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Čl. I
Všeobecné údaje
(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom
účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.
Názov zakladateľa

Obec Nitrianske Pravno

Sídlo zakladateľa

Nám. SNP 1/1
972 13 Nitrianske Pravno

IČO:

00318337

Dátum založenia

12.12.2016

Názov UJ

Kultúrny dom pre Pravno, n.o.

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky;
uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej
jednotky.
Štatutárny orgán

Meno

Riaditeľ

Ing. Jozef Balčirák do 12.11.2018
Ing., Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová
od 13.11.2018

Správna rada

Meno

Predseda

Peter Kubíček

Člen

Bc. Zdenka Žilová

Člen

Róbert Kremel

Kontrolný orgán

Meno

Revízor

Ing. Katarína Lišková

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju
účtovná jednotka vykonáva.
Nezisková organizácia bola založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb: Tvorbu,
rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt; najmä na organizovanie
kultúrnych, vedomostných a spoločenských akcií, seminárov, konferencií, výstav, školení a prezentácií,
vytváranie podmienok pre rozvoj umeleckých aktivít
(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za
účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného
účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.
Organizácia nemá zamestnancov, všetky funkcie v organizácií sú vykonávané dobrovoľne, bez nároku na
odmenu.

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 predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti
(2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
Účtovná jednotka vlastní len peniaze. Tieto sú ocenené nominálnou hodnotou.

Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy
za bežné účtovné obdobie, a to opis základného imania, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov,
prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
Základné imanie spoločnosti tvorí vklad zakladateľa. Prioritný majetok organizácia nevlastní.

Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
1) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov
a iných ostatných výnosov.
Príspevky od zriaďovateľa

192,58 EUR

Príspevky z podielu zaplatenej dane

823,77 EUR

2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov
a iných ostatných nákladov.
Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke len náklady registráciu príjemcu 2% dane, poštovné a bankové
poplatky.
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