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Čl. I. 

Všeobecné údaje 

 

(1)  Identifikačné údaje účtovnej jednotky: 

 
Názov účtovnej jednotky Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda              

Sídlo účtovnej jednotky Komenského 359/33, 929 01 Dunajská Streda  

Dátum zriadenia   01.01.2017 

Spôsob zriadenia  Založenie rozpočtovej organizácie 

Názov zriaďovateľa  Mesto Dunajská Streda 

Sídlo zriaďovateľa  Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

IČO 50653636 

DIČ 2120408631  

Právny dôvod na zostavenie  účtovnej závierky  
Riadna  x 

Mimoriadna   

 
Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda je súčasťou konsolidovaného celku Mesta Dunajská 

Streda. 

 

Opis činnosti účtovnej jednotky: sociálne služby v jedálni, v dennom centre /klub 

dôchodcov/, sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia v dennom stacionári a služby na podporu rodiny s deťmi v zariadení 

starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa /detské jasle/. 

 

 

(2) Informácia o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej 

jednotky: 
Štatutárny orgán (meno a priezvisko) Bc. Johanna Bíró 

Zástupca štatutárneho orgánu (meno a priezvisko)  

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia 15,67 osôb 

Počet zamestnancov k 31.12.2018 16,75 osôb 

Z toho počet riadiacich zamestnancov   1 osôb 

 

(3) Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti 

účtovnej jednotky. 
 

Organizácie v zriaďovateľskej alebo 

zakladateľskej pôsobnosti  
Počet 

Zmeny v počte 

príslušných organizácií 

v priebehu účtovného 

obdobia 

Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou    

Príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou    

Iné právnické osoby založené alebo zriadené účtovnou 

jednotkou 

  

 

Rozpočtové  organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti  účtovnej jednotky 

Názov rozpočtovej 

organizácie 
IČO Sídlo 

Dátum 

zmeny 

Dôvod zmeny         

(zriadenie, 

zrušenie, zmena 

formy právnickej 

osoby 
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Príspevkové  organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti  účtovnej jednotky 

Názov príspevkovej 

organizácie 
IČO Sídlo 

Dátum 

zmeny 

Dôvod zmeny         

(zriadenie, 

zrušenie, zmena 

formy právnickej 

osoby 

      

 

Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti  účtovnej jednotky 

 

Názov právnickej osoby IČO 
Právna 

forma 
Sídlo 

Dátum 

zmeny 

Dôvod zmeny         

(zriadenie, 

zrušenie, zmena 

formy 

právnickej 

osoby 

      

      

 

 

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  závierka  je zostavená za splnenia predpokladu 

nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej 

činnosti 

áno x 

nie   

 

(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 

 

Zmeny účtovných metód a účtovných zásad 

Účtovná  jednotka zmenila účtovné  metódy, účtovné 

zásady oproti predchádzajúcemu  účtovnému obdobiu 

áno   

nie x 

 

 

(3) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek 

a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný – obstarávacou cenou 

 

b) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný – obstarávacou cenou 

c) dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou 

d) pohľadávky – menovitou hodnotou 

e) krátkodobý finančný majetok – menovitou hodnotou 

f) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitá hodnota 

g) časové rozlíšenie na strane pasív -  
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h) majetok obstaraný z transferov – obstarávacou cenou 

i) finančný prenájom – obstarávacou cenou 

 

(4) Pri obstarávacej cene majetku sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace 

s obstaraním. 

 

(5) Odpisový plán pre dlhodobý majetok  

Druh dlhodobého majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda 

Dlh. hnuteľný majetok 4roky ¼ lineárne 

Stavby 40rokov 1/40 lineárne 

Drobné hnut. veci – od 200 do 1700 

EUR 

2roky ½ lineárne 

 

(6) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. - žiadne 

 

(7) Zásady pre vykazovanie transferov – podľa postupov účtovania 

 

(8) Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro. – na základe Zákona o 

účtovníctve 

 

 

Čl. III. 

