

10. 30.03.2017 Medzinárodný stolnotenisový turnaj, Okoč 3 + 5 DSS Okoč 

11. 04.04.2017 Stolnotenisový turnaj v Zsire (v Maďarsku) 3 DSS Zsira 

12. 04.04.2017 Výstava ručných prác, Opatovský Sokolec 6 MKS Opatovský Sokolec 

13. 18.04.2017 Oblievačka v Medveďove 7 DSS Okoč 

14. 20.04.2017 Deň Zeme, Opatovský Sokolec 5 
Spojená škola, Okoč - Opatovský 

Sokolec 

15. 23.04.2017 „Chyťme sa za ruky“, Galanta 15 OZ pri zariadeniach DSS 

16. 26.04.2017 „Šport nás spája“, Pastuchov 3 DSS Pastuchov 

17. 28.04.2017 Cykloturistika 4 DSS Okoč 

18. 
05.05.2017 

08.05.2017 
Výlet, Papierničky 1 

Spoločnosť Williamsovho 

syndrómu 
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Poradie Dátum Podujatie 
Počet 

PSS 
Organizátor 

19. 05.05.2017 Tvorivá dielňa, Veľký Meder 6 MsKS Veľký Meder 

20. 11.06.2017 Termálne kúpalisko, Veľký Meder 7 DSS Okoč 

21. 19.05.2017 Májová veselica, Lehnice 8 DSS Lehnice 

22. 01.06.2017 Športové súťaže, Topoľníky 7 DSS Jahodná 

23. 04.06.2017 Hudobná bohoslužba, Opatovský Sokolec 8 Reformovaný Farský Úrad Okoč 

24. 06.06.2017 Výstava výtvarných prác, Opatovský Sokolec 8 MKS Opatovský Sokolec 

25. 08.06.2017 Koncert (Halász Judit) v Dunajskej Strede 10 Carissimi n.f. 

26. 09.06.2017 Country hody, Zavar 3 DSS Zavar 

27. 10.06.2017 Vystúpenie v Rumunsku (Arad) 8 
INTEGRA, Asociatia persoanelor 

cu dizabilitati mentale 

28. 14.06.2015 Juniáles a športová súťaž  v Szentgotthárde 5 DSS Szentgotthárd 

29. 23.06.2017 Športová súťaž, Lipová 3 DSS Lipka - Lipová 

30. 24.06.2017 Vystúpenie na dni obce v Sokolci 8 MKS Sokolce, DSS Okoč 

31. 
30.06.2017 

02.06.2017 

Medzinárodný futbalový turnaj v Nemecku 

(Altötting) 
5 Kamikazekickers, Altötting 

32. 
18.07.2017 

23.07.2017 
Súťaz v petangu + turistika v Rumunsku  4 

Neuropsychiatrické zariadenie, 

Brncovenesti 

33. 
24.07.2017 

28.07.2017 

Tábor jazdenia na koni a lukostreľby, 

Martonszállás (Maďarsko) 

 

3 DSS Okoč 

34. 16.08.2017 Šport nás spája (Topoľníky) 3 DSS Jahodná 

35. 26.08.2017 Koncert, Okoč 6 MKS Okoč 

36. 02.09.2017 Futbal v Zsire 5 DSS Zsira 

37. 
06.09.2017 

07.09.2017 

Súťaž v stavaní z piesku + Deň rómskej kultúry, 

Zsira (Maďarsko) 
8 DSS Zsira 

38. 07.09.2017 Rozlúčka s letom v Hornom Bare 6 DSS Horný Bar 

39. 09.09.2017 Výstava malieb a grafík, Okoč 9 MKS Okoč 

40. 09.09.2017 Cirkevný deň, Okoč 5 Katolícka cirkev 

41. 20.09.2017 Výlet autobusom, Csobánka, Maďarsko 38 DSS Okoč 

42. 28.09.2017 Futbal, Hrabiny 5 DSS Hrabiny 

43. 04.10.2017 Župná Paralympiáda, Trnava 6 TTSK, DSS Okoč 

44. 10.10.2017 Gril party, Okoč 24 
MO Zväzu postihnutých vo 

Veľkom Mederi 

45. 
20.10.2017 

22.10.2017 
Futbal, Zlín 5 

Special Olympics Česká 

Republika 

46. 23.10.2017 Hody, Okoč 15 DSS Okoč 

47. 25.10.2017 Košútsky hudobný kľúč, Košúty 6 DSS Košúty 

48. 27.10.2017 Tvorivé dielne, Veľký Meder 8 Osveta, Dunajská Streda 

49. 15.11.2017 Výstava s dobrou nádejou, Dunajská Streda 6 Osveta, Dunajská Streda 

50. 17.11.2017 Stolnotenisový turnaj, Poľsko 3 
Miestna organizácia telesne 

postihnutých Cieszyn 

51. 21.11.2017 Katarínska zábava, Lehnice 6 DSS Lehnice 

52. 24.11.2017 Futbal, Győr 5 Special Olympics Hungary 

53. 02.12.2017 Divadelné predstavenie, Komárno 10 DSS Okoč 

54. 05.12.2017 Mikulášska slávnosť, Okoč 
všetci 

PSS 
DSS Okoč 

55. 10.12.2017 Ples, Veľký Meder 10 
MO Zväzu telesne postihnutých 

vo Veľkom Mederi 

56. 13.12.2017 Predvianočné tvorivé dielne 3 DSS Veľký Meder – Ižop-pusta 

57. 15.12.2017 
Predvianočná slávnosť + vystúpenie prijímateľov, 

Okoč 
8+8 DSS Okoč 

58. 22.12.2017 Vianočná diskotéka, Okoč 
všetci 

PSS 

DSS Okoč, Nadácia Svätého 

Františka - Csobánka 

59. 23.12.2017 Vianočná slávnosť, Okoč 
všetci 

PSS 
DSS Okoč 

 

9. Informácia o vývoji účtovnej jednotky 
 

9.1 Rozpočet 

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec ako rozpočtová organizácia je právnická 

osoba Trnavského samosprávneho kraja, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet TTSK. Hospodári 

samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Naše 

zariadenie hospodári s rozpočtovými prostriedkami vrátane prostriedkov prijatých od iných subjektov. Základným 
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nástrojom finančného hospodárenia zariadenia je rozpočet, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií zariadenia 

v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet vyjadruje samostatnosť hospodárenia . Obsahuje príjmy a výdavky, ktoré sa 

členia na bežné a kapitálové, finančné operácie príjmové a výdavkové. Vecné vymedzenie obsahuje rozpočtová 

klasifikácia.  

 

Rozpočet zariadenia na rok 2017 bol schválený Uznesením Zastupiteľstva TTSK č. 356/2016/21 zo dňa 07.12.2016 

s celkovými príjmami 148500 eur a celkovými výdavkami 755335 eur (z toho: bežné výdavky z daňových príjmov 606835 

eur).  

 

Rozpočet bol v priebehu roka aktualizovaný nasledovnými siedmimi zmenami: 

1. zmena rozpočtu zo dňa 30.04.2017:  

rozpočet zriadenia bol aktualizovaný v zmysle Uznesenia č. 389/2017/23 Zastupiteľstva TTSK zo dňa 05.04.2017, 

a to zvýšením kapitálových výdavkov na nákup minibusu o sumu 40000 eur. 

2. zmena rozpočtu zo dňa 30.06.2017: 

rozpočet zariadenia bol aktualizovaný v zmysle Uznesenia č. 427/2017/24 Zastupiteľstva TTSK zo dňa 

28.06.2017, a to zvýšením kapitálových výdavkov na rekonštrukciu terapeutického centra o sumu 15000 eur. 

3. zmena rozpočtu zo dňa 30.09.2017: 

rozpočet zariadenia bol aktualizovaný na základe listu z odboru sociálnej pomoci č. 04238/2017/OSOCP-44 zo 

dňa 30.08.2017 a aktualizácia riešila zapracovanie mzdových prostriedkov so zvýšením bežných výdavkov 

o sumu 22400 eur. 

4. zmena rozpočtu zo dňa 23.10.2017: 

rozpočet zariadenia bol aktualizovaný na základe listu z odboru sociálnej pomoci č. 04238/2017/OSOCP-68 zo 

dňa 18.10.2017, a to zvýšením bežných výdavkov na nákup prostriedkov potrebných na bežné fungovanie 

zariadenia o sumu 20500 eur. 

5. zmena rozpočtu zo dňa 27.10.2017: 

rozpočet zariadenia bol aktualizovaný na základe úpravy rozpočtu TTSK číslo 5/2017 a aktualizácia riešila 

zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle Memoranda o úprave platov za obdobie september – december 

2017 o sumu 3303 eur. 

6. zmena rozpočtu zo dňa 30.11.2017: 

rozpočet zariadenia bol aktualizovaný na základe listu sociálnej pomoci č. 04238/2017/OSOCP-80 zo dňa 

28.11.2018, a to zvýšením bežných výdavkov na mzdy a odvody o sumu 57187 eur. 

7. zmena rozpočtu zo dňa 30.11.2017: 

rozpočet zaradenia bol upravený na základe úpravy rozpočtu TTSK číslo 6/2017 o sumu 6500 eur, a to konkrétne 

povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov. 

