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Identifikačné údaje
Názov: Obec Trnovec nad Váhom
Adresa pre poštový styk: Obecný úrad, 925 71 Trnovec nad Váhom 587
Telefón: 031/7781496
e-mail: obec@trnovecnadvahom.sk
web: www.trnovecnadvahom.sk
Okres: Šaľa
Kraj: Nitriansky
IČO: 00306240
DIČ: 2021024071
Právna forma: obec
Deň vzniku: Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok, ktorý sa riadi
zákonom 369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov
a Ústavou Slovenskej republiky.
Rozloha obce: 3 253,70 ha
Počet obyvateľov k 31. 12. 2013: 2775
Základné orgány obce:
1. Starosta obce
2. Obecné zastupiteľstvo
Starostom obce je od volieb 2010 Ing. Ján Hrabovský. V týchto voľbách bolo do obecného
zastupiteľstva zvolených 9 poslancov:
 Róbert Láng – zástupca starostu
 PaedDr. Imrich Suba
 Ing. Mária Gašpieriková
 Ing. Jozef Hanzlík
 Rastislav Hrabovský
 Jaroslav Čerhák
 Alojz Čelítko
 Ing. Jaroslav Hlavatý
 Erika Fülöpová
Ustanovujúce zasadnutie sa konalo 27. 12. 2010. V roku 2013 sa zasadnutia konali v dňoch
18. februára, 15. apríla, 10. júna, 19. augusta, 14. októbra a 16. decembra. Zasadnutia
obecného zastupiteľstva sa konali v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutí je
zverejnený na webovej stránke obce, rovnako aj uznesenia OZ. Informácie zo zasadnutia
prinášajú aj obecné noviny. Všetky zasadnutia sú verejné.
Z histórie obce:
V roku 2013 si obec Trnovec nad Váhom pripomenula 900. výročie prvej písomnej zmienky.
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Prvá písomná správa o obci Trnovec nad Váhom sa vyskytuje v zoborskej listine z roku 1113,
ktorú vydal uhorský kráľ Koloman na žiadosť Godofreda, zoborského opáta.
Zatiaľ najstaršie doklady osídlenia katastra obce sú zo staršej doby bronzovej. Archeologický
výskum odkryl tri hroby nitrianskej kultúry. Našli sa v nich medené rúrky, náramok a kovanie
opaska. Neskôr sa podarilo odkryť ďalšie dva hroby – v jednom sa našiel náhrdelník
z parohoviny, v druhom zlomok medeného nožíka. V časti obce Horný Jatov sa našiel žiarový
hrob zo staršej doby železnej.
Nasledujú nálezy dokladajúce sídlisko Keltov, črepy potvrdzujú prítomnosť Germánov.
Ojedinelým nálezom pohnutého obdobia sťahovania národov je nález džbánu,
pochádzajúceho pravdepodobne z hrobu.
Od V. storočia prichádzajú na naše územie Slovania, nálezy z východného katastra obce
nasvedčujú narastaniu spoločensko-ekonomických vzťahov, ale aj interetnických kontaktov
a kultúrnych vplyvov.
Z IX. až začiatku XI. storočia sa našlo mimoriadne významné pohrebisko. Preskúmaných bolo
528 hrobov, v najstarších (prelom IX. a X. st.)sa našli v nich šperky podunajského pôvodu, ale
aj železné vedierka, keramika, poľnohospodárske náradie, náhrdelníky z pastových
a sklených korálikov. Z prvej polovice X. storočia sú maďarské jazdecké hroby. Našli sa v nich
poškodené zubadlá, strmene a ľudské i zvieracie kosti. Na túto fázu nadväzujú nálezy, ktoré
reprezentujú miešanie staromaďarského a slovanského etnika. Nálezmi z tohto obdobia sú
liata industria, nákončia, šabľa so zdobenou rukoväťou, v jednom hrobe sa našla dvojdielna
kaptorga (závesný krížik). O dobrom súžití obidvoch národností svedčia nálezy v podobe
náušníc, bronzových gombíkov, hojná je točená keramika.
Z obdobia druhej polovice X. po XII. – XIII. storočie sú vo východnej časti chotára známe aj
ďalšie náleziská.
V časti obce Kľučiareň bolo počas ťažby piesku narušené kostrové pohrebisko z druhej
polovice X. storočia a na hospodárskom dvore Čierny vŕšok sa našlo pohrebisko z druhej
polovice XI. storočia. Našiel sa v ňom denár Šalamúna (1063-1074).
Ďalší vývoj obce je zachytený v písomných prameňoch.
Pamätihodnosti obce:
Rímskokatolícky kostol v Hornom Jatove – bol postavený v 19.storočí. Kostol je vysvätený na
sviatok sv. Petra a Pavla (29.júna).
Zvonica – je umiestnená mimo kostola, v strede dediny. Zvonica je barokovo-klasicistická
stavba.
Socha ukrižovaného Krista - bola postavená na pamiatku ukončenia morovej epidémie v r.
1832.
Socha sv. Floriána. Je ochrancom proti požiaru, a dal ju postaviť pri príležitosti 50. výročia
svojho založenia miestny požiarny zbor v roku 1924.
Rímskokatolícky kostol - bol postavený v roku 1725 s podporou Štefana Hunyadiho. Je
pseudoklasicistický. Pôvodne stál mimo dediny na mieste pomerne bezpečnom pred
povodňami. Postavený bol z pevného materiálu a bol prikrytý šindľami. Mal drevenú vežu.
Upravený bol v roku 1911. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou, v lodi je rovný strop.
V čele priečelia je veža. Hlavný oltár pochádza z čias stavby kostola (je spomenutý už v
kanonickej vizitácii v roku 1755). Zvon bol umiestnený mimo kostola, v zvonici.
Zo všetkých historických pamiatok jedna je zapísaná do „Ústredného zoznamu
pamiatkového fondu o nehnuteľných kultúrnych pamiatkach“, a to:
„Miesto pamätné s pomníkom (č. ÚZPF 2521/0) - Pomník manifestácie proti fašizmu, vojne a
rozbitiu republiky, ktorá sa konala 4. septembra 1938 v Trnovci nad Váhom“.
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Symboly obce:
Zo starších prameňov vieme, že obec používala pravdepodobne od XVII. storočia do roku
1779 pečať, ktorej obraz tvoril na štíte umiestnený uhorský erb, nad ktorým sú vetvičky. Od
roku 1779 sa používala pečať s rovnakým motívom, rozdiel je len vo vetvičke nad štítom.
Kruhopis dokazuje, že sa jedná o pečať Veľkého Trnovca.
Erb obce sa nezachoval, preto sa obec obrátila na heraldický ateliér Ars Heraldica, ktorý
vypracoval návrh, ktorý kladne posúdila Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky a odporučila ho na schválenie Obecnému zastupiteľstvu obce Trnovec nad Váhom
a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky. Obecné zastupiteľstvo schválilo
erb obce v navrhovanej podobe na svojom XII. zasadnutí dňa 31. 05. 2004.
Obecný erb je erbom s hovoriacim symbolom a jeho obsah korení v rastlinnom motíve
prevzatom z historickej pečate obce a interpretovanom ako krík trnky. Symbol je doplnený o
motív rieky Váh, čím sa erbové znamenie stáva dôsledne hovoriacim identifikačným znakom.
Znamenie je vložené do dolu zaobleného tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho
heraldického štítu.

Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, bielej, modrej,
zelenej, bielej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi.
Pečať obce Trnovec nad Váhom je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom
OBEC TRNOVEC NAD VÁHOM.
Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne práce, súvisiace s chodom obce.
Pracovníkov obecného úradu a ich prácu organizuje starosta obce.
Na čele obecného úradu je prednosta. Prednosta úradu je pracovníkom obce, ktorého
vymenúva a odvoláva starosta obce. Za svoju činnosť zodpovedá prednosta starostovi obce.
Prednostom obecného úradu v Trnovci nad Váhom je Ing. Alžbeta Motolíková, ktorá
organizuje a riadi prácu obecného úradu a zabezpečuje jeho správny chod.
Základnými organizačnými útvarmi obecného úradu sú referáty. Obecný úrad má vytvorené
tieto referáty:
 referát pre spisovú službu
 referát pre vnútornú správu
 referát ekonomický
 referát pre dane a poplatky
 referát technický
 referát pre verejnú zeleň
 referát kultúry
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Hlavným kontrolórom obce je Ing. Mária Fülöpová, ktorú vo funkcii potvrdilo obecné
zastupiteľstvo od 01.05.2011 na 6-ročné funkčné obdobie s pracovným úväzkom 0,15 %
fondu pracovnej doby.
Obecná polícia je poriadkovým útvarom obce, pôsobiacim pri zabezpečovaní verejného
poriadku, ochrane majetku obce a občanov, ochrane životného prostredia v obci a plnení
ďalších úloh vyplývajúcich zo zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov, zákona č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení zmien a doplnkov, všeobecne
záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu obce.
Zariadenie opatrovateľskej služby - prevádzkovateľom zariadenia je Obec Trnovec nad
Váhom. Zariadenie je prevádzkované v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v
znení neskorších zmien a doplnkov ďalších právnych predpisov. Zariadenie je určené na
poskytovanie sociálnej pomoci starým občanom, ktorí sú podľa odporúčania zdravotníckeho
zariadenia odkázaní na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov. Účelom ZOS je
poskytovať opatrovateľskú službu starým občanom v stave sociálnej núdze, ktorú občan
nevie prekonať vlastným pričinením ani s pomocou rodiny a opatrovateľská služba sa nedá
poskytnúť občanovi v jeho byte.
Komisie obecného zastupiteľstva
1. finančno-plánovacia a hospodársko-podnikateľská, predseda Róbert Láng
2. komisia životného prostredia, výstavby, poľnohospodárstva a dopravy, predsedníčka
Ing. Mária Gašpieriková
3. komisia športu, kultúry, vzdelávania, mládeže, sociálnych vecí a zdravotníctva,
predseda Jaroslav Čerhák
4. komisia bytová, predseda Ing. Jozef Hanzlík
5. komisia verejného obstarávania, predseda Róbert Láng
6. komisia pre dohľad nad dodržiavaním ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri vykonávaní funkcií verejných funkcionárov,
predsedníčka Ing. Mária Gašpieriková
V zmysle zákona č. 369/1990 je obec Trnovec nad Váhom samostatným územným
samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky. Obec združuje osoby, ktoré majú na
jej území trvalý pobyt a ako právnická osoba za podmienok stanovených zákonom
samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce
pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej
obyvateľov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže používať návratné zdroje
financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového
programu obce, resp. na plnenie inej úlohy v štátnom záujme môže obec získať dotáciu zo
strany štátu. Svoje úlohy a program môže obec financovať aj z prostriedkov združených
s inými obcami, so samosprávnym krajom či inými právnickými alebo fyzickými osobami.
Majetok obce tvoria veci vo vlastníctve obce a jej majetkové práva. Majetok obce slúži na
plnenie úloh obce, snahou obce je zveľaďovať a zhodnocovať tento majetok a zachovať ho
v nezmenšenej hodnote. Darovať nehnuteľný majetok, ktorý je vlastníctvom obce, je
neprípustné. Majetok obce možno použiť len na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na
5

výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné
zastupiteľstvo.
Zákon NR SR č. 564/2004 Z. z. v zmysle neskorších predpisov o rozpočtovom určení výnosu
dane z príjmov územnej samospráve upravuje podiely obce na daniach v správe štátu.
Dotácie na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy sa
zabezpečujú prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej
pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý bol prenesený na obec. Poskytujú sa na základe
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. V súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný
rozpočtový rok sa všetky ďalšie dotácie zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií
SR alebo správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti príslušná činnosť
patrí.
Podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 v znení neskorších
predpisov je obec ako subjekt verejnej správy právnickou osobou zapísanou v registri
organizácií, ktorý vedie Štatistický úrad SR v zmysle zákona č. 540/2001 o štátnej štatistike
v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov je základnou legislatívnou
normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky rozpočtových organizácií a obcí.
Tento zákon upravuje povinnosť rozpočtových organizácií a obcí účtovať v sústave
podvojného účtovníctva.
Účtovnú závierku zákon definuje ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú
predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom
účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých
súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok.
Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť vecný a pravdivý obraz o účtovnej závierke.
Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti,
zrozumiteľné, porovnateľné, spoľahlivé.
Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia individuálnej
účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou závierkou musí byť
rovnako overený audítorom. Pre obce to stanovuje paragraf 9 zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je zostavenie
účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej závierky ako
celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania. Z hľadiska charakteru
ich môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných prác, uzatvorenia
účtovných kníh a zostavenia účtovnej závierky.
Prípravné práce sa uskutočňujú pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňajú tieto okruhy
činností:
- inventarizáciu
- kontrolu bilančnej kontinuity
- kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty
- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok
- kontrolu účtu výsledku hospodárenia
- kontrolu zaúčtovania odpisov
- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia
- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov
Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje takto:
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-