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

 

A. Neobežný majetok 

 

(1) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok  

(2) Dlhodobý finančný majetok 
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5 
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(1) b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku  

 

Predmet  poistenia Typ poistenia Názov poisťovne Ročné poistné / Poistná suma 

    

    

    

 

 

c) Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, alebo obmedzenie 

práva nakladať s dlhodobým majetkom: - žiadne 

 

 

d) Opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky  
Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke 

právo 
Suma v EUR 

Budovy, stavby 357.767,17 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 21.014,75 

Drobný dlhodobý majetok  30.056,84 

 

 

e) Opis a hodnota majetku obstarané formou finančného prenájmu  – žiadne 

 

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

majetku, dlhodobému hmotnému majetku a k dlhodobému finančnému majetku. - žiadne 
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(3) Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach (r. 025 až 026 súvahy) - nemá 

 

 

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

a) Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (r. 027 až 028 súvahy)  - nemá 

 

b) Dlhodobé pôžičky (r. 029 až 030 súvahy) - žiadne 

c) Popis významných položiek ostatného dlhodobého finančného majetku vykázaných v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bežného 

účtovného obdobia a predchádzajúceho účtovného obdobia - žiadne 

 

 

B. Obežný majetok 

 

(1) Zásoby 

a) Vývoj opravnej položky k zásobám 

 

k čl. III. B -  Vývoj opravnej položky k zásobám    

Číslo účtu Názov účtu 

 Hodnota opravnej položky 

k 31.12. bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Tvorba   Zníženie  Zrušenie  

Hodnota opravnej 

položky k 31.12. 

bežného účtovného 

obdobia 

a b 1 2 3 4 5 

            

            

            

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

obmedzené právo s nimi nakladať - žiadne 

c) Spôsob a výška poistenia zásob - žiadne 

 

(2) Pohľadávky 

 

a) Významné položky pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy 

Pohľadávka 
Riadok 

súvahy 
Hodnota pohľadávok Popis 

a 1 2 3 

    

    

    

Spolu       

 

b) Opravné položky k pohľadávkam - nemá 

 

 

d) Pohľadávky podľa doby splatnosti a podľa zostatkovej doby splatnosti 

k čl. III. B  - Pohľadávky podľa doby splatnosti 

Pohľadávky podľa doby splatnosti  
číslo 

riadku 
Zostatok  

2019 
Zostatok  

2018 

a b 1 2 

Pohľadávky v lehote splatnosti 
v tom: 

01 
  

  
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného 
roka vrátane 

02 
  

  
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   

 

 

 

e) a f) Pohľadávky zabezpečené záložným právom (ZP) alebo inou formou zabezpečenia 

Opis predmetu zabezpečenia Hodnota predmetu Hodnota pohľadávky 

a 1 2 

 Pohľadávky kryté ZP alebo inou formou zabezpečenia     

 Pohľadávka, na ktoré sa zriadilo ZP     

 Pohľadávky, pri ktorých je obmedzené právo s nimi 

nakladať 
    

Spolu 0 0 
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(3) Finančný majetok 

a) Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy    

Krátkodobý  finančný 

majetok 

Riadok 

súvahy 

Zostatok k 31.12. 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného 

obdobia 

Prírastky Úbytky 

Zostatok k 31.12. 

bežného účtovného 

obdobia 

a b 1 2 3 4 

 Bankové účty 088 1.230,71 234.247,92 233.599,46 1.879,17 

Výdavkový rozpočtový 

účet 
090 28,30 363.028,87 363.018,89 38,28 

Príjmový rozpočtový 

účet 
091 0 93.238,54 93.019,64 218,90 

Spolu    1.259,01 690.515,33 689.637,99 2.136,35 

b) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná 

jednotka obmedzené právo s ním nakladať - žiadne 

 

(4) Poskytnuté návratné finančné výpomoci  

a) Poskytnuté návratné finančné výpomoci (r. 098 a 104 súvahy) 