 

Zmeny rozpočtu podľa jednotlivých mesiacov: 

 

Mesiac 
Schválený 

rozpočet 
Upravený rozpočet 

  Január Február Marec Apríl Máj Jún 

Celkové príjmy spolu 148500 148500 148500 148500 148500 148500 

Celkové výdavky spolu 755335 755335 755335 795335 795335 810335 

  Júl August September Október November December 

Celkové príjmy spolu 148500 148500 148500 148500 155000 155000 

Celkové výdavky spolu 810335 810335 832735 856538 920225 920225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príjmy DSS Okoč 

 

Plnenie príjmovej časti upraveného rozpočtu bolo dosiahnuté na 100 %. Príjmovú časť rozpočtu zariadenia tvoria iba bežné 

príjmy. 
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Kód 

zdroja 
Položka Ukazovateľ 

Rozpočet 

2017 

Upravený 

rozpočet 

12/2017 

Skutočnosť 

2017 
% plnenia 

    PRÍJMY CELKOM 148500 155000 155000,00 100,00% 

    BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 148500 155000 155000,00 100,00% 

    BEŽNÉ PRÍJMY 148500 155000 155000,00 100,00% 

    KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 0 0 0,00 - 

    FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ 0 0 0,00 - 

    BEŽNÉ PRÍJMY 
    

    200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 148500 155000 155000,00 100,00% 

    220 Administratívne a iné poplatky a platby 148500 155000 154934,00 99,96% 

46 223 001 Z predaja služieb - odkázanosť 48700 48700 43522,65 89,37% 

46 223 001 Z predaja služieb - služby 10360 15360 14311,22 93,17% 

46 223 001 Z predaja služieb - bývanie 19740 21240 18734,69 88,20% 

46 223 003 Za stravné 69700 69700 68433,31 98,18% 

72f 223 003 Za stravné 0 0 9932,13 - 

    290 Iné nedaňové príjmy 0 0 66,00 - 

46 292 027 Iné 0 0 66,00 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad o počte odobratých jedál za rok 2017 

 

Vydané porcie 

jedál za rok 

2017 

Klienti 

Zamestnanci Cudzí stravníci Spolu Racionálna 

strava 

Diabetická 

a bezlepková 

strava 

Šetriaca strava 

Raňajky 16306 1350 2590   20246 

Desiata 16306 1350 2590   20246 

Obed 16306 1350 2590 5680 2426 28352 

Olovrant 16306 1350 2590   20246 

Večera I. 16306 1350 2590   20246 

Večera II:  985    985 

 

Výdavky DSS Okoč 

 

Výdavky rozpočtu zariadenia k 31.12.2017 boli čerpané v celkovej výške 918039,68 eur, čo predstavuje 99,76 % plnenie 

oproti upravenému rozpočtu. Výdavkovú časť rozpočtu zariadenia tvoria bežné a kapitálové výdavky. 

 

P PP 

P
rv

o
k

 

Funkčná 

klasifikácia 

Kód 

zdroja 
Položka Ukazovateľ 

Rozpočet 

2017 

Upravený 

rozpočet 

12/2017 

Skutočnosť 

2017 

% 

čerpania 

            VÝDAVKY CELKOM 755335 920225 918039,68 99,76% 

            
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ 

VÝDAVKY SPOLU 
755335 920225 918039,68 99,76% 

            BEŽNÉ VÝDAVKY 755335 865225 865225,00 100,00% 

            KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 0 55000 52814,68 96,03% 

            
FINANČNÉ OPERÁCIE 

VÝDAVKOVÉ 
0 0 0,00 - 

            BEŽNÉ VÝDAVKY 755335 865225 865225,00 100,00% 

011           SOCIÁLNE SLUŽBY 755335 865225 865225,00 100,00% 

011 01         
Starostlivosť o občanoch so 

zdravotným postihnutím a senioroch 
755335 865225 865225,00 100,00% 

011 01 01       
Zariadenia sociálnych služieb pre ZŤP 

občanov a seniorov 
755335 865225 865225,00 100,00% 
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P PP 

P
rv

o
k

 

Funkčná 

klasifikácia 

Kód 

zdroja 
Položka Ukazovateľ 

Rozpočet 

2017 

Upravený 

rozpočet 

12/2017 

Skutočnosť 

2017 

% 

čerpania 

011 01 01 10.1.2 41 611 
Tarifný, osobný, základný, funkčný 

plat 
181500 183948 165278,58 

100,00% 

011 01 01 10.1.2 46 611 
Tarifný, osobný, základný, funkčný 

plat 
148500 148500 148500,00 

011 01 01 10.1.2 41 612 001 Osobný príplatok 35000 35000 30820,90 

011 01 01 10.1.2 41 612 002 Ostatné príplatky 54760 54760 41726,80 

011 01 01 10.1.2 41 614 Odmeny 240 59216 55055,57 

011 01 01 10.1.2 41 621 Poistné do VŠZP 29000 40655 31857,63 

011 01 01 10.1.2 41 623 
Poistné do ostatných zdravotných 

poisťovní 
13000 16000 10296,71 

011 01 01 10.1.2 41 625 001 
Poistné do Sociálnej poisťovne - 

nemocenské 
5880 5880 6903,46 

011 01 01 10.1.2 41 625 002 
Poistné do Sociálnej poisťovne - 

starobné 
58800 61611 65819,94 

011 01 01 10.1.2 41 625 003 
Poistné do Sociálnej poisťovne - 

úrazové 
3360 5360 3800,30 

011 01 01 10.1.2 41 625 004 
Poistné do Sociálnej poisťovne - 

invalidné 
12600 12600 13233,48 

011 01 01 10.1.2 41 625 005 
Poistné do Sociálnej poisťovne - 

nezamestnanosť 
4200 4200 3523,34 

011 01 01 10.1.2 41 625 007 
Poistné do Sociálnej poisťovne - 

rezervný fond 
19950 21950 22329,22 

011 01 01 10.1.2 41 631 001 Cestovné tuzemské 800 800 921,95 

011 01 01 10.1.2 41 632 001 Energie 40000 40000 57854,55 

011 01 01 10.1.2 46 632 001 Energie 0 3800 2091,10 

011 01 01 10.1.2 41 632 002 Vodné 5500 5500 6182,81 

011 01 01 10.1.2 41 632 003 Poštové služby 0 0 3838,43 

011 01 01 10.1.2 41 633 001 Interiérové vybavenie 0 3000 7275,36 

011 01 01 10.1.2 41 633 002 VT 0 0 2506,00 

011 01 01 10.1.2 41 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje 0 6200 4417,26 

011 01 01 10.1.2 41 633 005 Špeciálne stroje, prístroje 0 0 69,99 

011 01 01 10.1.2 41 633 006 Všeobecný materiál 18925 18925 36457,47 

011 01 01 10.1.2 46 633 006 Všeobecný materiál 0 0 1689,37 

011 01 01 10.1.2 41 633 009 Knihy, časopisy, noviny 300 300 1180,80 

011 01 01 10.1.2 41 633 010 Pracovné odevy 300 300 1968,72 

011 01 01 10.1.2 46 633 010 Pracovné odevy 0 1000 1067,63 

011 01 01 10.1.2 41 633 011 Potraviny 78420 78420 76361,46 

011 01 01 10.1.2 41 633 015 Palivo 300 300 138,15 

011 01 01 10.1.2 41 634 001 Palivo (autodoprava) 4500 4500 4623,32 

011 01 01 10.1.2 41 634 002 Servis, údržba motorového vozidla 1900 1900 2210,32 

011 01 01 10.1.2 41 634 005 Karty, známky 0 0 667,57 

011 01 01 10.1.2 41 635 004 
Oprava, údržba prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení 
1000 1000 739,48 

011 01 01 10.1.2 41 635 006 
Oprava, údržba budov, objektov a ich 

častí 
16200 16200 1980,00 

011 01 01 10.1.2 41 636 001 Nájomné 10400 10400 10069,92 

011 01 01 10.1.2 41 637 001 Školenia, kurzy, semináre 300 300 5574,20 

011 01 01 10.1.2 41 637 004 Všeobecné služby 9000 22000 24928,83 

011 01 01 10.1.2 41 637 006 Náhrady 0 0 372,50 

011 01 01 10.1.2 41 637 012 Poplatky a odvody 0 0 33,00 

011 01 01 10.1.2 41 637 014 Stravovanie 0 0 3578,07 

011 01 01 10.1.2 41 637 016 Prídel do SF 0 0 4745,51 

011 01 01 10.1.2 41 637 027 Odmeny zamestnancov 0 0 240,00 

011 01 01 10.1.2 41 637 035 Dane 0 0 405,32 

011 01 01 10.1.2 41 642 013 Odchodné 700 700 1049,29 

011 01 01 10.1.2 41 642 015 Nemocenské 0 0 840,69 

            KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 0 55000 52814,68 96,03% 

011 01 01 10.1.2 41 717 002 Rekonštrukcie a modernizácie 0 15000 14211,72 
96,03% 

011 01 01 10.1.2 52 714 002 Nákup autobusu 0 40000 38602,96 
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9.2 Mimorozpočtové hospodárenie  

 

Mimorozpočtové účty k 31.12.2017 podľa druhov a rokov v eur: 

 
Názov 2016 2017 

Darovací účet 1162,61 1162,61 

Spolu 1162,61 1162,61 

 

9.3 Rozpočet na rok 2018 

 

Rozpočet zariadenia na rok 2018 bol oznámený listom TTSK č. 04759/2018/OSOCP-14 zo dňa 08.01.2018. 

 

Ukazovateľ 
Skutočnosť  

2016 

Skutočnosť  

2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Príjmy celkom 216144,96 155000,00 148500 

Bežné príjmy 216144,96 155000,00 148500 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0 

Finančné operácie príjmové 0,00 0,00 0 

Ukazovateľ 
Skutočnosť  

2016 

Skutočnosť  

2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Výdavky celkom 831816,50 918039,68 778623 

Bežné výdavky 831816,50 865225,00 778623 

Kapitálové výdavky 0,00 52 814,68 0 

Finančné operácie výdavkové 0,00 0,00 0 

 

9.4 Finančné ukazovatele 

 

V rámci harmonizácie s medzinárodnými účtovnými štandardami IPAS boli s účinnosťou od 01.01.2008 zavedené jednotné 

postupy účtovania založené na akruálnom princípe pre všetky organizácie verejnej správy a týmito postupmi sa riadi aj 

DSS Okoč. 

 

9.4.1 Súvaha 

 

V nasledujúcich tabuľkách je uvedený prehľad aktív a pasív zo súvahy DSS Okoč k 31.12.2017, ktoré boli odoslané na MF 

SR. 

