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Poznámky k 31. 12. 2016
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia

OBEC ČEKOVCE
Čekovce 19, 962 41 Bzovík
00319791
06. 12. 1990
Zriadenie zo zákona

b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného
celku
d)Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku
verejnej správy
Deň zostavenia individuálnej
účtovnej závierky za rok 2016

riadna
mimoriadna
áno
nie
áno
nie

06. 03. 2017

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej
jednotky

Podnikateľská činnosť
účtovnej jednotky

Hlavná činnosť, účtovnej jednotky, obce Čekovce (činnosť, na ktorú je
zriadená), je definovaná v § 4 ods. 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Obec Čekovce nevykonáva vlastnú investičnú činnosť ani podnikateľskú
činnosť.

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Zástupca starostu obce (meno a priezvisko)
Funkcia
Priemerný evidenčný počet zamestnancov
vo fyzických osobách
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka účtovnej
jednotky z toho:
-

počet vedúcich zamestnancov

Milan Gregáň
starosta obce
Stanislav Gajdošík
poslanec obecného zastupiteľstva
9,17

9
2

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:
-

rozpočtové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (počet)
príspevkové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (počet)
neziskové organizácie založené/zriadené
účtovnou jednotkou (počet)
právnické osoby založené účtovnou
jednotkou (počet)

0
0
0
0
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Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania
účtovnej jednotky vo svojej činnosti
áno
nie
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu
účtovnému obdobiu
áno
nie
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 finančný majetok
g) zásoby nakupované
h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
i) zásoby získané bezodplatne
j) pohľadávky
k) krátkodobý finančný majetok
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 oceňovania

obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reprodukčnou obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reprodukčnou obstarávacou cenou
menovitou hodnotou
menovitou hodnotou
náklady budúcich období a príjmy budúcich
období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná
na dodržanie zásady vecnej a časovej 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 a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
obstarávacou cenou

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby
odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
Účtovná jednotka, obec Čekovce, sa pri odpisovaní dlhodobého majetku riadi zákonom
č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak,
že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.
Odpisovať sa začína:
odo dňa jeho zaradenia do používania
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania
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Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna
(rovnomerná). Účtovná jednotka zaraďuje majetok do odpisových skupín v zmysle zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.. Ak účtovná jednotka nemôže zaradiť majetok do 1 - 6.
odpisovej skupiny, individuálne prehodnotí odpisový plán konkrétneho majetku podľa špecifických
podmienok používania.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:
Odpisová skupina

Predpokladaná doba
používania v rokoch

Ročný odpis

1
4
1/4
2
6
1/6
3
12
1/12
4
20
1/20
Drobný nehmotný majetok do 2 400 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od 99,61 € do 1 700 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky
nie je dlhodobým hmotným majetkom sa vedie so 100% odpisom v účtovnej evidencií.
U majetku, ktorého vstupná cena je nižšia ako 99,61 € sa účtuje rovno do spotreby.
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k
- odpisovanému dlhodobému majetku
áno
nie
- neodpisovanému dlhodobému majetku
áno
nie
- nedokončeným investíciám
áno
nie
- dlhodobému finančnému majetku
áno
nie
- zásobám
áno
nie
- pohľadávkam
áno
nie
Tvorba opravných položiek v rámci hlavnej činnosti - k pohľadávkam, pri ktorých je riziko,
že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia
ako:
365 dní
najviac do výšky
25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
720 dní
najviac do výšky
50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
1080 dní
najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
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
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.
- poskytnutý vlastným subjektom – sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu.
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 hodnotou vyradeného
dlhodobého majetku).
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-

poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.
poskytnutý vlastným subjektom – sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti
s nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu 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 referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov)
sa ku dňu, 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, a účtujú 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 určeným a vyhláseným
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu
uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už
neprepočítavajú.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného
v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo
predané. Ku dňu, 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)
Účet 041 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
Prírastok vo výške 12 200,00 €,- predstavoval čiastkovú cenu diela viazanú na jednotlivé časti
diela podľa zmluvy o dielo č. UC-01/2015 na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
„Územný plán obce Čekovce“ a následne 900,00 €,- na spracovanie návrhu územného plánu
obce podľa mandátnej zmluvy uzatvorenej podľa §556 a násl. 513/1991 Zb. .
Účet 031 Pozemky
Prírastok vo výške 244,36 €,- je hodnota pozemkov odovzdaných Slovenským pozemkovým
fondom obci Čekovce.
Úbytok vo výške 21,45 €,- je hodnota pozemku parcelné číslo 327/4 vo výmere 150 m 2
odpredaného fyzickej osobe.
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Účet 021 Stavby
Obec Čekovce v roku 2016 realizovala projekt „Rozšírenie a udržanie kapacít formou prístavy“
Materská škola, projekt bol realizovaný prostredníctvom dotácie zo ŠR vo výške 92 834,55 €,a spoluúčasťou obce vo výške 11 221,00 €,-.
Účet 028 Drobný dlhodobý hmotný majetok
Prírastok vo výške 4 557,20 €,- bol vykonaní na základe protokolu o zaradení drobného
majetku, t.j. dvoch mrazničiek, kancelárskeho nábytku, čerpadiel, stanov, upratovacieho vozíka,
systému na vysušovanie muriva do úžívania.
Účet 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Prírastky a úbytky vo výške
4 557,20 €,- predstavovali zaradenie drobného dlhodobého
hmotného majetku obstaraného dodávateľským spôsobom do užívania na základe protokolov
o zaradení do užívania.
Prírastok a úbytok vo výške 104 055,55 €,- predstavoval zaradenie technického zhodnotenia
stavby „Rozšírenie a udržanie kapacít materskej školy formou prístavby“ do užívania na základe
protokolu o zaradení do užívania.
Prírastok a zostatok vo výške 120,00 €,- prestavoval projektovú dokumentáciu z roku 2016
„Zriadenie obecného kompostoviska a zavedenie komunitného kompostovania v obci Čekovce“.
Zostatok predstavuje projektovú dokumentáciu stavby z roku 2012, zriadenie obecného
kompostoviska a zavedenie komunitného kompostovania v obci Čekovce, v rozsahu projektu
pre ohlásenie stavby vo výške 150,00 €,-. Projekt nebol prijatý a preto ho v roku 2017 na
obecnom zastupiteľstve navrhneme vyradiť z dôvodu zmarenej investície.
b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Druh poisteného majetku

Obecný úrad,
kultúrny dom
Budova – Stolárstvo
Babicov dom
Bytovka 8b.j
Materská škôlka
Dom smútku
Klub mládeže
Požiarna zbrojnica
a pošta
Výpočtová technika
v materskej škole
Kamerový systém
Poistenie sa vzťahuje na
škody vyplývajúce
z vlastníctva predmetných
poisťovaných
nehnuteľností a k nim
patriacich chodníkov
a priľahlých pozemkov

Spôsob poistenia
komplexný živel, poistenie pre prípad škôd spôsobených
krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím

Výška poistenia

komplexný živel, pre prípad škôd spôsobených krádežou
vlámaním alebo lúpežným prepadnutím
komplexný živel, poistenie pre prípad škôd spôsobených
krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím
komplexný živel, poistenie pre prípad škôd spôsobených
krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím
komplexný živel, poistenie pre prípad škôd spôsobených
krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím
komplexný živel, poistenie pre prípad škôd spôsobených
krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím
komplexný živel, poistenie pre prípad škôd spôsobených
krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím
komplexný živel, poistenie pre prípad škôd spôsobených
krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím

Ročné poistné 67,00 €

poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou
udalosťou, poistenie pre prípad škôd spôsobených
krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,
komplexný živel – požiar, ostatný živel, voda
z vodovodných zariadení
poistenie zodpovednosti za škodu

Ročné poistné 49,58 €

Ročné poistné 154,00 €
Poistná suma 23 607 €
Poistná suma 38 133 €

Ročné poistné 2,00 €
Poistná suma 2000 €

Ročné poistné 242,00 €
Poistná suma 270 000 €

Ročné poistné 70,00 €
Poistná suma 54 335 €

Ročné poistné 17,00 €
Poistná suma 7132 €

Ročné poistné 109,00 €
Poistná suma 122 087 €

Ročné poistné 11,00 €
Poistná suma 10 884 €
Poistná suma 2 916 €

Ročné poistné 190,94 €
Poistná suma 23 868 €

Ročné poistné 340,00 €
Poistná suma 50 000 €
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c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
Zmluva o zriadení záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, na základe
zmluvy č. 605/1087/2004 na nehnuteľnosť: bytový dom 8 b. j., súpisné číslo 226
Záložná zmluva č. 0328-520-2004/Z v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
SR na nehnuteľnosť: bytový dom 8 b. j., súpisné číslo 226.
d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo

Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky
Softvér
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
SPOLU

Suma

28 796,07
918 381,72
72 736,10
5 527,52
165,97
19 807,81
2 739,03
1 048 154,22

opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo
Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prenechalo obci Čekovce
do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky:
a) hasičský automobil – cisternová automobilová striekačka malá pre obecné hasičské zbory na
základe zmluvy o výpožičke č. KRHZ-BB-783/2015,
b) súpravu povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky na základe zmluvy o výpožičke č.
KRHZ-BB-166-43/2016.
Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke
právo

Hasičský automobil
Súprava povodňovej záchrannej služby

Suma v €

Obstarávacia hodnota 114 813,60
Účtovná hodnota
114 015,60
Obstarávacia hodnota 14 320,94
Účtovná hodnota
13 603,94

e) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku.
účtovná jednotka v bežnom účtovnom období nevytvárala opravné položky k dlhodobému
nehmotnému a dlhodobému hmotnému majetku.
2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
účtovná jednotka v bežnom účtovnom období neúčtovala o pohyboch dlhodobého finančného
majetku.
b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému
majetku
účtovnej jednotky v bežnom účtovnom období nevytvárala opravné položky k dlhodobému
finančnému majetku.
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3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026
súvahy):
účtovnej jednotka nemá majetkové podiely v iných spoločnostiach.
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 (riadky 027 až 028
súvahy):
Názov emitenta

Menovitá
hodnota

Druh
cenného
papiera

Stredoslovenská vodárenská 01 akcia
kmeňová
spoločnosť, a. s.

Podiel
emisie v
%

34,00 Eur 0,060

Počet
CP

2602

Účtovná
hodnota
k 31. 12. 2016

Účtovná
hodnota
k 31. 12. 2015

88 468,00

88 468,00

b) dlhodobé pôžičky (riadky 029 až 030 súvahy):
účtovnej jednotky v bežnom účtovnom období neprijala ani neposkytla žiadne dlhodobé pôžičky.
c) významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku (riadok 031 súvahy):
účtovnej jednotky sa netýka, účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

B OBEŽNÝ MAJETOK
1. Zásoby
Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období účtovala na účte 112 materiál na sklade
o zásobách peliet pre Materskú školu v Čekovciach.
a) vývoj opravnej položky k zásobám - tabuľka č. 2
- účtovná jednotka v bežnom účtovnom období neúčtovala o opravných položkách k zásobám
b) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka
obmedzené právo s nimi nakladať
účtovnej jednotky sa netýka
c) spôsob a výška poistenia zásob
účtovnej jednotky sa netýka
2. Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy:
Pohľadávka
Pohľadávky z nedaňových
príjmov obcí a VÚC a nimi
zriadených RO/účet 318
Pohľadávky z daňových
príjmov obcí a VÚC účet/319
Spojovací účet pri združení/
účet 396

Hodnota
pohľadávok

Opis

4 362,67

pohľadávky na nájomnom v bytovom dome z minulých
rokov, pohľadávka na nájomnom za budovu vo vlastníctve
obce, pohľadávka na vodnom v bytovom dome, pohľadávky
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
pohľadávky na daniach z nehnuteľnosti a z dane za psa

547,58
1 039,30

preplatok - pohľadávka voči združeniu obcí bez právnej
subjektivity
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b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
účtovná jednotka v bežnom účtovnom období nevytvárala opravné položky k pohľadávkam
c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a060 súvahy) - tabuľka č.4
Pohľadávky v lehote splatnosti:
preplatok účtovnej jednotky voči združeniu obcí bez právnej subjektivity vo výške 1 039,30 €,-.
Pohľadávky po lehote splatnosti:
pohľadávky na vodnom a stočnom, ktorých doba splatnosti skončila dňom 06. 12. 2016,
pohľadávky na daniach z nehnuteľnosti, na dani za psa a na poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady, ktorých doba splatnosti skončila 31. 12. 2016,
pohľadávky na nájomnom v bytovom dome z minulých rokov.
d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č. 4
účtovná jednotka vykázala iba krátkodobé pohľadávky z ktorých spojovací účet pri združení
predstavoval pohľadávku so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane,
ostatné pohľadávky vykázané účtovnou jednotou sú pohľadávky po dobe splatnosti.
e) pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
účtovnej jednotky sa netýka, účtovná jednotka nemá obsahovú náplň
f) pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná
jednotka obmedzené právo s nimi nakladať
účtovnej jednotky sa netýka, účtovná jednotka nemá obsahovú náplň
3. Finančný majetok
a) významné zložky krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok

Pokladňa
Bankové účty
Spolu

Zostatok k 31.12.2016

835,98
25 226,25
26 062,23

Zostatok k 31.12.2015

191,97
124 432,49
124 624,46

Účtovná jednotka, obec Čekovce, ako finančný majetok vykázala finančné účty, medzi ktoré
patria peniaze v pokladnici a účty v bankách.
Účtovná jednotka disponuje 6 bankovými účtami z toho dvoma bežnými účtami, účtom
rezervného fondu, účtom sociálneho fondu, účtom školskej jedálne, dotačným účtom a 1 sporiacim
podúčtom na ktorom vedie finančné zábezpeky na nájom bytu.
b) krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a krátkodobý finančný
majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
- účtovná jednotka nemá obsahovú náplň v tomto bode.
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):
Popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomoci podľa jednotlivých druhov
výpomocí v členení na dlhodobé návratné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci
účtovná jednotka v bežnom účtovnom období a ani v bezprostredne predchádzajúcom období
neposkytla žiadne finančné výpomoci
9
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5. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich
období
Opis položky časového rozlíšenia

Zostatok k 31. 12. 2016

Náklady budúcich období
862,66
spolu z toho:
Udržiavací poplatok KEO Dos a ročná licencia programu KEO WIN
301,69
Obecné noviny
67,60
Zákony
35,00
Členský príspevok Združenie miest a obci Slovenska
75,57
Časopis Materská škola
10,80
Predplatné portálu VSSR
42,00
Poistenie obecného majetku /Wüstenrot podľa zmluvy
151,00
č. 6001366157
Poistenie materskej školy/ Wüstenrot podľa zmluvy
22,00
č. 6001657658
Poistenie kamerový systém v obci / Wüstenrot podľa zmluvy
157,00
č. 6001945966
Príjmy budúcich období
0,00
spolu z toho:
o príjmoch budúcich období účtovná jednotka v bežnom účtovnom období ani v bezprostredne
predchádzajúcom období neúčtovala

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
Názov položky

Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín

Opis zmien jednotlivých položiek
vlastného imania, najmä zmeny
oceňovacích rozdielov, opravy
významných chýb minulých rokov

zvýšenie reálnej hodnoty
majetkových cenných papierov
v minulých rokoch
Nevysporiadaný výsledok
ide hlavne o významné chyby
hospodárenia
minulých období, ktoré zahŕňajú
matematické omyly, odchýlky od
povinností, zásad a metód,
nedodržanie účtovných predpisov,
prehliadnutie alebo nesprávny výklad
skutočnosti
Výsledok hospodárenia za
ide o účtovný prebytok bežného
účtovné obdobie
účtovného obdobia
Výška vlastného imania k 31.decembru bežného účtovného obdobia

Rok 2016
Suma v €,-

2 097,42

107 376,26

12 515,77
121 989,45
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B Záväzky
1. Rezervy – tabuľka č.6 a 7
Účtovná jednotka, obec Čekovce, v bežnom účtovnom období nevytvárala žiadne zákonné
ani ostatné dlhodobé rezervy. Tvorila ostatné krátkodobé rezervy.
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv:
Názov položky

Ostatné krátkodobé rezervy/náklady na zostavenie, overenie,
zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy vytvorená na
základne zmluvy o poskytnutí audítorských služieb