IČO Názov dlžníka 
Riadok 

súvahy 
Výnos v % Mena 

Dátum 

splatnosti 

Zostatok k 

31.12. 

bežného 

účtovného 

obdobia 

Zostatok k 31.12. 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného 

obdobia 

A b c d e f g h 

        

Spolu              

 

(5) Časové rozlíšenie  

Časové rozlíšenie aktívne 
Riadok 

súvahy 

Zostatok k 31.12. 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky 

Zostatok k 31.12. 

bežného 

účtovného 

obdobia 

a b 1 2 3 4 

 Náklady budúcich období, v tom  : 110     

      

Spolu        
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Čl. IV 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy  

 

a. Vlastné imanie  

 
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  2018      -13.846,24 612,96 

Prírastky       0 

Úbytky        5.808,25 

Presuny      612,96 -612,96 

Zostatok 2019 0,00    -13.233,28 -5.808,25 

 

 Popis zmien vo vlastnom imaní: 

 

 

 

 

b. Záväzky 

(1) Rezervy - nemá 

č. 1  k čl. IV. B - Rezervy zákonné 

Položka rezerv    
Číslo  
riadku 

Zostatok  
2018 

Presun Tvorba Použitie  Zrušenie 
Zostatok 

 2019 

a b 1 2 3 4 5 6 

Rezervy zákonné dlhodobé               

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a 
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 

01             

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného 
prostredia, odpadov a obalov 

02             

Iné 03             

Spolu rezervy zákonné dlhodobé  (súčet  r. 01 až  r. 03) 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezervy zákonné krátkodobé               

Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a 
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 

05             

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného 
prostredia, odpadov a obalov  

06             

Iné 07        

Spolu rezervy zákonné krátkodobé  (súčet  r. 05 až  r. 
07) 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabuľka č.  7    

       

č. 2  k čl. IV. B   - Rezervy ostatné 

Položka rezerv    
Číslo  
riadku 

Zostatok  
2018 

Presun Tvorba Použitie  Zruš. 
Zostatok 

 2019 

a b 1 2 3 4 5 6 

Rezervy ostatné dlhodobé               

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a 
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 

01             

Zamestnanecké požitky  02             

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného 
prostredia, odpadov a obalov 

03             

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 04             

Iné 05             

Spolu rezervy ostatné dlhodobé  (súčet  r. 01 až  r. 05) 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezervy ostatné krátkodobé               

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a 
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 

07             

Zamestnanecké požitky 08             

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného 
prostredia, odpadov a obalov  

09             

Nevyfakturované dodávky a služby  10             

Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej 
závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného 
účtovného obdobia 

11       

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 12             

Iné 13             

Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet  r. 7 až  r. 13) 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

(5) Záväzky podľa doby splatnosti 

a, b)Záväzky podľa doby splatnosti a podľa zostatkovej doby splatnosti 

k čl. IV. B   - Záväzky podľa doby splatnosti  

Záväzky podľa doby splatnosti  
číslo 

riadku 
Zostatok  

2019 
Zostatok  

2018 

a b 1 2 

Záväzky v lehote splatnosti 
v tom: 

01 20.920,70 14.463,99 

 Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 
vrátane 

 02 19.041,53 13.233,28 

 Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do 
piatich rokov vrátane 

03 1.879,17 1.230,71 

 Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť 
rokov 

04 0,00 0,00 

Záväzky po lehote splatnosti 05 0,00 0,00 

Spolu   
(r. 01 + r. 05) 

06 20.920,70 14.463,99 
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c) Významné položky  záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy 

Záväzok 
Riadok 

súvahy 
Hodnota záväzku Popis 

a 1 2 3 

 Dodávatelia 152  1.420,19   

Zamestnanci 163 10.135,60  

Zúčtovanie s orgánmi soc. 

poistenia a zdravotného poistenia 
165 6.239,31  

Spolu    12.317,18   

 