 

Aktíva 
2017 2016 

Brutto Korekcia Netto Netto  

Spolu majetok 803836,16 355491,60 448344,56 314532,12 

Neobežný majetok 707940,67 355491,60 352449,07 223622,39 

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 707940,67 355491,60 352449,07 223622,39 

Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 0,00 0,00 

Obežný majetok 95861,89 0,00 95861,89 90876,13 

Zásoby 14281,37 0,00 14281,37 14584,47 

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pohľadávky 19195,47 0,00 19195,47 19195,47 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky 19195,47 0,00 19195,47 19195,47 

Finančný majetok 62385,05 0,00 62385,05 57096,19 

Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé 

    Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé 
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Aktíva 
2017 2016 

Brutto Korekcia Netto Netto  

Prechodné účty aktív 33,60 0,00 33,60 33,60 

 

Majetok DSS Okoč je tvorený z: 

 neobežného majetku – tvorí ho dlhodobý hmotný majetok (pozemky, stavby a dopravné prostriedky), ktorý sa 

podieľa 78,61 % na celkovom majetku zariadenia, 

 obežného majetku – tvoria ho zásoby (materiál), krátkodobé pohľadávky, finančné účty, pričom najväčšiu časť 

finančných účtov tvoria zostatky na bankových účtoch v sume 62338,35 eur, ostatok sú ceniny (poštové známky) 

v sume 46,70 eur. 

 

Názov 
Stav k 

1.1.2017 

Prírastky 

/+/ 

Úbytky 

/-/ 

Stav k 

31.12.2017 

/brutto/ 

Oprávky/ 

opravné 

položky 

Stav k 

31.12.2017 

/netto/ 

Stav k 

31.12.2016 

/netto/ 

Dlhodobý nehmotný majetok 

Softvér 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Obstaranie DNHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 

Pozemky 121534,24 6915,36 0,00 128449,60 0,00 128449,60 121534,24 

Umelecké diela a zbierky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Stavby 291111,84 97296,36 0,00 388408,20 218103,74 170304,46 83801,55 

Samostatné hnuteľné veci a súbory 

hn.vecí 63664,75 0,00 0,00 63664,75 58705,52 4959,23 6078,11 

Dopravné prostriedky 81062,04 41094,84 0,00 122156,88 78682,34 43474,54 6947,25 

Drobný DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Ostatný DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Obstaranie DHM 5261,24 0,00 0,00 5261,24 0,00 5261,24 5261,24 

Spolu 562634,11 145306,56 0,00 707940,67 355491,60 352449,07 223622,39 

Dlhodobý finančný majetok 

Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ               

Realizovateľné CP               

Obstaranie DFM               

Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Neobežný majetok spolu 562634,11 145306,58 0,00 707940,69 355491,60 352449,09 223622,39 

 

Významné investičné akcie v roku 2017: 

 

Dlhodobý nehmotný majetok 

Dlhodobý nehmotný majetok DSS Okoč neeviduje. 

 

Dlhodobý hmotný majetok 

Na prírastok majetku malo vplyv obstaranie nových investícií do majetku zariadenia, a to najmä: 

1. zverenie majetku TTSK do správy zariadenia: 

- rodinný dom so s.č. 767 postavenej na pozemku registra C-KN parcela č. 1483/1  

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 72376,14 eur 

- vedľajšia stavba so s.č. 1639 postavená na pozemku registra C-KN parcela č. 1483/2  

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 3861,30 eur 

- čelné oplotenie RD 773,86 eur 

- vodovodná prípojka 105,95 eur 

- vodomerná šachta 379,41 eur 

- kanalizačná prípojka 79,59 eur 

- elektrická prípojka 63,47 eur 

- plynová prípojka 24,37 eur 

- spevnené plochy 127,29 eur 

- altánok  2146,44 eur 

- prístrešok 1749,47 eur 

- žumpa 1397,35 eur 

- pozemok registra C-KN parcela č. 1483/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  

o výmere 104 m2 1194,68 eur 

- pozemok registra C-KN parcela č. 1483/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 21 m2 241,23 eur 

- pozemok registra C-KN parcela č. 1483/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
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o výmere 477 m2 5479,45 eur 

2. rekonštrukcia terapeutického centra 14211,72 eur 

3. nákup diaľkového autobusu RENAULT MASTER 38602,96 eur 

4. zaradenie nákladného vozidla ŠKODA FABIA do evidencie (dar) 2491,88 eur 

 

Dlhodobý finančný majetok 

Dlhodobý finančný majetok DSS Okoč neeviduje. 

 

Nezaradené investície: 

K 31.12.2017 zariadenie neevidovalo nové nedokončené investície. 

 

Úbytok: 

V roku 2017 nedošlo k úbytku dlhodobého majetku. 

 
Pasíva 2017 2016 

Spolu vlastné imanie a záväzky 448344,56 314532,12 

Vlastné imanie -19181,88 -14775,66 

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 

Kapitálové fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia -19181,88 -14775,66 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov -14775,66 13487,15 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -4406,22 -28262,81 

Záväzky 464787,95 328333,85 

Rezervy 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 368906,08 242143,96 

Dlhodobé záväzky 3067,49 1947,93 

Krátkodobé záväzky 92814,38 84241,96 

Bankové úvery a výpomoci 

  Prechodné účty pasívne 2738,49 973,93 

 

Vlastné imanie a záväzky: 

 vlastné imanie – sem patrí:  nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia za 

účtovné obdobie, 

 záväzky – do tejto časti patrí zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy, záväzky zo SF, krátkodobé záväzky 

a výnosy budúcich období. 

 

9.4.2 Pohľadávky a záväzky zariadenia 

 

Špecifikácia pohľadávok zariadenia k 31.12.2017: 

 

Druh pohľadávky Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2017 
Rozdiel medzi rokmi 

2017-2016 

Pohľadávky voči klientom 19195,47 19195,47 0,00 

Celkom pohľadávky 19195,47 19195,47 0,00 

 

Stav záväzkov zariadenia k 31.12.2017: 

 

Druh záväzku 
Stav k 

31.12.2016 

Stav k 

31.12.2017 

Rozdiel medzi 

rokmi 2017-

2016 

Dodávatelia 8986,64 19907,81 10921,17 

Zamestnanci 27603,07 24414,34 -3188,73 

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia 34344,01 22884,19 -11459,82 

Ostatné priame dane 7186,97 4979,45 -2207,52 

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 242143,96 368906,08 126762,12 

Transfery a ostatné zúčtovania /mimo verejnej správy/ 862,61 1162,61 300,00 

Iné záväzky 5258,66 19465,98 14207,32 

Záväzky zo sociálneho fondu 1947,93 3067,49 1119,56 

Celkom záväzky 328333,85 464787,95 136454,10 

 

K 31.12.2017 zariadenie neeviduje záväzky po lehote splatnosti. 
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9.4.3 Výkaz ziskov a strát 

 

Výsledok hospodárenia zariadenia za účtovný rok 2017 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov je strata vo výške 4406,22 eur. 

 

Štruktúra nákladov 

2017 2016 

Hlavná 

činnosť 

Podnikateľská 

činnosť 

Hodnota 

spolu 
% z N 

Hlavná 

činnosť 

Podnikateľská 

činnosť 

Hodnota 

spolu 
% z N 

  

Celkové náklady 

(vrátane dane z 

príjmov) - N 

1040392,68 - 1040392,68 100,00% 1039319,25 - 1039319,25 100,00% 

  

Celkové náklady 

(bez dane z 

príjmov) 

1040392,68 - 1040392,68 100,00% 1039319,25 - 1039319,25 100,00% 

1 
Spotrebované 

nákupy 
233730,58 - 233730,58 22,47% 235028,78 - 235028,78 22,61% 

2 Služby 29372,20 - 29372,20 2,82% 55877,70 - 55877,70 5,38% 

3 Osobné náklady 605422,55 - 605422,55 58,19% 565629,36 - 565629,36 54,42% 

 
mzdové náklady 445941,87 - 445941,87 42,86% 412671,91 - 412671,91 39,71% 

4 Dane a poplatky 1072,89 - 1072,89 0,10% 817,30 - 817,30 0,08% 

5 Ostatné náklady 0,00 - 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 0,00% 

6 Odpisy 15761,46 - 15761,46 1,51% 15944,36 - 15944,36 1,53% 

7 
Tvorba rezerv a 

opravných položiek 
0,00 - 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 0,00% 

8 
Náklady z finančnej 

činnosti 
33,00 - 33,00 0,00% 36,60 - 36,60 0,00% 

9 

Náklady z 

mimoriadnej 

činnosti 

0,00 - 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 0,00% 

10 

Náklady na 

transfery a z 

odvodu príjmov 

155000,00 - 155000,00 14,90% 165985,15 - 165985,15 15,97% 

11 Daň z príjmov 0,00 - 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 0,00% 

 

Štruktúra výnosov 

2017 2016 

Hlavná 

činnosť 

Podnikateľská 

činnosť 

Hodnota 

spolu 
% z V 

Hlavná 

činnosť 

Podnikateľská 

činnosť 

Hodnota 

spolu 
% z V 

  Celkové výnosy 1035986,46 - 1035986,46 100,00% 1011056,44 - 1011056,44 100,00% 

1 
Tržby za vlastné 

výkony a tovar 
155000,00 - 155000,00 14,96% 161493,82 - 161493,82 15,97% 

2 Ostatné výnosy 0,00 - 0,00 0,00% 1834,76 - 1834,76 0,18% 

3 
Zúčtovanie rezerv a 

opravných položiek 
0,00 - 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 0,00% 

4 Finančné výnosy 0,00 - 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 0,00% 

5 Mimoriadne výnosy 0,00 - 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 0,00% 

6 Výnosy z transferov 880986,46 - 880986,46 85,04% 847727,86 - 847727,86 83,85% 

 

Významnú zložku nákladov  tvoria osobné náklady, spotrebované nákupy (spotreba materiálu a energie).  

 

Vo výnosoch významnú položku tvoria tržby z predaja služieb. Kompletný výkaz ziskov a strát , súvaha a poznámky k 

účtovnej závierke ako súčasť účtovnej závierky sú prílohou výročnej správy. 

