




































Poznámky ( KOLO n.o., Ivanská 
cesta 22, 821 04 Bratislava) 

IČO  
5 3 2 5 0 1 3 3 

 

 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

 

 

Názov neziskovej 
organizácie: 

 KOLO n. o. 

Zakladateľ: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 

Sídlo: Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 

Dátum vzniku: 
18.augusta 2020 ( Okresný úrad Bratislava Odbor všeobecnej vnútornej 

správy Bratislava, registračné číslo: OVVS-107596/552/2020-NO 

Druh a účel Všeobecne 

prospešných služieb 
Tvorba a ochrana ŽP a ochrana zdravia obyvateľstva 

 

 

(1) Nezisková organizácia je založená v súlade s § 2, ods.2, písm. g Zákona o neziskových organizáciách na účely 
poskytovania týchto všeobecne prospešných služieb:  

Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva 

 a) prevádzka a podpora rozvoja a rozšírenia počtu zberných miest opätovného používania vecí ( ďalej aj ako „RE-use centrum“ 
na území hlavného mesta Bratislava, 

b) podpora rozvoja a rozšírenia počtu zberných miest ( zberných dvorov ), 

c) podpora projektov súvisiacich s ďalším využívaním vecí za účelom predchádzania vzniku odpadov, 

d) podpora vzdelanosti a osvety a realizácia praktických aktivít prospievajúcich ochrane životného a sociálneho prostredia 
obyvateľov, podpora osvetovej činnosti zameranej na motiváciu obyvateľstva k dôslednému triedeniu odpadov v domácnostiach 
a zvýšenie záujmu o životné prostredie, 

f) podpora iniciatív prechodu na cirkulárne odpadové hospodárstvo, 

g) spolupráca a pomoc obciam a mestám pri realizácii trvalo udržateľných, sociálnych, zdravotných a kultúrnych projektov, 
aktivít, zámerov a konzultačná a publikačná činnosť zameraná na prevenciu pred znečisťovaním životného prostredia 
a ochrana zdravia ľudí, 

h) podpora výskumných projektov v oblasti recyklácie odpadov, 

i) organizácia verejných akcií a verejných zbierok 

 

 

 

 

 

 



 

 

(2) Informácie o orgánoch neziskovej organizácii a členoch štatutárnych orgánov neziskovej organizácii: 

     Orgánmi neziskovej organizácii sú : 

a) Správna rada,  

b) Riaditeľ, 

c) Revízor 

Správna má troch členov. Zakladateľ vymenoval týchto prvých členov správnej rady neziskovej organizácie: 

a) Ing. Martin Maslák 

b) Ing. Pavol Rudy  

c) Ing. Andrej Rutkovský  

Zakladateľ vymenoval riaditeľa neziskovej organizácie: 

            Ing. Anna Vargová 

Zakladateľ vymenoval revízora neziskovej organizácie: 

            Martin Ševeček 

(3)  Nezisková organizácia nemá zamestnancov.  

(4) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. 

Zakladateľom neziskovej organizácie je Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke OLO a.s. 100%  

  

Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

(1) Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej   činnosti  

(2) Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. 

 

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na 

                Dlhodobý nehmotný majetok: 
 

•Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a ostatné 
náklady súvisiace s obstaraním Nezisková organizácia neeviduje dlhodobý nehmotný majetok.  

•Nezisková organizácia neeviduje dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou. 

•Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania 
a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia dlhodobého 
majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 
2 400 Eur a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. 

•Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v tabuľke: 
 

 
Druh majetku Predpokladaná doba 

používania v rokoch  

Metóda odpisovania Ročná odpisová 

sadzba v % 

Softvér 4 rovnomerná 1/4 

 

Dlhodobý hmotný majetok: 

•Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a ostatné 
náklady súvisiace s obstaraním 

•Nezisková organizácia neeviduje dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou. 

•Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania 
a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia dlhodobého 
majetku do používania. 



•Pozemky sa neodpisujú. 

•Drobný dlhodobý hmotný majetok účtuje Nezisková organizácia účte 501 (spotreba). Drobný dlhodobý hmotný 
majetok predstavuje drobný dlhodobý hmotný majetok s dobou použiteľnosti nad 1 rok, so vstupnou cenou nižšou 
ako 1 700 Eur. 

 
                    Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v tabuľke: 

 
Druh majetku Predpokladaná doba 

používania v rokoch 
Metóda odpisovania Ročná odpisová 

sadzba v % 

Budovy 20 až 40 rovnomerná 1/20 až 1/40 
Stroje, prístroje a zariadenie 4 až 8 rovnomerná 1/4 až 1/8 
Dopravné prostriedky 4 až 6 rovnomerná 1/4 až 1/6 
Drobný dlhodobý hmotný majetok jednorazový odpis 
 
 

 

 
Nezisková organizácia dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok neobstarala. 
 

•Ocenenie DFM (cenných papierov, obchodných podielov) 

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.  

 

Nezisková organizácia dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok neobstarala. 
 

•Ocenenie zásob ( obstaraných kúpu, vlastnou činnosťou, inak) 

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania, a náklady súvisiace s obstaraním 

nezahrňuje.   