 

k čl.   IV. B - Bankové úvery  
 

Charakter 
bankového 

úveru  

Poskytovateľ 
bankového 

úveru  
Mena                 

Úroková 
sadzba   

v % 

Dátum 
splatnosti   

Krátkodobá časť  Dlhodobá časť  

Výška istiny  
2019 

Nákladový 
úrok za rok 

2019 Zostatok  
2019 

Zostatok  
2018 

Zostatok  
2019 

Zostatok  
2018 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

           

           

           

Spolu  x x x X       

 

(6) Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci 

a) Bankové úvery - žiadne 

 

b) Popis zabezpečenia dlhodobého bankové úveru alebo krátkodobého bankového úveru:  

c) dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy - žiadne 

d) Prijaté návratné finančné výpomoci – žiadne 

 

(7) Časové rozlíšenie  

a) Položky časového rozlíšenia 

Časové rozlíšenie pasívne 
Riadok 

súvahy 

Zostatok k 31.12. 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky 

Zostatok k 31.12. 

bežného 

účtovného 

obdobia 

a b 1 2 3 4 

Výdavky budúcich období, v tom:  :         

      

          

Výnosy budúcich období, v tom : 182     
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 Nevyčerpané transfery rozp. 

organizácii 
     

Spolu        

  

 

c) Informácie o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 (podľa článku VI 

bod 2) 

 

Kapitálový transfer 

Stav záväzku k 

31.12. 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného 

obdobia 

Príjem 

kapitálového 

transferu 

Zúčtovanie do 

výnosov 

bežného 

účtovného 

obdobia 

Zúčtovanie 

do výnosov 

budúcich 

období 

Stav záväzku k 

31.12. bežného 

účtovného 

obdobia 

a 1 2 3 4 5 

      

Spolu       

 

Čl. IV 

Informácie o výnosoch a nákladoch 

 

 

(1) Výnosy – popis a výška významných položiek výnosov 

Výnosy  
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 
92.899,80 109.188,41 

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce 
256.233,19 230.108,06 

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce 
14.801,2 11.228,73 

Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 
29.730,15 17.522,94 

Výnosy v členení podľa rozpočtových programov   

 

(2) Náklady – popis a výška významných položiek nákladov 

Náklady  
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Spotrebované nákupy - materiál 39.486,06 38.352,29 

Spotrebované nákupy - energia 1.564,07 12.305,12 

Opravy a udržiavanie 3.178,79 8.742,60 

Ostatné služby  23.814,91 18.000,81 

Osobné náklady 216.171,19 166.534,63 

Odpisy 14.801,22 11.228,73 

Náklady z odvodu príjmov 96.056,76 109.548,61 
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Náklady podľa rozpočtových programov      

 

(3) Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti 

 

(4)Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií 

 

 

Čl. VI 

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

 

(1) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - žiadne 

 

(2) Ďalšie informácie  

Druh položky Opis položky Hodnota Účet 

a 1 2 3 

Prijaté depozitá a hypotéky      

Prenajatý majetok      

Majetok prijatý do úschovy       

Prísne zúčtovateľné tlačivá      

Materiál v skladoch civilnej ochrany      

Odpísané pohľadávky      

Iné      

Spolu     0   

 

Čl. VII 

Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 

(1) Iné aktíva a iné pasíva 

a) a b) Iné aktíva a iné pasíva 

  k čl.  VII  - Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

Iné aktíva a iné pasíva 
Číslo 

riadku  
Hodnota 

a b 1 

Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv 01   

Ostatné iné aktíva  02   

Záväzky z poskytnutých záruk 03   

Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov 04   

Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov 05   

Záväzky z ručenia  06   

Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží  07   

Ostatné iné pasíva  08   

Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov 09   

Povinnosti z opčných obchodov 10   

Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo 

odberateľských zmlúv   

11 
  

Povinnosti  z  finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, 

koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv 

12 
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Iné povinnosti 13   

 

c) Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou 

 

(2) Ostatné finančné povinnosti - žiadne 

 

Čl. VIII 

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a 

spriaznených osôb 

(1)  

Spriaznená osoba 1) Druh obchodu 2) Hodnoty obchodu 

Hodnota ešte 

neukončených 

obchodov 

a b 1 2 

     