 

Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie zariadenia 

 
Ukazovateľ 2017 2016 

Likvidita I. stupňa - pohotová likvidita1 0,67  0,68  

Likvidita II. stupňa - bežná likvidita2 0,88  0,91  

Likvidita III. stupňa - celková likvidita3 1,03  1,08  

 

Poznamenávame, že vypovedacia schopnosť týchto ukazovateľov je skreslená charakterom hospodárenia zariadenia. 

 

                                                 
1 Pohotová likvidita udáva platobnú schopnosť DSS. 
2 Bežná likvidita charakterizuje schopnosť DSS kryť pohľadávkami a peňažnými prostriedkami bežné potreby.  
3 Celková likvidita je ukazovateľ finančnej stability. 
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9.4.4 Poznámky 

 

Poznámky podrobnejším spôsobom vysvetľujú údaje o individuálnej účtovnej závierke. Obsahujú všeobecné údaje, 

informácie o účtovných zásadách a metódach, informácie o údajoch na strane aktív súvahy, informácie o údajoch na strane 

pasív súvahy, informácie o výnosoch a nákladoch, informácie o údajoch na podsúvahových účtoch, informácie o iných 

aktívach a iných pasívach,  informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky 

a spriaznených osôb, informácie o rozpočte a hodnotenia plnenia rozpočtu, informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po 

dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky. 

 

9.5 Podnikateľská činnosť 

 

DSS Okoč podnikateľskú činnosť nevykonáva. 

 

9.6 Prehľad získaných grantov a transferov v roku 2017 

 

DSS Okoč neevidoval granty a transfery získané v roku 2017. 

 

10. Predpokladaný budúci vývoj činnosti 
 

DSS Okoč predpokladá plynulé pokračovanie v nasledujúcom roku. Otázka strategickej orientácie sa stáva kľúčovým 

faktorom konkurencieschopnosti a úspechu. DSS má spracovaný zásobník možných investičných zámerov, ktoré sú 

pripravené na realizáciu v prípade pozitívneho vývoja finančných zdrojov rozpočtu zriaďovateľa. Prioritou zariadenia bude 

realizácia projektových zámerov prostredníctvom získania nenávratného finančného príspevku v rámci spoločných 

programov EÚ a SR pre roky 2014-2020. 

 

11. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  
 

DSS Okoč nezaznamenal žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. 

 

 

V Okoči dňa 29.06.2018 

 

 

 

 

 Štatutárny orgán: Mgr. Tibor Veres 

 riaditeľ 

 

 

 

Prílohy: 

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





Súvaha
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 (MF/21227/2014-31)

k 31.12.2017

 
Strana aktív
 

Označenie STRANA AKTÍV
Číslo

riadku

2017 2016

Brutto Korekcia Netto Netto

a b c 1 2 3 4

SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114 1 803 836,16 355 491,60 448 344,56 314 532,12

A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024 2 707 940,67 355 491,60 352 449,07 223 622,39

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010) 3

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) 4

2. Softvér (013) - (073+091AÚ) 5

3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) 6

4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) -

(078+091AÚ)
7

5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) -

(079+091AÚ)
8

6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) -

(093)
9

7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

(051) - (095AÚ)
10

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023) 11 707 940,67 355 491,60 352 449,07 223 622,39

A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 12 128 449,60 128 449,60 121 534,24

2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 13

3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) 14

4. Stavby (021) - (081+092AÚ) 15 388 408,20 218 103,74 170 304,46 83 801,55

5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

(022) - (082+092AÚ)
16 63 664,75 58 705,52 4 959,23 6 078,11

6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) 17 122 156,88 78 682,34 43 474,54 6 947,25

7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) -

(085+092AÚ)
18

8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) 19

9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) 20

10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) 21

11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) 22 5 261,24 5 261,24 5 261,24

12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

(052) - (095AÚ)
23

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032) 24

A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej

jednotke (061) - (096AÚ)
25

2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s

podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)
26

3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) 27

4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) -

(096AÚ)
28

5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku

(066) - (096AÚ)
29

6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) 30

7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) 31

8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) -

(096AÚ)
32

B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r.

085+ r. 098 + r. 104
33 95 861,89 95 861,89 90 876,13

B.I. Zásoby súčet (r. 035 až 039) 34 14 281,37 14 281,37 14 584,47

B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191) 35 14 281,37 14 281,37 14 584,47

2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 +

193)
36



Strana aktív
 

Označenie STRANA AKTÍV
Číslo

riadku

2017 2016

Brutto Korekcia Netto Netto

a b c 1 2 3 4

3. Výrobky (123) - (194) 37

4. Zvieratá (124) - (195) 38

5. Tovar (132 + 133 + 139) - (196) 39

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

041 až r. 047)
40

B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií

do rozpočtu zriaďovateľa (351)
41

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 42

3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho

územného celku (355)
43

4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci

konsolidovaného celku (356)
44

5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho

územného celku (357)
45

6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným

subjektom (358)
46

7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy

a iné zúčtovania (359)
47

B.III Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059) 48

B.III.1 Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 49

2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 50

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

(391AÚ)
51

4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 52

5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 53

6. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 54

7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií

(373AÚ) - (391AÚ)
55

8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 56

9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 57

10 Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 58

11. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 59

B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084) 60 19 195,47 19 195,47 19 195,47

B.IV.1 Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 61

2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 62

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

(391AÚ)
63

4. Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ) 64

5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 65

6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) -

(391AÚ)
66

7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov

(317) - (391AÚ)
67

8.

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších

územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených

obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)

68 19 195,47 19 195,47 19 195,47

9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších

územných celkov (319) - (391AÚ)
69

10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 70

11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a

zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
71

12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ) 72

13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) 73

14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) 74

15. Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) 75

16. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 76

17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných

operácií (373AÚ) - (391AÚ)
77

18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 78
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19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 79

20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 80

21. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 81

22. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 82

23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) 83

24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo

verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)
84

B.V. Finančné účty súčet (r. 086 až 097) 85 62 385,05 62 385,05 57 096,19

B.V.1. Pokladnica (211) 86

2. Ceniny (213) 87 46,70 46,70 87,52

3. Bankové účty (221AÚ +/- 261) 88 62 338,35 62 338,35 57 008,67

4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden

rok (221AÚ)
89

5. Výdavkový rozpočtový účet (222) 90

6. Príjmový rozpočtový účet (223) 91

7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) -

(291AÚ)
92

8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) 93

9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka

držané do splatnosti (256) - (291AÚ)
94

10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) 95

11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) -

(291AÚ)
96

12. Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28) 97

B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet

(r. 099 až r. 103)
98

B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v

rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)
99

2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným

subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)
100

3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci

podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
101

4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným

organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
102

5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým

osobám (277AÚ) - (291AÚ)
103

B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé

súčet (r. 105 až r. 109)
104

B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v

rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)
105

2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným

subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)
106

3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci

podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
107

4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným

organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
108

5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým

osobám (277AÚ) - (291AÚ)
109

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113) 110 33,60 33,60 33,60

C.1. Náklady budúcich období (381) 111 33,60 33,60 33,60

2. Komplexné náklady budúcich období (382) 112

3. Príjmy budúcich období (385) 113

D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová

skupina 20)
114
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Strana pasív
 

Označenie STRANA PASÍV
Číslo

riadku
2017 2016

a b c 5 6

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180

+ r. 183
115 448 344,56 314 532,12

A. Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123 116 -19 181,88 -14 775,66

A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) 117

A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

(+/– 414)
118

2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415) 119

A.II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122) 120

A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121

2. Ostatné fondy (427) 122

A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) 123 -19 181,88 -14 775,66

A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

(+/– 428)
124 -14 775,66 13 487,15

2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001

- (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183)
125 -4 406,22 -28 262,81

B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 126 464 787,95 328 333,85

B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131) 127

B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128

2. Ostatné rezervy (459AÚ) 129

3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130

4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131

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

133 až r. 139)
132 368 906,08 242 143,96

B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií

do rozpočtu zriaďovateľa (351)
133 19 195,47 19 195,47

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134

3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho

územného celku (355)
135 349 710,61 222 948,49

4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci

konsolidovaného celku (356)
136

5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho

územného celku (357)
137

6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným

subjektom (358)
138

7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy

a iné zúčtovania (359)
139

B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) 140 3 067,49 1 947,93

B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 141

2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142

3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143

4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 3 067,49 1 947,93

5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145

6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146

7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií

(373AÚ)
147

8. Predané opcie (377AÚ) 148

9. Iné záväzky (379AÚ) 149

10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) 150

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) 151 92 814,38 84 241,96

B.IV.1. Dodávatelia (321) 152 19 907,81 8 986,64

2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153

3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154

4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155

5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 156

6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 157
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Strana pasív
 

Označenie STRANA PASÍV
Číslo

riadku
2017 2016

a b c 5 6

7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií

(373AÚ)
158

8. Predané opcie (377AÚ) 159

9. Iné záväzky (379AÚ) 160 19 465,98 5 258,66

10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a

vkladov (367)
161

11. Záväzky voči združeniu (368) 162

12. Zamestnanci (331) 163 24 414,34 27 603,07

13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164

14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a

zdravotného poistenia (336)
165 22 884,19 34 344,01

15. Daň z príjmov (341) 166

16. Ostatné priame dane (342) 167 4 979,45 7 186,97

17. Daň z pridanej hodnoty (343) 168

18. Ostatné dane a poplatky (345) 169

19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 170

20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 171

21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo

verejnej správy (372AÚ)
172 1 162,61 862,61

B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) 173

B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174

2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 175

3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 176

4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177

5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov

verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
178

6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov

verejnej správy krátkodobé (273AÚ)
179

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182) 180 2 738,49 973,93

C.1. Výdavky budúcich období (383) 181

2. Výnosy budúcich období (384) 182 2 738,49 973,93

D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová

skupina 20)
183
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Výkaz ziskov a strát
Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/21227/2014-31)

k 31.12.2017

 
Náklady
 

Číslo účtu

alebo

skupiny

Náklady
Číslo

riadku

2017

2016
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 233 730,58 233 730,58 235 028,78

501 Spotreba materiálu 2 114 719,02 114 719,02 138 332,92

502 Spotreba energie 3 119 011,56 119 011,56 96 695,86

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4

504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5

51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 29 372,20 29 372,20 55 877,70

511 Opravy a udržiavanie 7 18 713,67 18 713,67 41 889,30

512 Cestovné 8 1 140,04 1 140,04 1 572,18

513 Náklady na reprezentáciu 9 33,60

518 Ostatné služby 10 9 518,49 9 518,49 12 382,62

52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 605 422,55 605 422,55 565 629,36

521 Mzdové náklady 12 445 941,87 445 941,87 412 671,91

524 Zákonné sociálne poistenie 13 154 036,64 154 036,64 148 431,98

525 Ostatné sociálne poistenie 14

527 Zákonné sociálne náklady 15 5 444,04 5 444,04 4 525,47

528 Ostatné sociálne náklady 16

53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 1 072,89 1 072,89 817,30

531 Daň z motorových vozidiel 18

532 Daň z nehnuteľnosti 19

538 Ostatné dane a poplatky 20 1 072,89 1 072,89 817,30

54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r.