zistia sa obraty jednotlivých účtov
zistia sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia
zistí sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Inštitúcie v obci
1. Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom
Riaditeľka: Mgr. Tatiana Srňáneková
Zástupca riaditeľa pre ZŠ: Mgr. Miriam Žigová
Zástupca riaditeľa pre MŠ: Mária Hippová
Adresa: 925 71 Trnovec nad Váhom 302
e-mail: ztkladuf@zstrnovecnv.edu.sk
telefón: +421 031 778 12 90
Počet žiakov: 186 žiakov základnej školy
64 žiakov materskej školy
Školský klub navštevuje 44 detí, na ktoré dozerajú 2 vychovávateľky.
Školská jedáleň má kapacitu 150 stravníkov
Základná škola s materskou školou v Trnovci nad Váhom je organizácia s právnou
subjektivitou, ktorá hospodári s vlastnými prostriedkami. Financovaná je z rozpočtu obce
a dotácií na prenesené kompetencie.
2. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnovec nad Váhom
Adresa: 925 71 Trnovec nad Váhom 709
Telefón: 031 / 77 81 224
e-mail: rkfutrnovec@gmail.com.
Správca farnosti: Mgr. Siard Dušan Sklenka - 2012
3. Slovenská pošta, a.s.
Adresa: 679, 925 71 Trnovec nad Váhom
Telefón: 031/7781582
4. Zdravotné stredisko
Adresa: Trnovec nad Váhom 79
- MUDr. Ivan Jaroš, všeobecný lekár. Sestra Andrea Takáčová.
- MUDr. Henrieta Vargová, pediater. Sestra Zita Vargová.
- MUDr. Jarmila Balážiová, stomatológ. Sestra Marta Drlíková.
Lekáreň „Pod gaštanom“ – PharmDr. Estera Rábeková.
Adresa: Trnovec nad Váhom 78
5. Železnice Slovenskej republiky
Adresa: 699, 925 71 Trnovec nad Váhom
6. Podnikateľské subjekty v obci
Predaj potravín a zmiešaného tovaru
- COOP Jednota SD Galanta
- Jarmila Sýkorová – Popoluška
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Predaj priemyselného tovaru
- ATS Market – Pavol Marček
- Anna Balázsiová
- K&K Elektro Miroslav Košík
Predaj kvetov a záhradnícke služby
- TD Moto s.r.o. Senec
- Kvetinárstvo Seman
- Aquazel Alexander Hambalkó
- Helena Ábrahámová
Reštaurácie a pohostinské zariadenia
- Reštaurácia Nitrianka
- Kaviareň Šport
- Pohoda Caffé
- Vináreň Katica
- Cukráreň Júlia Kaňová
- Pohostinstvo Metropol
- Hostinec Jana Baková (časť obce Horný Jatov)
Autoopravovne a autodoprava
- Autoopravovňa Gabriel Takács
- Adolf Pallér – autoservis
- Martin Durza Pneuservis M+M
- Albín Toma – Pneuservis
- Ing. Juraj Mažgut – Farm Profi
- Autodoprava Eva Čelitková
- Autodoprava – špeditérstvo Pavol Ábrahám
- LUKY TRANS – Ján Kysučan
- MM Šped – Marián Meleg
Stavebné firmy
- Ševčík s.r.o.
- Szíjartó s.r.o.
- JG Mont Ján Gaál
Ďalšie prevádzky
TORAS Jaroslav Čerhák
Merkant družstvo
BIO-NIKA Včelárstvo Žilinský
Farma Majcichov
Branko Nitra
Frikov s.r.o.
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Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce
I. Hospodárenie za rok 2013
Hospodárenie obce bolo nasledovné:

Rozpočet obce v €:
Príjmy celkom
Výdavky celkom

1.731.632,65
1.613.108,49

z toho:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bež.roz.

1.566.731,65
1.302.848,03
250.167,77

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kap.roz.

901,00
269.143,45
-268.242,45

Príjmové finanč.op.
Výdavkové finanč.op.
Hosp.z fin.operácií

164.000,00
41.117,01
122.882,99

Príjmy bez FO
Výdavky bez FO
Výsl.rozpočt.hospod.

1.567.632,65
1.571.991,48
-4.358,83

Výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Trnovec nad Váhom, podľa § 10 ods. 3 písm. a) a
b) zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je
schodok – 4.358,83 €,z tohto dôvodu nevzniká povinnosť
tvorby rezervného fondu.
Zostatky na bežných bankových účtoch
k 31.12.2013
801.372,84
v tom :
VÚB
VÚB /byt.hosp./
VÚB /fond opráv/
VÚB /soc.fond/
Dexia
Terminované vklady

27.576,61
25.311,72
20.912,87
619,12
313.984,65
411.752,65
9

Pokladňa
Dotačný účet

1.208,17
7,05

II. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v €
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný maj.
Dlhodobý hmotný maj.
Dlhodobý finančn.maj.
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Zúčtovanie medzi subj.VS
Časové rozlíšenie NBU

ZS k 31.12.2013
6 721 319
5 798 484

KS k 01.01.2013
7 088 955
6 140 954

5 542
5 304 678
488 264
922 065

5542
5 647 148
488 264
947 231

926
108 852
801 373
10 914
770

873
90 103
856 255
0
770

ZS k 31.12.2013
6 721 319

KS k 01.01.2013
7 088 955

3 473 848

3 387 198

3 412 960
60 888
1 062 159
2 185 312

3 266 525
120 673
1 108 108
2 593 649

k 31.12.2013
128.069,50
153.680,41
458.557,75
901,00
388.645,89
24.684,25
3.693,85
212.021,75
1.370.254,40

predchádz.obd.
116.676,52
135.577,12
442.981,31
331,50
420.239,00
24.181,41
3.954,43
240.309,43
1.384.250,72

PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje kryt.maj.
z toho:
Vlastné imanie
z toho:
Nevysporiad.výsl.z min.rokov
Výsledok hosp. za účt.obd.
Záväzky
Časové rozlíšenie VBO

III. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013 v €

NÁKLADY
50 spotrebované nákupy
51 služby
52 osobné náklady
54 ost.nák. na prev.činnosť
55 odpisy,rezervy,oprav.pol.
56 finančné náklady
57 mimoriadne náklady
58 náklady na transfery
ÚČT. TRIEDA 5 CELKOM SÚČET
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VÝNOSY
60 tržby za vlastné výkony
63 daňové a colné výnosy
64 ost.výnosy z prev.činn.
65 zučtov.rezerv a opr.pol.
66 finančné výnosy
69 výnosy z transferov
ÚČT.TRIEDA 6 CELKOM SÚČET

k 31.12.2013
13.378,69
1.012.597,57
104.312,32
9.352,00
9.898,47
281.603,72
1.431.142,77

predchádz.obd.
0,00
953.212,44
107.756,23
9.352,00
7.133,12
427.469,80
1.504.923,59

