Poznámky k 31.12.2018
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
Názov zriaďovateľa
Sídlo zriaďovateľa
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
c) Ú čtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku
d)Ú čtovná jednotka je súčasťou súhrnného
celku verejnej správy

CPPP a P
Hviezdoslavova 441/10, Rimavská Sobota
37948890
1.12.2003
Na základe zriaďovacej listiny
Okresný úrad Banská Bystrica
Banská Bystrica
x
riadna
mimoriadna
x
áno
nie
x
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavnáčinnosť účtovnej jednotky

školstvo

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Priemerný po čet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierkačútovnej jednotky
z toho:
- počet vedúcich zamestnancov
Organizačná štruktúra čútovnej jednotky:
- rozpočtové organizácie zriadenéčtovnouú
jednotkou (počet)
- príspevkové organizácie zriadenéčtovnouú
jednotkou (počet)
- neziskové organizácie založené/zriadené
účtovnou jednotkou (počet)
- právnické osoby založenéčútovnou
jednotkou (počet)

Mgr. Mária Hudcová
riaditeľka

10
10
2
1
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Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a čútovných metódach
1. Ú čtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladunepretržitého pokračovania účtovnej
jednotky vo svojej činnosti
x áno
nie
2. Zmeny účtovných metód a ú čtovných zásad
Ú čtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemučtovnémuú
obdobiu
áno
x nie
Ak áno:
Druh zmeny

Dôvod zmeny

Vplyv zmeny na hodnotu
majetku, záväzkov,
vlastného imania
a výsledku hospodárenia

Peňažné vyjadrenie

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
Položky
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
získaný bezodplatne
f) dlhodobý finan čný majetok
g) zásoby nakupované
h) zásoby vytvorené vlastnoučinnosť ou
nákladmi
i) zásoby získané bezodplatne
j) pohľ adávky
k) krátkodobý finančný majetok
hodnotou
l) časové rozlíšenie na strane aktív

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov
n) rezervy
o) časové rozlíšenie na strane pasív

p) deriváty pri nadobudnutí

Spôsob oce ňovania
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
obstarávacou ce nou
vlastnými nákladmi
reprodukčnou obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
vlastnými
reprodukčnou obstarávacou cenou
menovitou hodnotou
menovitou
náklady budúcichbdobí a príjmy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej ačasovej súvislosti s
účtovným obdobím.
menovitou hodnotou
oceňujú sa v očakávanej výške
záväzku
výdavky budúcich období a výnosy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej ačasovej súvislosti s
účtovným obdobím.
obstarávacou cenou
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4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a
odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého motného majetku sú stanovené tak, žesa
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať
sa začína:
odo dňa jeho zaradenia do používania
x prvým d ňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:
Odpisová skupina
1
2
3
4

Predpokladaná doba
používania v rokoch
4
6
12
20

Ročná odpisová sadzba
v%
1/4
1/6
1/12
1/20

Drobný nehmotný majetok od 33,00 Eur do 2 400,00 €, ktorý pod ľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým nehmotným majetkom sa ú čtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od 33,00 Eur do 1 700,00 €, k torý pod ľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým hmotným majetkom sa ú čtuje do nákladov na účet 501 – Spotreba materiálu a zároveň na
účet 771- DHM v používaní.
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou polož
kou . Ú čtovná jednotka tvorila opravné položky k
- odpisovanému dlhodobému majetku
- neodpisovanému dlhodobému majetku
- nedokončeným investíciám
- dlhodobému finančnému majetku
- zásobám
- pohľadávkam

áno
áno
áno
áno
áno
áno

x nie
x nie
x nie
x nie
x nie
x nie

Ú čtovná jednotka n etvor il a opravné polož k y k po h ľ adávkam v rámci hlavnejčinnosti, pri
ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula
doba dlhšia ako:
najviac do výšky
% menovitej hodnoty poh ľadávky bez príslušenstva
najviac do výšky
% menovitej hodnoty poh ľadávky bez príslušenstva
najviac do výšky
% menovitej hodnoty poh ľadávky bez príslušenstva
Ú čtovná jednotka netvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci podnikateľskej činnosti, podľa
ustanovenia § 20 zákonač.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p..
6. Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky
súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.
Bežný transfer
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
- prijatý od zria ď ovateľ a - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu
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Kapitálový transfer
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s
odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodn otou vyradeného dlhodobého majetku).
- prijatý od zria ď ovateľ a - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
(napr. s
odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnot ou vyradeného dlhodobého majetku).
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej ačasovej súvislosti s
nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti .
- Spôsob prepo čtu údajov v cudzích menách na menu euro.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku ňdu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na
menu euro referenčným výmenným kurzom ur čeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci ňdu uskutočnenia účtovného prípadu.
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena
nakúpená.
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá
použije referen čný výmenný kurz ur čený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci ňdu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku d ňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ačtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom ur čeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska devň predchádzajúci ňdu uskutočnenia účtovného
prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na čúet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa
prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku ňdu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.
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(tabuľka č.1)
Textováčasť k tabuľke č.1
Údaje o stave a pohybe na ú čtoch dlhodobého majetku sú uvedené v Tabuľke č. 1 tabuľkovej
časti poznámok. Údaje obsiahnuté v tabuľke sú generované z údajov predloženého KB, hárkov 6,1 a 6,2.
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotnéhomajetku
Spôsob poistenia
Allianz, BA
Komunálna poisťovňa, BB –havarijné
Komunálna poisťovňa BB ročné poistné auto
Uniqa - majetok