 

Nezisková organizácia zásoby neobstarávala. 
 

•Ocenenie pohľadávok                                                                                                                                                                                                     

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.  

 

Nezisková organizácia neeviduje žiadne pohľadávky. 
 

•Ocenenie krátkodobého finančného majetku (peňažných prostriedkov, cenín, CP na obchodovanie. Peňažné prostriedky 

a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 

 

Nezisková organizácia eviduje majetok na finančných účtoch. Ako finančné účty sú vykázané transparentné účty v banke. 

Je zriadená Verejná zbierka pod registrovým číslom 101-2020-122074 s názvom „Dajme veciam druhú šancu“. Zbierka 

sa bude vykonávať v období od 10.10,2020 do 01.10.2021 

       Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov: 

Názov položky  Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné obdobie 

 2020 2019 

a b c 

Transparentný účet verejnej zbierky – 

Dajme veciam druhú šancu 

8 413,70  

Transparentný účet  KOLO n. o. 1 604,30  

Spolu   10 018,00  

   

•Ocenenie časového rozlíšenia na strane aktív súvahy (náklady budúcich období a príjmy budúcich období) 

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

súvislosti s účtovným obdobím. 

Nezisková organizácia neeviduje žiadne náklady budúcich období. 
 

•Ocenenie záväzkov (vrátane dlhopisov, pôžičiek, úverov) 

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. 

 

Nezisková organizácia neeviduje žiadne záväzky. 



 

•Ocenenie rezerv 

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát 

z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.  

 

Nezisková organizácia nevytvára rezervy krátkodobé a dlhodobé. 

 

•Ocenenie časového rozlíšenia na strane pasív súvahy (výdavky budúcich období/ BO/ a výnosy BO) 

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej 

a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 

Nezisková organizácia nevykazuje žiadne časové rozlíšenie – výdavky budúcich období a výnosy budúcich období. 

 

•Ocenenie derivátov  

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou. 

Zmena reálnej hodnoty zabezpečovacích derivátov sa účtuje bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného 

imania. Zmena reálnej hodnoty derivátov určených na obchodovanie na burze alebo verejnom trhu sa účtuje s vplyvom na 

výsledok hospodárenia. 

 

Nezisková organizácia nevykazuje žiadne deriváty. 

 

•Ocenenie majetku a záväzkov zabezpečenými derivátmi  

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov 

zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania. 

 

Nezisková organizácia neeviduje žiadny majetok a záväzky zabezpečené derivátmi. 

 

•Ocenenie prenajatého majetku, majetku obstaraného formou leasingu a operatívneho prenájmu 

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý 

na základe leasingovej zmluvy vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník. 

 

Nezisková organizácia neeviduje žiadny majetok formou leasingu a operatívneho prenájmu. 

 

•Informácie o základnom imaní, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecné prospešné 

služby, fondy tvorené osobitným predpisom  

 

Nezisková organizácia má základné imanie tvorené vkladom zakladateľov a tvorí fond podľa osobitných predpisov 

z príjmu finančných prostriedkov v rámci verejnej zbierky  

 

    Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 
 2000   2000 

z toho:  
nadačné imanie v nadácii 

     

vklady zakladateľov  2000   2000 

prioritný majetok      

Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu 

 8420 402  8018 

Fond reprodukcie 
     

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku a 
záväzkov 

     

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia kapitálových 
účastín 

     

Spolu 

 10420 402  10018 

 

 

•Informácie o poskytnutých dotáciách 



Dotácie na hospodársku činnosť sa vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako 

výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel. 

 

Neziskovej organizácii neboli poskytnuté žiadne dotácie. 

 

 

•Informácie o cudzej mene 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku 

Európskej centrálnej banky platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje. Nerealizované kurzové rozdiely sa od základu odpočítajú resp. pripočítajú a do základu dane 

vstupujú až pri realizácii.   

 

Nezisková organizácia nerealizovala žiadne účtovné operácie v cudzej mene. 

 

 

•Informácie o výnosoch 

Tržby za vlastné výkony a tovar obsahujú daň z pridanej hodnoty a sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, 

dobropisy a pod.), bez ohľadu, či mal zákazník na zľavu nárok, alebo ide o dodatočnú zľavu. 

Účtujú sa kumulatívnym spôsobom počas účtovného obdobia. 

 

Nezisková organizácia má príspevky z Verejne zbierky – Dajme veciam druhú šancu pod registrovaným číslom 101-2020-

122074, ktorá sa bude vykonávať od 10.10.2020 – 01.10.2021.  

  

 

•Informácie o nákladoch 

Náklady obsahujú daň z pridanej hodnoty a sú účtované kumulatívnym spôsobom počas účtovného obdobia. 

Nezisková organizácia v nákladoch eviduje nákup drobného majetku, a tvorbu fondov. 

 

 

•Informácie o opravách významných chýb minulých účtovných období 

Nezisková organizácia v minulom období nevykonávala žiadnu činnosť a nevykonala žiadne významné chyby minulých 

období. 



 