028)
21

541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného

majetku a dlhodobého hmotného majetku
22

542 Predaný materiál 23

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25

546 Odpis pohľadávky 26

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27

549 Manká a škody 28

55

Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej

činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového

rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)

29 15 761,46 15 761,46 15 944,36

551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého

hmotného majetku
30 15 761,46 15 761,46 15 944,36

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r.

032 až r. 035)
31

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33

557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej

činnosti
34

558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej

činnosti
35

Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+

r. 038)
36

554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37

559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38

555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39



Náklady
 

Číslo účtu

alebo

skupiny

Náklady
Číslo

riadku

2017

2016
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 33,00 33,00 36,60

561 Predané cenné papiere a podiely 41

562 Úroky 42

563 Kurzové straty 43

564 Náklady na precenenie cenných papierov 44

566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45

567 Náklady na derivátové operácie 46

568 Ostatné finančné náklady 47 33,00 33,00 36,60

569 Manká a škody na finančnom majetku 48

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

572 Škody 50

574 Tvorba rezerv 51

578 Ostatné mimoriadne náklady 52

579 Tvorba opravných položiek 53

58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055

až r. 063)
54 155 000,00 155 000,00 165 985,15

581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych

rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
55

582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným

subjektom verejnej správy
56

583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom

mimo verejnej správy
57

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

58

585

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu

vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej

správy

59

586

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu

vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej

správy

60

587 Náklady na ostatné transfery 61

588 Náklady z odvodu príjmov 62 155 000,00 155 000,00 163 328,58

589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 2 656,57

Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 +

r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
64 1 040 392,68 1 040 392,68 1 039 319,25
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Výnosy
 

Číslo účtu

alebo

skupiny

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia
Číslo

riadku

2017

2016
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) 65 155 000,00 155 000,00 161 493,82

601 Tržby za vlastné výrobky 66

602 Tržby z predaja služieb 67 155 000,00 155 000,00 161 493,82

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

61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r.

073)
69

611 Zmena stavu nedokončenej výroby 70

612 Zmena stavu polotovarov 71

613 Zmena stavu výrobkov 72

614 Zmena stavu zvierat 73

62 Aktivácia (r. 075 až r. 078) 74

621 Aktivácia materiálu a tovaru 75

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 76

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 77

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 78

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

r. 082)
79

631 Daňové a colné výnosy štátu 80

632 Daňové výnosy samosprávy 81

633 Výnosy z poplatkov 82

64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r.

089)
83 1 834,76

641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a

dlhodobého hmotného majetku
84

642 Tržby z predaja materiálu 85

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 86

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 87

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 88

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 89 1 834,76

65

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej

činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového

rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)

90

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej

činnosti (r. 092 až r. 095)
91

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 92

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 93

657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z

prevádzkovej činnosti
94

658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z

prevádzkovej činnosti
95

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej

činnosti (r. 097 + r. 098)
96

654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 97

659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 98

655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 99

66 Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) 100

661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 101

662 Úroky 102

663 Kurzové zisky 103

664 Výnosy z precenenia cenných papierov 104

665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 105

666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 106

667 Výnosy z derivátových operácií 107
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Výnosy
 

Číslo účtu

alebo

skupiny

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia
Číslo

riadku

2017

2016
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

668 Ostatné finančné výnosy 108

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

672 Náhrady škôd 110

674 Zúčtovanie rezerv 111

678 Ostatné mimoriadne výnosy 112

679 Zúčtovanie opravných položiek 113

68

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych

rozpočtových organizáciách a príspevkových

organizáciách (r. 115 až r. 123)

114

681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 115

682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 116

683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov

verejnej správy
117

684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných

subjektov verejnej správy
118

685 Výnosy z bežných transferov od Európskej únie 119

686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie 120

687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov

mimo verejnej správy
121

688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných

subjektov mimo verejnej správy
122

689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 123

69

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach,

vyšších územných celkoch a v rozpočtových

organizáciách a príspevkových organizáciách

zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r.

125 až r. 133)

124 880 986,46 880 986,46 847 727,86

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

125 865 225,00 865 225,00 831 294,00

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 15 334,14 15 334,14 13 163,64

693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho

rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
127

694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo

štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
128

695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej

únie
129

696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od

Európskych spoločenstiev
130

697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných

subjektov mimo verejnej správy
131 489,50

698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od

ostatných subjektov mimo verejnej správy
132 427,32 427,32 2 780,72

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 133

Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 +

r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
134 1 035 986,46 1 035 986,46 1 011 056,44

Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r.

064) (+/-)
135 -4 406,22 -4 406,22 -28 262,81

591 Splatná daň z príjmov 136

595 Dodatočne platená daň z príjmov 137

Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r.

136, r. 137) (+/-)
138 -4 406,22 -4 406,22 -28 262,81
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Poznámky rok 2017 
 

 

                                                                     Čl. I 

                                                             Všeobecné údaje 

 

(1) Identifikačné údaje účtovnej jednotky: 

a)  názov a sídlo účtovnej jednotky zostavujúcej účtovnú závierku:   

 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči-Opatovský Sokolec 

 identifikačné číslo organizácie :  00596485 

 dátum zriadenia:  01.01.2004 

 spôsob zriadenia: zriaďovacou listinou RO 

 názov a sídlo zriaďovateľa: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 

                                              917 01 Trnava  

b)  právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna účtovná závierka 

c)  informácia, či je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku: áno 

 

(2) Opis činnosti účtovnej jednotky: 

  Domov  poskytuje  sociálnu službu pobytovou formou celoročne  57 klientom  s mentálnym   

a kombinovaným postihnutím stredného  až    ťažkého stupňa. Sociálna služba sa poskytuje 

v nasledovných oblastiach: pomoc pri odkázanosti na pomoc  inej fyzickej osoby,  

ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, sociálna rehabilitácia, upratovanie, 

pranie,  žehlenie, ergoterapia, záujmová   činnosť, rekreačná starostlivosť a sociálny servis.   

 

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

Mená a priezviská štatutárnych zástupcov, funkcie štatutárnych zástupcov, priemerný počet 

zamestnancov počas účtovného obdobia,     počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky, z toho počet vedúcich zamestnancov.      

Štatutárny orgán: Mgr. Veres Tibor, riaditeľ      

Zástupca štatutárneho orgánu: Eniko Baloghová, vedúca sestra 

Priemerný počet zamestnancov:     56 

Počet zamestnancov k 31.12.2017: 58 

Počet  vedúcich zamestnancov:      2                                   

                                

Čl. II 

                                      Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

 

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka 

bude nepretržite pokračovať vo svojej   činnosti. 

Účtovná  jednotka  je zostavená za  predpokladu,  že bude nepretržite  pracovať vo svojej  

      činnosti.         
(2) Zmeny účtovných metód a účtovných zásad s uvedením dôvodov týchto zmien a vyčíslením 

ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia 

Účtovná  jednotka  nezmenila  účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu 

 účtovnému obdobiu. 

(3) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek 

a)  dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný,  

       ocenený obstarávacou cenou (OC zahŕňa náklady súvisiace s obstarávaním – 

       dopravné,   montáž, poistné)          
b)  dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,  

       ocenený vlastnými nákladmi (priame náklady, časť nepriamych nákladov vzťahujúcich  

       na  výrobu) 

c)  dlhodobý hmotný majetok nakupovaný,  
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       ocenený obstarávacou cenou (OC zahŕňa náklady súvisiace s obstarávaním - dopravné,  

       montáž, poistné) 

d)  dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,  

       ocenený vlastnými nákladmi ( priame náklady, časť nepriamych nákladov  

       vzťahujúcich na výrobu) 

e)  dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne,  

       ocenený vlastnými nákladmi ( priame náklady, časť nepriamych nákladov 

       vzťahujúcich na výrobu) 

f)  zásoby nakupované,  

       ocenené obstarávacou cenou (OC zahŕňa náklady súvisiace s obstarávaním - dopravné,  

       montáž, poistné ) 
g)  zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,  

       ocenené vlastnými nákladmi (priame náklady, časť nepriamych nákladov vzťahujúcich  

       na výrobu) 
h)  zásoby získané bezodplatne,  

      oceňujú sa reprodukčnou obstarávacou cenou 
i)  pohľadávky,  

      oceňujú sa reprodukčnou obstarávacou cenou 

j)    krátkodobý finančný majetok,  

      oceňujú sa menovitou hodnotou  
k)  časové rozlíšenie na strane aktív , 

      Náklady budúcich období a príjmy budúcich období. Pri účtovaní nákladov a výnosov  

      uplatňuje zásada časového rozlíšenia.  

      Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je 

      potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.  

l)   záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, 

      Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Rezervy sú záväzky  s neistým  

      časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe opatrnosti, t.j. tvoria sa na 

      krytie rizík alebo strát. Oceňujú  sa v očakávanej výške záväzku. 

n )  časové rozlíšenie na strane pasív , 

      Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období - pri účtovaní nákladov a výnosov 

      sa  uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich  

      období sa vykazujú vo výške, ktorá je  potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej  

      súvislosti s účtovným obdobím. 

o)   deriváty 

p)   majetok a záväzky zabezpečené derivátmi. 

 

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov  

a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.  

Odpisy dlhodobého nehmotného 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 užívania. Účtovné odpisy sa 

zaokrúhľujú  na celé centy smerom nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. 

Predpokladaná doba užívania a  odpisové  sadzby sú stanovené takto:                                                                                       

Odp. skupina:  1,  Doba  odp. v rokoch: 4,   Ročná  odp. sadzba: ¼ ,  

 Odp. skupina: 2,  Doba  odp. v rokoch: 6,   Ročná  odp. sadzba: 1/6,   

Odp. skupina: 3,  Doba  odp. v rokoch: 12, Ročná  odp. sadzba 1/12, 

Odp. skupina: 4,  Doba  odp. v rokoch: 20, Ročná  odp. sadzba 1/20, 

Odp. skupina: 5,  Doba  odp. v rokoch: 50, Ročná  odp. sadzba 1/50. 

 

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. 

 

(6) Zásady pre vykazovanie transferov: 
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     Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje  obstarávacou cenou. 
(7) Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro: 

     Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej  mene  sa prepočítavajú na Euro kurzom 

     vyhláseným ECB platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu, ku      

     ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a k inému dňu, ak to ustanovuje osobitný  

     predpis. V účtovnej závierke sú vykázané s prepočtom podľa kurzu  platného ku 

     dňu, ku ktorému sa zostavuje. Kurzové straty sa účtujú do nákladov a kurzové zisky  

     do výnosov.

  

                                                                           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, pohybe obstarávacích cien, pohybe oprávok a   

     opravných položiek, pohybe zostatkových cien podľa jednotlivých zložiek tohto majetku  

     v členení podľa jednotlivých položiek súvahy: 

 

1.  názov účtovnej jednotky: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 

2.  dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku: 31.12.2017 

3.  stav k 31 .decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia: 562.634,11 € 

4.  + prírastky:      145.306,56 € 

5.  – úbytky:                    0,00 € 

6.  +/ - presuny:               0,00 € 

7.  stav k 31 .decembru bežného účtovného obdobia: 707.940,67 €  

 

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

     živelné poistenie, poistenie skladových zásob, zodp. za škodu, odcudz. hot. a DHM – hradené 

     z prostriedkov TTSK 

 

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo  

    obmedzenie práva nakladať s  dlhodobým majetkom – žiadne záložné právo ani obmedzenie  

    majetku vo vlastníctve ÚJ 

 

d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve alebo v správe účtovnej jednotky: 702.679,43 € 

     Budovy a stavby:                                       388.408,20 € 

     Stroje, prístroje, zariadenia, inventár:     63.664,75 € 

     Dopravné prostriedky:                             122.156,88 € 

     Pozemky:                                                   128.449,60 € 

 

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo, napríklad 

     majetok v správe účtovnej jednotky, majetok, ku ktorému vlastnícke právo účtovnej jednotky  

     nebolo do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zapísané vkladom do katastra  

     nehnuteľností, pričom účtovná jednotka majetok užíva, majetok, pri ktorom vlastnícke právo  

     nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka  

     na základe zmluvy o výpožičke, majetok obstaraný formou finančného prenájmu: 

    ( pre daný  článok nemá organizácia obsahovú náplň) 

 

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

     majetku a dlhodobému hmotnému majetku: 

     (pre daný článok nemá organizácia obsahovú  náplň) 
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(2) Dlhodobý finančný majetok 

a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe  

     opravných položiek a pohybe zostatkových cien, podľa jednotlivých zložiek tohto majetku 

     v  členení podľa jednotlivých položiek súvahy  

     ( pre daný článok nemá organizácia obsahovú náplň) 

1.  názov účtovnej jednotky, 

2.  dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku, 

3.  stav k 31 .decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia, 

4.  + prírastky, 

5.  - úbytky, 

6.  +/ - presuny, 

7.  stav k 31 .decembru bežného účtovného obdobia, 

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

      majetku. 

 

(3)  Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach 

      ( pre daný článok nemá organizácia obsahovú náplň) 

 

      Informácie o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel, v tejto štruktúre: 

a)  názov spoločnosti, 

b)  právna forma, 

c)  základné imanie spoločnosti v peňažných jednotkách, 

d)  podiel účtovnej jednotky na základnom imaní spoločnosti v %, 

e)  podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach v %, 

f)  hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.decembru bežného účtovného obdobia , 

g)  hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.decembru bezprostredne predchádzajúceho  

      účtovného obdobia , 

h)  účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru bežného účtovného  

      obdobia, 

i)  účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru bezprostredne  

     predchádzajúceho účtovného obdobia. 

 

(4) Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý 

      finančný majetok 

      ( pre daný článok nemá organizácia obsahovú náplň) 
a)  dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere v tejto štruktúre: 

1.  názov emitenta, 

2.  druh cenného papiera, 

3.  mena cenného papiera, 

4.  výnos v %, 

5.  dátum splatnosti, 

6.  účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru bežného účtovného 

      obdobia, 

7. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru bezprostredne  

     predchádzajúceho účtovného obdobia, 

b) dlhodobé pôžičky v tejto štruktúre: 

1. názov dlžníka, 

2. výnos v %, 

3. mena, 

4. dátum splatnosti, 

5. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru bežného účtovného  

     obdobia, 
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6. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.decembru bezprostredne 

     predchádzajúceho účtovného obdobia, 

7. popis zabezpečenia pôžičky, 

c) popis významných položiek ostatného dlhodobého finančného majetku vykázaných v súvahe  

    účtovnej jednotky k 31. decembru bežného účtovného obdobia a bezprostredne  

    predchádzajúceho účtovného obdobia. 

 

B  Obežný  majetok  

(1) Zásoby 

a)  vývoj opravnej položky k zásobám v tejto štruktúre: 

1.  položka zásob v členení podľa jednotlivých položiek súvahy:    materiál 

2.  výška zásob k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia: 14.584,47 € 

3.  + tvorba opravných položiek:    0,00 € 

4.  - zníženie opravných položiek:  0,00 € 

5.  -zrušenie opravných položiek:   0,00 € 

6.  výška zásob k 31. decembru bežného účtovného obdobia:  14.281,37 € 

7.  opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k zásobám, 

b)  výška zásob, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná    

      jednotka obmedzené právo s nimi nakladať, 

c)  spôsob a výška poistenia zásob. (Pre prípad odcudzenia) 

 

(2) Pohľadávky 

a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy 

     Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov RO - pohľadávky voči klientom 

 

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam v tejto štruktúre: 

1. položka pohľadávok: 

     Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov RO - pohľadávky voči klientom 
2. hodnota pohľadávok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia: 

      0,00  € 
3.  + tvorba opravných položiek,     0,00 € 

4.  - zníženie opravných položiek,   0,00 € 

5.  - zrušenie opravných položiek,   0,00 € 

6.  hodnota pohľadávok k 31. decembru bežného účtovného obdobia: 0,00 € 

7.  opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam, 

 

c)   pohľadávky podľa doby splatnosti v tejto štruktúre: 

1.   hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bežného 

     účtovného obdobia:  19.195,47 € 

2. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru  

     bezprostredne   predchádzajúceho účtovného obdobia:  19.195,47 €       
 

 

d )  opis pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti k 31.decembru bežného účtovného  

     obdobia a k 31. decembru bezprostredne  predchádzajúceho účtovného obdobia v tejto   

     štruktúre: 

1. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka, 

     k 31. decembru bežného účtovného obdobia:  19.195,47 €       

     k 31. decembru predchádzajúceho účtovného   obdobia:  19.195,47 €       
2. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov, 

3. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov, 
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e)  výška pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia 

     s uvedením formy zabezpečenia           

f)   výška pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má  

     účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať. 

 

(3) Finančný majetok 

a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku, 

      ceniny   k 31.decembru bežného účtovného obdobia :                   46,70  € 

      bankové účty  k 31.decembru bežného účtovného obdobia : 62.338,35  € 

b) zriadenie záložného práva na krátkodobý finančný majetok a obmedzenie práva nakladať 

     s krátkodobým finančným majetkom. 

 

(4) Poskytnuté návratné finančné výpomoci 

     Popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomocí podľa jednotlivých druhov 

     výpomoci v členení na dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné  

     výpomoci v tejto štruktúre: 

a) dlžník, 

b) výnos v %, 

c) mena, v ktorej bola návratná finančná výpomoc poskytnutá, 

d) dátum splatnosti, 

e) výška návratnej finančnej výpomoci k 31.decembru bežného účtovného obdobia, 

f) výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho  

    účtovného obdobia. 

 

(5) Časové rozlíšenie 

     Popis významných položiek časového rozlíšenia. 

     náklady budúcich období: predplatné na bud. účt. obdobie k 31.decembru bežného    

     účt.obdobia : 33,60 €                 
                                

                                          Čl. IV 

                                            Informácie o údajoch strane pasív súvahy 

 

 A  Vlastné imanie 

     Prehľad o pohybe vlastného imania v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, pre ktoré má    

     účtovná jednotka obsahovú náplň, v tejto štruktúre: 

a) názov položky, 

     výsledok hospodárenia 

b) výška vlastného imania k 31 .decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia, 

      -14.775,66 € 

c) + zvýšenie, 

d) - zníženie, 

e) +/- presun   -4.406,22 € 

f) výška vlastného imania k 31.decembru bežného účtovného obdobia,  -19.181,88 € 

g) opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek vlastného imania  

    uskutočnených v priebehu účtovného obdobia, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy  

    významných chýb minulých rokov. 