Výška poistenia
242,08
136,40
85,35
228,77

c) zriadenie záložného právana dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný maje tok alebo
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
4

d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe
účtovnej jednotky
Majetok,
ku ktorémumáúčtovná jednotka vlastnícke právo
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky

Suma

11 646,58
6 507,18
10 000,00
17 246,70
10 401,66

Drobný dlhodobý hmotný majetok

Drobný dlhodobý nehmotný majetok

Majetok v správe účtovnej jednotky /RO,PO/

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo
Majetok,
ku ktorémunemáúčtovná jednotka vlastnícke právo
Majetok, ktorý využíva ú čtovná jednotka na základe zmluvy
o výpoži čke

Suma

f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek
majetku a dlhodobému hmotnému majetku.
Druh DM

Suma OP

k dlhodobému nehmotnému

Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP

2. Dlhodobý finan čný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku- tabuľka č.1
Textováčasť k tabuľke č.1 .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finan čnému majetku
Druh DFM

Suma OP

Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP

3. majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spolo čnostiach
-

majetkové podiely účtovná jednotka v iných spoločnostiach nemá.

Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finan čný
majetok
a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy):
Názov emitenta

Druh
cenného
papiera

Mena
cenného
papiera

Výnos v %

Dátum
splatnosti

Ú čtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2018

Ú čtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2017
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b) dlhodobé pôži čky (riadky 029 až 030 súvahy):
Názov dlžníka

Výnos
v%

Mena

Dátum
splatnosti

Ú čtovná hodnota Ú čtovná hodnota
vykázaná
vykázaná
v súvahe účtovnej v súvahe účtovnej
jednotky
jednotky
k 31.12. 2018
k 31.12. 2017

Popis
zabezpečenia
pôži čky

c) významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku (riadok 031 súvahy):
Významné položky ostatného DFM

Hodnota k 31.12.2018

Hodnota 31.12.2017

B Obežný majetok
1. Zásoby
a) vývoj opravnej položky k zásobám-tabuľka č.2
Textováčasť k tabuľke č.2 .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k zásobám
Konkrétny druh zásob

Suma OP

Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP

b) zásoby, na ktoré je zriadenézáložné právoa výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené
právo s nimi nakladať
Druh zásob
Záložné právo k zásobám

Hodnota zásob

Obmedzené právo nakladaťso zásobami

c) spôsob a výška poistenia zásob
Druh zásob

Spôsob poistenia

Výška poistenia

2. Pohľadávky
a) opis významných poh ľadávokpodľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávky

Riadok súvahy

Hodnota pohľadávok

Opis

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
Textováčasť k tabuľke č.3 .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k poh ľadávkam
Pohľadávky

Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP

Suma OP

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Textováčasť k tabuľke č.4 .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Textováčasť k tabuľke č.4 .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
e) pohľadávky zabezpečenézáložným právomalebo inou formou zabezpečenia
Opis predmetu záložného práva
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou
zabezpečenia (uviesť inú formu zabezpečenia)

Hodnota predmetu

Hodnota pohľadávky

f) pohľadávky, na ktoré sa zriadilozáložné právoavýška poh ľadávok, pri ktorých má čútovná jednotka
obmedzené právo s nimi nakladať
Druh pohľadávok
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo
Hodnota pohľadávok pri ktorých je obmedzené
právo s nimi nakladať

Hodnota pohľadávok

3. Finančný majetok
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok

Zostatok k 31.12.2018

Depozit
Sociálny fond

14 886 ,37
440,43

b) krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právoakrátkodobý finančný majetok, pri
ktorom má účtovná jednotkaobmedzené právo s ním nakladať
Druh
krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s nám
nakladať

Hodnota
krátkodobého finančného majetku

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):
Popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomoci pod ľa jednotlivých druhov výpomocí v
členení na dlhodobénávratné výpomoci akrátkodobénávratné finančné výpomoci
Názov dlžníka

Výnos
v%

Mena

Dátum
splatnosti

Výška návratnej
finančnej výpomoci
k 31.12.2018

Výška návratnej
finančnej výpomoci
k 31.12.2017
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5. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich obdobía príjmov budúcich období
Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia
Náklady budúcich období spolu z toho:
Predplatné poistné
ostatné

Zostatok k 31.12.2018
414,79
276,06
138,73

Príjmy budúcich období spolu z toho:

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie- tabuľka č.5
Prehľad o pohybe vlastného imania včlenení podľa jednotlivých položiek súvahy je uvedený v Tabu ľke
č. 5 (číslovanie tabuliek je zhodné sčíslom tabuliek generovaného centrálnym konsolidačným systémom
pre tabuľkovú časť poznámok) tabuľkovej časti poznámok.