Výška rezervy
v €,-

Predpokladaný rok
použitia

700,00

2017

2. Záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č. 8
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č. 8
Záväzky v lehote splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia:
záväzky zo sociálneho fondu, finančné zábezpeky na nájomné byty, záväzky vo forme prijatého
úveru zo ŠFRB, dodávatelia, nevyfakturované dodávky, záväzky voči odborovým
organizáciám, záväzky voči zamestnancom, zrážky zo mzdy, záväzky voči orgánom sociálneho
a zdravotného poistenia, záväzky voči daňovému úradu.
Záväzky po lehote splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia
účtovná jednotka nevykázala
b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č. 8
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roku vrátane
dodávatelia, nevyfakturované dodávky, záväzky voči odborovým organizáciám, záväzky voči
zamestnancom, záväzky voči odborovým organizáciám, záväzky voči orgánom sociálneho
a zdravotného poistenia, záväzky voči daňovému úradu.
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane
účtovná jednotka v 31. decembru bežného účtovného obdobia nevykázala
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
záväzky zo sociálneho fondu, finančné zábezpeky na nájomné byty, záväzky vo forme prijatého
úveru zo ŠFRB
c) popis významných položiek záväzkov
Záväzky

Dlhodobé záväzky

Hodnota

Opis

159 379,44

Z toho:

Ostatné dlhodobé
záväzky

156 121,48

Ostatné dlhodobé
záväzky
Záväzky zo sociálneho
fondu

2 666,85
591,11

Záväzky vo forme splátok istín úveru od ŠFRB, ktorý
bol prijatý v roku 2004. Dátum splatnosti úveru je
02.12.2034.
Záväzky plynúce zo zmluvy o poskytnutí finančnej
zábezpeky na nájom bytu.
Tvorba a použitie sociálneho fondu.
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Záväzky

Hodnota

Krátkodobé záväzky
Dodávatelia

17 017,60
7 351,56

Nevyfakturované
dodávky

623,95

Iné záväzky

10,75

Zamestnanci

5 204,97

Zúčtovanie s orgánmi
sociálneho
a zdravotného poistenia
Ostatné priame dane

3 259,27

Záväzky spolu

176 397,04

567,10

Opis

Z toho:
Záväzky voči dodávateľom za poskytnutý tovar
a služby.
Záväzky za dodaný tovar v mesiaci december, za
vývoz a uloženie komunálneho odpadu v mesiaci
december, za telefón za mesiac december bežného
roku, splatené v budúcom roku.
Záväzok voči odborovým organizáciám, zrážky zo
mzdy za mesiac december bežného roku splatený v
mesiaci január budúceho roku.
Záväzok voči zamestnancom, mzdy za mesiac
december bežného účtovného roka vyplatené v
mesiaci január budúceho roku.
Záväzok voči sociálnej a zdravotnej poisťovni,
odvody z miezd za mesiac december bežného roku
vyplatený v mesiaci január budúceho roku.
Záväzok voči daňovému úradu, odvod dane z miezd
za mesiac december bežného roku vyplatený v januári
budúceho roku.

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9
Medzi dlhodobé bankové úvery účtovná jednotka vykázala úver prijatý od Prima Banky
Slovensko a. s. na základe zmluvy o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 49/003/16. Dátum
splatnosti úveru je 07. 11. 2018. Nesplatená menovitá hodnota k 31. decembru bežného účtovného
obdobia predstavuje 3 660,00 €. Nákladový úrok za rok 2016 bol vykázaný vo výške 14,23 €,-.
Medzi krátkodobé bankové úvery účtovná jednotka nevykázala žiadne úvery.
b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Druh bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/

Dlhodobý

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
alebo krátkodobého bankového úveru

Dohoda o vydaní a vyplatení blankozmenky č.
49/003/16

c) dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy (riadky 150 a 176 súvahy)
účtovná jednotka nemá obsahovú náplň v tomto bode.
d) prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci
účtovná jednotka neprijala v bežnom účtovnom období žiadne finančné výpomoci.