60.888,37

120.672,87

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Mimorozpočtový výsledok hospodárenia, zistený z akruálneho účtovníctva – ovplyvnený
nákladmi a výnosmi bez ohľadu na ich zaplatenie, a ovplyvnený účtami časového rozlíšenia
nákladov a výnosov za rok 2013 predstavuje zisk vo výške 60.888,37
IV. Prehľad o stave pohľadávok a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec eviduje k 31.12.2013 tieto pohľadávky v sume 108.852 €:
-

odberatelia
daňové pohľadávky
ostatné pohľadávky

1.896 €
106.347 €
609 €

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky v sume 1 1062 159 €:
- rezervy zákonné krátkodobé
- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
- krátkodobé záväzky
- voči bankám

12 333 €
0€
66 777 €
983 049 €

11

Základné údaje o účtovných jednotkách konsolidovaného celku
Názov
účtovnej
jednotky

IČO

Obec
Trnovec nad
Váhom
Základná
škola
s materskou
školou
Trnovec nad
Váhom

Druh vzťahu

Právna
forma

Zodpovedný
člen
štatutárneho
orgánu

Zodpovedná
osoba (za
zostavenie
podkladov
pre
konsolidáciu)

Súčasťou
verejnej
správy
od roku

00306240 konsolidujúca
účtovná
jednotka

obec

Ing. Ján
Hrabovský

Marta
Szabová

1990

37863665 konsolidovaná
účtovná
jednotka

rozpočtová
organizácia

Mgr. Tatiana
Srňáneková

Katarína
Lencsesová

2002

Hospodárenia konsolidovaného celku
I. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v € z konsolidovanej súvahy
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný maj.
Dlhodobý hmotný maj.
Dlhodobý finančn.maj.
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Časové rozlíšenie NBU

ZS k 31.12.2013
6 769 944
5 809 208

KS k 01.01.2013
7 150 551
6 153 634

5 542
5 315 402
488 264
959 966

5 542
5 659 828
488 264
996 147

2 052
108 852
849 062
770

1 626
90 103
904 418
770

ZS k 31.12.2013
6 769 944

KS k 01.01.2013
7 150 551

3 469 114

3 408 706

3 412 960
56 154
1 110 008
2 190 822

3 271 884
136 822
1 142 685
2 599 160

PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje kryt.maj.
z toho:
Vlastné imanie
z toho:
Nevysporiad.výsl.z min.rokov
Výsledok hosp. za účt.obd.
Záväzky
Časové rozlíšenie VBO
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II. Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2013 v €

NÁKLADY
50 spotrebované nákupy
51 služby
52 osobné náklady
54 ost.nák. na prev.činnosť
55 odpisy,rezervy,oprav.pol.
56 finančné náklady
57 mimoriadne náklady
58 náklady na transfery
ÚČT. TRIEDA 5 CELKOM SÚČET

k 31.12.2013
188.056
176.446
908.136
7.032
390.602
24.684
3.693
27.270
1.725.919

predchádz.obd.
189.057
135.442
854.425
6.316
423.326
24.181
3.954
57.360
1.694.061

VÝNOSY
60 tržby za vlastné výkony
63 daňové a colné výnosy
64 ost.výnosy z prev.činn.
65 zučtov.rezerv a opr.pol.
66 finančné výnosy
69 výnosy z transferov
ÚČT.TRIEDA 6 CELKOM SÚČET

k 31.12.2013
21.855
1.012.597
113.012
9.352
9.899
615.359
1.782.074

predchádz.obd.
3131
953.212
115.515
9.352
7.133
742.540
1.830.883

56.155

136.822

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
III. Hospodárenie za rok 2013

Konsolidovaný výsledok hospodárenia Obce Trnovec nad Váhom a Základnej školy
s materskou školou v Trnovci nad Váhom za rok 2013 zistený z akruálneho účtovníctva –
ovplyvnený nákladmi a výnosmi bez ohľadu na ich zaplatenie, a ovplyvnený účtami časového
rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2013 predstavuje zisk vo výške 56.155,- €.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013.
Konsolidovaná účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom
úrade v Nitre v zákonom stanovenom termíne.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by
bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

V Trnovci nad Váhom, jún 2014
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