 

B   Záväzky 

(1) Rezervy 

     Vývoj rezerv v tejto štruktúre: 

a) položka rezerv – Na roky 2016 a  2017  neboli vytvorené žiadne rezervy 

b) výška rezerv k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,  0,00 € 

c) + tvorba,      0,00 € 
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d) - použitie,    0,00 € 

e) - zrušenie,    0,00 € 

    f)   výška rezerv k 31. decembru bežného účtovného obdobia, 0,00 € 

    g)  predpokladaný rok použitia rezerv, 

    h)  opis významných položiek rezerv. 

 

(2) Záväzky podľa doby splatnosti 

a) záväzky podľa doby splatnosti v tejto štruktúre: 

1. výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bežného účtovného    

    obdobia:     95.881,87 € 

    Krátkodobé záväzky v lehote splatnosti             92.814,38 € 

    Dlhodobé záväzky v lehote splatnosti:                  3.067,49 € 

                 

2. výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bezprostredne  

    predchádzajúceho  účtovného  obdobia:               86.189,89 €            

    Krátkodobé záväzky v lehote splatnosti:          84.241,96 €   

    Dlhodobé záväzky v lehote splatnosti:                1.947,93 € 

 

b) opis záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia a   

     k 31 .decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v tejto štruktúre: 

1. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 

     záväzky voči dodávateľom, záväzky voči org. sociálneho a zdravotného zabezpečenia,   

     záväzky voči zamestnancom, záväzky voči daňovému úradu   
2. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane, 

3. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov:  

     3.709,84 €  záväzky zo sociálneho fondu 
c) popis významných položiek záväzkov:   Všetky záväzky sú vykázané v lehote splatnosti.  

     Záväzky po lehote splatnosti k 31.12.2017 neevidujeme. 

 

(3) Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci 

a)  dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery v tejto štruktúre: 

1.  charakter bankového úveru, napríklad investičný úver, prevádzkový úver, 

2.  druh bankového úveru podľa splatnosti, napríklad dlhodobý úver, krátkodobý úver, 

3.  poskytovateľ bankového úveru, 

4.  mena, v ktorej bol bankový úver poskytnutý, 

5.  druh úrokovej sadzby a výška sadzby v %, 

6.  nákladový úrok za bežné účtovné obdobie, 

7.  dátum splatnosti bankového úveru, 

8.  výška bankového úveru k 31. decembru bežného účtovného obdobia, 

9.  výška bankového úveru k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia, 

 

b)  popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru, 

 

c)  dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy v tejto štruktúre: 

1.  druh cenného papiera, 

2.  mena, v ktorej sú cenné papiere vydané, 

3. úroková sadzba v %, 

4. dátum splatnosti, 

5. stav k 31. decembru bežného účtovného obdobia, 

6. stav k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia, 
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d) prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci v tejto  

     štruktúre: 

1. poskytovateľ návratnej finančnej výpomoci, 

2. druh prijatej návratnej finančnej výpomoci, napríklad krátkodobá návratná finančná výpomoc,  

    dlhodobá návratná finančná  výpomoc, 

3. účel použitia, 

4. dátum splatnosti, 

5. výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bežného účtovného obdobia, 

6. výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného  

    obdobia. 

 

(4) Časové rozlíšenie 

a) popis významných položiek časového rozlíšenia, 

    výnosy budúcich období (384) zostatok  k 31.12.2017  :  2.738,49 € 

b) informácie o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384. 

     kapitálový transfer zo ŠR, z darov 

 

Čl. V 

                                                   Informácie o výnosoch a nákladoch  

 

(1) Výnosy 

     Popis a výška významných položiek výnosov 

a)  tržby za vlastné výkony a tovar, 

     tržby z predaja služieb: 155.000,00 € 

b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob, 

c) aktivácia, 

d) daňové výnosy a colné výnosy a výnosy z poplatkov, 

e) finančné výnosy, 

f) mimoriadne výnosy, 

g) výnosy z transferov, 

     výnosy z bežných transferov VÚC:                                     865.225,00 € 

     výnosy z kapitálových transferov VÚC:                               15.334,14 € 

     výnosy z bežných transferov zo ŠR a od ost. subjektov:              0,00 € 

     výnosy z bežných transferov od ost. subjektov:                            0,00 € 

     výnosy z kapitálových transferov  od ost. subjektov:                   0,00 € 

h) ostatné výnosy, napríklad pokuty, penále, úroky z omeškania a výnosy z poplatkov: 

     výnosy ostatné z prev. činnosti                                                        0,00 €     
  

(2)  Náklady 

      Popis a výška významných položiek nákladov 

a)  spotrebované nákupy, 

      spotreba materiálu:                                                            114.719,02 € 

      spotreba energie:                                                                119.011,56 € 

b)  služby, 

      opravy a udržovanie:                                                            16.502,33 € 

      cestovné:                                                                                   1.140,04 € 

      ostatné služby:                                                                         9.518,49 € 

c)  osobné náklady, 

      mzdové náklady                                                                 445.941,87 € 

      zákonné soc. poistenie:                                                      154.036,64 € 

      zákonné soc. náklady:                                                           5.444,04 € 
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d) dane a poplatky, 

      daň z nehnuteľnosti:                                                                    0,00 € 

      ost.dane a popl.                                                                      1.072,89 € 

e) odpisy, rezervy a opravné položky, 

      odpisy DNHM  a DHM                                                       15.761,46 € 

f) finančné náklady, 

     ostatné finančné náklady                                                            33,00 € 

g) mimoriadne náklady,                                                                      0,00 € 

h) náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov, 

     náklady z odvodu príjmov:                                               155.000,00 € 

     náklady z budúceho odvodu príjmov:                                         0,00 € 

i) ostatné náklady. 

 

(3) Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti 

     Popis a výška nákladov voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti 

a) overenie účtovnej závierky, 

b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky, 

c) súvisiace audítorské služby, 

d) daňové poradenstvo, 

e) ostatné neaudítorské služby. 

 

(4) Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií 

      Výška tržieb v členení na tržby za vlastné výrobky, tržby z predaja služieb a tržby za tovar 

      znížené o náklady na predaný tovar. 

      Výška výrobných nákladov v členení na 

a) spotreba materiálu, 

b) spotreba energie, 

c) spotreba ostatných neskladovateľných dodávok, 

d) opravy a udržiavanie, 

e) cestovné, ostatné 

f) služby, mzdové 

g) náklady, 

h) zákonné sociálne poistenie, 

i) ostatné sociálne poistenie, 

j) zákonné sociálne náklady,  

k) ostatné  sociálne náklady, 

l) daň z motorových vozidiel, 

m) daň z nehnuteľností,

    n) ostatné dane a poplatky, 

    o) odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 

 

 

Čl. VI 

         Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

 

(1)Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi 

    Popis významných položiek majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi a popis tohto  

    zabezpečenia. 
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(2)  Ďalšie informácie 

       Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy a 

       o  odpísaných pohľadávok 

        

      majetok prijatý do úschovy(vkladné knižky obyv.) : 426.725,95 € 

      prísne zúčtovateľné tlačivá (stravné lístky):                          0,00 € 

      odpísané pohľadávky :                                                      5.528,90 € 

      DHM:                                                                              106.258,76 € 

           

                  

 

                                      ČI. VII 

                                             Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 

 (1) Iné aktíva a iné pasíva 

a)  opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku  

      minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo  

      nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej  

      jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv  

      koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, 

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, 

c)   zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky, 

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

 

(2)  Ostatné finančné povinnosti 

      Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných  

      výkazoch; pri každej položke sa uvádza jej popis, výška a údaj, či sa netýka spriaznených osôb 

a)  povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, 

b)  povinnosti z opčných obchodov, 

c)  zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv   

      alebo odberateľských zmlúv, 

d)  povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv,  

      licenčných zmlúv a podobných zmlúv, 

e)  iné povinnosti. 
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Čl. VIII  

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a 

spriaznených osôb 

 

(1) Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky 

    a  spriaznených osôb 

a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami,  

     a to 

1. druh obchodu, napríklad kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, obchodné zastúpenie,  

licencie, transféry, know-how, úver, pôžička, výpomoc a záruka, 

2. charakteristika významných obchodov, a to najmä hodnotové vyjadrenie obchodu alebo 

percentuálne vyjadrenie obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných účtovnou 

jednotkou, informácia o neukončených obchodoch v hodnotovom vyjadrení obchodu alebo 

percentuálnom vyjadrení obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných účtovnou 

jednotkou a informácia o cenách realizovaných obchodov medzi účtovnou jednotkou a 

spriaznenými osobami, 

b)  informácie o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa  

      kumulovane, 

c)  opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám. 

 

(2) Informácie podľa odseku 1 sa vykazujú za 

a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo  

     materskou účtovnou jednotkou, 

b) zamestnancov zodpovedných za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke  

     osoby a za osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú  

     zamestnancami a ich blízke osoby, 

c) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v písmene b) vykonávajú podstatný vplyv a  

     to aj sprostredkovane, 

d) osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke  

     prostredníctvom členov štatutárnych orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické  

     zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný 

     vplyv, 

e) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické  

     vzťahy s účtovnou jednotkou, 

f) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb  

    hospodársky závislá. 