     

     

    

    

     

Spolu   0 

1) Pozn.: Spriaznenými osobami sú : 

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

jednotkou, 

b) právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke  alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv  

účtovnou jednotkou, 

c) fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, 

d) zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné  

za riadenie a kontrolu   činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby, 

e) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v písmenách c) a d)  vykonávajú podstatný vplyv a to aj  

sprostredkovane, 

f) osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej  jednotke prostredníctvom členov 

 štatutárnych  orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické 

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

g) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou 

    jednotkou, 

h) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá. 
 

2) Pozn..: Druh obchodu = kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, zmluvy o obchodnom zastúpení, licenčné 

zmluvy, transféry, know-how, úvery, pôžičky, výpomoci, záruky a iné. 
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Čl. IX 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 

 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu v tejto štruktúre: 

Tabuľka č.  12        

 k čl.   IX  - Príjmy rozpočtu 

Kategória 

ekonomickej 

klasifikácie 

Názov kategórie ekonomickej 

klasifikácie 

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách  

Skutočnosť 

2019 

Skutočnosť  

2017 

a b  1 2 3 4 

210 
Príjmy z podnikania a vlastníctva 
majektu 

0 144 144 17 

220 Administratívne poplatky 95.300 90.886 88.126,47 102.085,42 

240 Úroky 0 0 0 0 

290 Iné nedaňové príjmy 3.000 7.270 7.447,55 7.085,99 

310 Tuzemské bežné granty     

Spolu  x 98.300 98.300 95.718,02 109.188,41 

 
     

 
     

Tabuľka č.  13 
     

 k čl.   IX  - Výdavky rozpočtu 

Kategória 

ekonomickej 

klasifikácie 

Názov kategórie ekonomickej 

klasifikácie 

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť  

2019 

Skutočnosť  

2018 

a b  1 2 3 4 

610 Mzdy, platy 141.450 159.558 155.778,19 123.071,41 

620 Poistné a príspevok do poisť. 49.549 55.737 53.260,12 41.655,80 

630 Tovary a služby 99.100 87.100 75.193,91 82.294,03 

640 Bežné transfery 400 400 789,66 226,60 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 0 68.435 17.701,76 5.741,60 

        

Spolu  x 290.499 371.230 302.723,64 252.989,44 
      
      

Tabuľka č.  14  
     

 k čl   IX - Finančné operácie    

 Finančné operácie   Číslo riadku  
Skutočnosť  

2019 

Skutočnosť  

2018 
 

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   
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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     
 

 

 

f) Výška dlhu 

  k čl.  IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku   

Výška dlhu pre potreby regulácie prijímania návratných zdrojov financovania 
číslo 

riadku  

Skutočnosť  

2019 

Skutočnosť  

2018 

a b 1 2 

Celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z.  v znení 
zákona č. 426/2013 Z.z.  

z toho: 

01   

  suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania 02   

  suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov  03   

  suma záväzkov z ručiteľských záväzkov  04   

Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z.  v znení neskorších predpisov, ktoré sa nezapočítavajú 

do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku  
z toho: 

05   

  suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu 06   

  

suma záväzkov  z  úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných 

nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za 

obecné nájomné byty 

07   

  

suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie pred financovania 

realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,  operačných programov 

spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe 
medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými 

štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy 

uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu 

08   

 

 

Čl. XII 

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

do dňa zostavenia účtovnej závierky 

(napr. : 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; dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek;  zmeny 

významných položiek dlhodobého finančného majetku;  vydané dlhopisy a iné cenné papier;  

zmena právnej formy účtovnej jednotky;  mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie 

účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy a iné mimoriadne skutočnosti) 

V účtovnej jednotke nenastali po skončení účtovného obdobia také skutočnosti, ktoré by 

vyžadovali úpravu vykazovaných informácii, alebo ktoré by mali byť zverejnené v poznámok 

k účtovnej závierke. 