B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.6-7
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv
Názov položky

Predpokladaný rok použitia

2. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Textováčasť k tabuľke č.8 .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Textováčasť k tabuľke č.8 .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
c) popis významných položiek záväzkov
Záväzok

Hodnota záväzku

Opis

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné fičnéan výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úverytabu-ľka č.9
Textováčasť k tabuľke č.9 ..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Druh bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
alebo krátkodobého bankového úveru
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c) dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitovanédlhopisy (riadky 150 a 176 súvahy)
Druh cenného papiera

Mena, v ktorej sú
cenné papiere
vydané

Úroková
sadzba
v%

Dátum
splatnosti

Stav
k 31.12.2018

Stav
k 31.12.2017

d) prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci
Poskytovateľ
návratnej výpomoci

Druh prijatej
návratnej výpomoci
/krátkodobá,
dlhodobá/

Ú čel
použitia

Dátum
splatnosti

Výška prijatej Výška prijatej
návratnej
návratnej
výpomoci
výpomoci
k 31.12.2018
k 31.12.2017

4. Časové rozlíšenie
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období
Popis významnej položky časového rozlíšenia
Výdavky budúcich období spolu z toho:

Zostatok k 31.12.2018

Výnosy budúcich období spolu z toho:

b) informácia oprijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
Kapitálový transfer

Zúčtovanie do výnosov budúcich období

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
a) tržby za vlastné výkony a tovar
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob
c) aktivácia
d) výnosy z transferov
681 - Výnosy z bežných transferov zo ŠR
648 - Ostatné výnosy
e) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

Suma

192 368,45
186,91

. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
a) spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie

Suma
1465,01
2185,52

b) služby
511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
527 - Zákonné sociálne náklady
d) dane a poplatky
532 - Daň z nehnuteľností
538 - Ostatné dane a poplatky
e) odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM

181,53
4720,22
126752,00
44287,33
9849,53

58,63

3560,00
f) finančné náklady
568 - Ostatné finančné náklady
g) mimoriadne náklady
h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
588 - Náklady z odvodu príjmov
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov
-predpis budúceho odvodu príjmov RO
i) ostatné náklady
548 - Ostatné náklady na prevádzkovúčinnosť
549 - Manká a škody
j) dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov

617,24

186,91

3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti
Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods.6
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení
na náklady za:
a) overenie účtovnej závierky
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky
c) súvisiace audítorské služby,
d) daňové poradenstvo,
e) ostatné neaudítorské služby

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových čútoch
1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Popis významných položiek
majetku a záväzkov

Hodnota majetku

Forma zabezpečenia
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2. Ďalšie informácie
Významné položky
Prenajatý majetok
Majetok prijatý do úschovy
Odpísané pohľadávky
Prísne zúčtovateľné tlačivá
Materiál v skladoch civilnej ochrany
Prijaté depozitá a hypotéky
Iné – DHM v používaní

Hodnota

26703,13

Ú čet

771

Čl. 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 - tabuľka č.10.
b) opis a hodnota iných pasív , vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ru čenia, 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 tabuľka č.11
d) informácia,či sú iné aktíva a iné pasíva vykázanévoči účtovnej jednotke súhrnného celku
Informácia

Vykázané voči ÚJ súhrnného celku
Áno/Nie

Hodnota celkom

Iné aktíva
Iné pasíva

2. Ostatné finančné povinnosti -tabuľka č.10
Významné položky ostatných finan čných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch.
Textováčasť k tabuľke č.10 ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Čl. VIII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomickýchvzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb

V priebehu účtovného obdobia 2018 nevznikli žiadne obchodné vzťahy medzi účtovnou jednotkou a
spriaznenými osobami
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Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.1214 Textováčasť k tabuľke č.12-14:
Príjmy rozpočtu
Prehľad príjmov rozpočtu je uvedený v Tabuľke č. 12 (číslovanie tabuliek je zhodné sčíslom
tabuliek generovaného centrálnym konsolidačným systémom pre tabuľkovú časť poznámok)
tabuľkovej časti poznámok.
Výdavky rozpo čtu
Prehľad výdavkov rozpo čtu je uvedený v Tabu ľke č. 13 (číslovanie tabuliek je zhodné s číslom tabuliek
generovaného centrálnym konsolidačným systémom pre tabuľkovú časť poznámok) tabuľkovej časti
poznámok.

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 finan čného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka doňda zostavenia účtovnej závierky s uvedením
dôvodu týchto zmien,
b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek,
c) zmeny významných položiek dlhodobého finan čného majetku,
d) vydané dlhopisy a iné cenné papiere,
e) zmena právnej formy účtovnej jednotky,
f) mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenieúčtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy,
g) iné mimoriadne skutočnosti
Po 31. decembri 2018 nenastali také udalosti, ktoréby si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v
účtovnej závierke za rok 2018.
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