 

 

Čl. IX 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 

 

     Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu v tejto štruktúre: 

a) príjmy bežného rozpočtu s uvedením názvu príjmu, výšky príjmu podľa schváleného  

     rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne  

     predchádzajúce účtovné obdobie, 
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              vlastné príjmy  , zdroj 46 : 

              skutočnosť  za bezprostredne predchádzajúce obdobie:     163.818,08 € 

              bežné účtovné obdobie:  schválený rozpočet                         148.500,00 € 

              rozpočet po  zmenách:                                                             155.000,00 €  

              skutočnosť :                                                                              155.000,00 € 

 

              granty , zdroj 72a  

              skutočnosť  za bezprostredne predchádzajúce obdobie:            489,50 € 

              bežné účtovné obdobie:  schválený rozpočet                                    0,00 € 

              rozpočet po zmenách:                                                                         0,00 €  

              skutočnosť :                                                                                         0,00 € 

                             

 

b) príjmy kapitálového rozpočtu s uvedením názvu príjmu, výšky príjmu podľa schváleného 

     rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne  

     predchádzajúce účtovné obdobie, 

 

c) výdavky bežného rozpočtu s uvedením názvu výdavku, výšky výdavku podľa schváleného  

     rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne  

     predchádzajúce účtovné obdobie, 

             

             bežné výdavky , zdroj 41 : 

             skutočnosť  za bezprostredne predchádzajúce obdobie:  668.124,00 € 

             bežné účtovné obdobie:  schválený rozpočet :                    606.835,00 € 

             rozpočet  po zmenách:                                                          710.225,00 € 

             skutočnosť :                                                                           710.225,00 € 

 

 

             bežné výdavky, zdroj 46 : 

             skutočnosť za bezprostredne predchádzajúce obdobie:   163.170,00 € 

             bežné účtovné obdobie:  schválený rozpočet :                    148.500,00 € 

             rozpočet po zmenách:                                                           155.000,00 € 

             skutočnosť :                                                                           155.000,00 € 

 

 

             bežné výdavky, zdroj 72a : 

             skutočnosť  za bezprostredne predchádzajúce obdobie          489,50 € 

             bežné účtovné obdobie:  schválený rozpočet :                              0,00 € 

             rozpočet po zmenách:                                                                     0,00 € 

             skutočnosť :                                                                                     0,00 € 
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d) výdavky kapitálového rozpočtu s uvedením názvu výdavku, výšky výdavku podľa schváleného 

     rozpočtu, rozpočtu po zmenách a skutočnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne  

     predchádzajúce účtovné obdobie,                

             

             kapitálové  výdavky , zdroj 41: 

             skutočnosť  za bezprostredne predchádzajúce obdobie:     0,00 € 

             bežné účtovné obdobie: schválený rozpočet:                         0,00 € 

             rozpočet po zmenách:                                                     15.000,00 € 

             skutočnosť:                                                                      14.211,72 € 

 

 

             

 

             kapitálové  výdavky , zdroj 52: 

             skutočnosť  za bezprostredne predchádzajúce obdobie:   0,00 € 

             bežné účtovné obdobie:  schválený rozpočet :                     0,00 € 

             rozpočet  po zmenách:                                                  40.000,00 € 

             skutočnosť :                                                                   38.602,96 € 

               

 

               

 

e) finančné operácie s finančnými aktívami za bežné účtovné obdobie a bezprostredne 

predchádzajúce účtovné obdobie, 

 

f) 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 znení neskorších predpisov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne 

predchádzajúce účtovné obdobie. 
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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 

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 skutočnosti, ktoré majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, 

g) iné mimoriadne skutočnosti. 

 



Tabuľka č. 1   k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok            

                         

  Číslo   Obstarávacia cena     Oprávky    

Položka majetku riadku 2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017 2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017  

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Aktivované náklady na vývoj 01  

Softvér 02  

Oceniteľné práva 03  

Drobný dlhodobý nehmotný majetok 04  

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 05  

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 06  

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 07  

Dlhodobý nehmotný majetok spolu

(súčet r. 01 až 07)
08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Pozemky 09 121 534,24 6 915,36 0,00 0,00 128 449,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Umelecké diela a zbierky 10  

Predmety z drahých kovov 11  

Stavby 12 291 111,84 97 296,36 0,00 0,00 388 408,20 207 310,29 10 793,45 0,00 0,00 218 103,74  

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 13 63 664,75 0,00 0,00 0,00 63 664,75 57 586,64 1 118,88 0,00 0,00 58 705,52  

Dopravné prostriedky 14 81 062,04 41 094,84 0,00 0,00 122 156,88 74 114,79 4 567,55 0,00 0,00 78 682,34  

Pestovateľské celky trvalých porastov 15  

Základné stádo a ťažné zvieratá 16  

Drobný dlhodobý hmotný majetok 17  

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 18  

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 19 5 261,24 0,00 0,00 0,00 5 261,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 20  

Dlhodobý hmotný majetok spolu

(súčet r. 09 až 20)
21 562 634,11 145 306,56 0,00 0,00 707 940,67 339 011,72 16 479,88 0,00 0,00 355 491,60  

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 22  

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom 23  

Realizovateľné cenné papiere a podiely 24  

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 25  

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 26  

Ostatné pôžičky 27  

Ostatný dlhodobý finančný majetok 28  

Obstaranie dlhodobého finančného majetku 29  

Dlhodobý finančný majetok spolu

(súčet r. 22 až 29)
30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Neobežný majetok spolu

( r. 08 + r. 21 + r. 30)
31 562 634,11 145 306,56 0,00 0,00 707 940,67 339 011,72 16 479,88 0,00 0,00 355 491,60  
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Tabuľka č. 1, pokračovanie   k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok, pokračovanie      

                   

  Číslo   Opravné položky   Zostatková hodnota  

Položka majetku riadku 2016 Prírastky Úbytky Presuny 2017 2016 2017  

a b 11 12 13 14 15 16 17  

Aktivované náklady na vývoj 01  

Softvér 02  

Oceniteľné práva 03  

Drobný dlhodobý nehmotný majetok 04  

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 05  

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 06  

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 07  

Dlhodobý nehmotný majetok spolu

(súčet r. 01 až 07)
08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Pozemky 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 534,24 128 449,60  

Umelecké diela a zbierky 10  

Predmety z drahých kovov 11  

Stavby 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 801,55 170 304,46  

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 078,11 4 959,23  

Dopravné prostriedky 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 947,25 43 474,54  

Pestovateľské celky trvalých porastov 15  

Základné stádo a ťažné zvieratá 16  

Drobný dlhodobý hmotný majetok 17  

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 18  

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 261,24 5 261,24  

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 20  

Dlhodobý hmotný majetok spolu

(súčet r. 09 až 20)
21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 622,39 352 449,07  

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 22  

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom 23  

Realizovateľné cenné papiere a podiely 24  

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 25  

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 26  

Ostatné pôžičky 27  

Ostatný dlhodobý finančný majetok 28  

Obstaranie dlhodobého finančného majetku 29  

Dlhodobý finančný majetok spolu

(súčet r. 22 až 29)
30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Neobežný majetok spolu

( r. 08 + r. 21 + r. 30)
31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 622,39 352 449,07  
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Tabuľka č. 4                

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti        

Pohľadávky podľa doby splatnosti
číslo

riadku

Zostatok

 2017

Zostatok

 2016
       

a b 1 2        

Pohľadávky v lehote splatnosti

 v tom:
01 19 195,47 19 195,47        

  Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 02 19 195,47 19 195,47      

  Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 03        

  Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04        

Pohľadávky po lehote splatnosti 05        

Spolu

(r. 01 + r. 05)
06 19 195,47 19 195,47        

               

Tabuľka č. 5              

k čl. IV. A - Vlastné imanie  

Názov položky

Oceňovacie rozdiely z

precenenia majetku a

záväzkov

Oceňovacie rozdiely z

kapitálových účastín
Zákonný rezervný fond Ostatné fondy

Nevysporiadaný

výsledok hospodárenia

minulých rokov

Výsledok hospodárenia  

a 1 2 3 4 5 6  

Zostatok 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 13 487,15 -28 262,81  

Prírastky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 406,22  

Úbytky  

Presuny 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 262,81 28 262,81  

Zostatok 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 775,66 -4 406,22  

3



Tabuľka č. 8          

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti  

Záväzky podľa doby splatnosti
číslo

riadku

Zostatok

 2017

Zostatok

 2016
 

a b 1 2  

Záväzky v lehote splatnosti

 v tom:
01 95 881,87 86 189,89  

  Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 02 92 814,38 84 241,96  

  Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 03 3 067,49 1 947,93  

  Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04  

Záväzky po lehote splatnosti 05  

Spolu (r. 01 + r. 05) 06 95 881,87 86 189,89  
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Tabuľka č. 12 
 

k čl. IX - Príjmy rozpočtu
 

Kategória ekonomickej

klasifikácie
Názov kategórie ekonomickej klasifikácie Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách

Skutočnosť

 2017

Skutočnosť

 2016
 

a b 1 2 3 4  

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 148 500,00 155 000,00 154 934,00 158 803,25

290 Iné nedaňové príjmy 0,00 0,00 66,00 56 975,81

310 Tuzemské bežné granty a transfery 0,00 0,00 0,00 365,90  

Spolu x 148 500,00 155 000,00 155 000,00 216 144,96  
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Tabuľka č. 13
 

k čl. IX - Výdavky rozpočtu
 

Kategória ekonomickej

klasifikácie
Názov kategórie ekonomickej klasifikácie Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách

Skutočnosť

 2017

Skutočnosť

 2016
 

a b 1 2 3 4  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro 420 000,00 481 424,00 441 381,85 413 322,09

620 Poistné a príspevok do poisťovní 146 790,00 168 256,00 157 764,08 143 393,23

630 Tovary a služby 187 845,00 214 845,00 264 189,09 273 848,40

640 Bežné transfery 700,00 700,00 1 889,98 1 252,78

710 Obstarávanie kapitálových aktív 0,00 55 000,00 52 814,68 0,00  

Spolu x 755 335,00 920 225,00 918 039,68 831 816,50  
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Tabuľka č. 14            

k čl IX - Finančné operácie  

Finančné operácie
Číslo

riadku

Skutočnosť

 2017

Skutočnosť

 2016
   

a b 1 2    

Príjmové finančné operácie

v tom:
01    

Zostatok prostriedkov finančných aktív 02    

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 03    

Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí 04    

Príjmy z predaja majetkových účastí 05    

Ostatné príjmy 06    

Výdavkové finančné operácie

v tom:
07    

Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 08    

Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí 09    

Výdavky na obstaranie majetkových účastí 10    

Ostatné výdavky   11    
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