12

Obec Čekovce
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

4. Časové rozlíšenie
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov
budúcich období
Popis položky časového rozlíšenia

Zostatok
k 31. 12. 2016

Výnosy budúcich období spolu
z toho:
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (odpisy ŠR) sa účtuje zúčtovanie
kapitálového transferu zo ŠR do výnosov. Výstavba cestnej komunikácie,
výstavba bytového domu.
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (odpisy ESF) sa účtuje zúčtovanie
kapitálového transferu z ESF do výnosov
Výstavba cestnej komunikácie.
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (odpisy ŠR a ESF) sa účtuje
zúčtovanie kapitálového transferu z EÚ (prostredníctvom ŠR) a ŠR do
výnosov. Kamerový systém v obci.
Preplatok na dani, RD Bzovík
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (odpisy ŠR) sa účtuje zúčtovanie
kapitálového transferu zo ŠR do výnosov. Rozšírenie kapacít Materskej školy
Zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR na územný plán obce do výnosov
budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)
Výdavky budúcich období spolu
z toho:
Spolu časové rozlíšenie

246 843,83
94 994,98

35 274,87

13 892,65

1 760,00
92 381,33
8 540,00
- účtovná jednotka
nevykázala
246 843,83

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
Kapitálový transfer

Európsky sociálny fond
Štátny rozpočet
Prijatý kapitálový transfer
z EPFRV prostredníctvom
štátneho rozpočtu a zo
štátneho rozpočtu
Spolu

Stav záväzku
k 31.12.2015

Prijatie
kapitálového
transferu

Zúčtovanie do
výnosov
bežného
účtovného
obdobia

Zúčtovanie do
výnosov
budúcich
období

Stav záväzku
k 31.12.2016

37 894,53
115 165,42
18 950,53

0,00
8540,00
0,00

2 619,66
20 623,66
5 057,88

0,00
92 834,55
0,00

35 274,87
195 916,31
13 892,65

172 010,48

8540,00

28 301,20

92 834,55

245 083,83
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Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Druh výnosov

a) tržby za vlastné výkony
a tovar
b) daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
c) finančné výnosy
d) výnosy z transferov

e) ostatné výnosy

Popis /číslo účtu a názov/

Suma

602 - Tržby z predaja služieb

11 720,39

632 - Daňové výnosy samosprávy

145 283,81

633 - Výnosy z poplatkov
662 - Úroky
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo
ŠR
694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR
696 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov od EÚ
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 - Ostatné výnosy

5 812,56
25,41
31 882,95
25 681,54
2 619,66
700,00
100,00
14 056,38

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Druh nákladov

a) spotrebované nákupy
b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)

Popis /číslo účtu a názov/

501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
služby
511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
dane a poplatky
538 - Ostatné dane a poplatky
odpisy, rezervy a opravné položky 551 - Odpisy DNM a DHM
finančné náklady
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady
náklady na transfery a náklady
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce,
z odvodu príjmov
VÚC ostatným subjektov verejnej správy
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce,
VÚC subjektov mimo verejnej správy
ostatné náklady
544 - Zmluvné pokuty, penále atď.
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť

Suma

32 299,80
8 900,48
7 647,80
3 051,09
4 516,65
18 462,42
76 189,63
26 396,43
121,98
38 797,20
1 985,29
1 795,88
1 211,11
100,00
0,00
992,67
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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

703,20

4. Tržby a náklady príspevkových organizácií
účtovná jednotka nemá príspevkovú organizáciu

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
účtovnej jednotky sa netýka, účtovná jednotka nemá obsahovú náplň
2. Ďalšie informácie - informácie o významných položkách
účtovnej jednotky sa netýka, účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

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
- účtovnej jednotky sa netýka, účtovná jednotka nemá obsahovú náplň v tomto bode
b) opis a hodnota iných pasív, vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia,
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
účtovnej jednotky sa netýka, účtovná jednotka nemá obsahovú náplň
c) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou - tabuľka č.11
- účtovná jednotka nespravuje žiadne nehnuteľné kultúrne pamiatky
d) informácia, či sú iné aktíva a iné pasíva vzájomné, napr. voči subjektom verejnej správy
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- účtovná jednotka nemá obsahovú náplň v tomto bode
2. Ostatné finančné povinnosti - tabuľka č.10
Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch.
- účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tento bod

Čl. VIII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb
1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky
a spriaznených osôb
a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
b) o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu sa uvádzajú informácie kumulovane
c) opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám vyplývajúcich zo súdnych
rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa
jednotlivých druhov ručenia.
2. Informácie podľa odseku 1 sa vykazujú za
a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo
materskou účtovnou jednotkou,
b) zamestnancov zodpovedných za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke
osoby a za osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú
zamestnancami a ich blízke osoby,
c) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v písmene b) vykonávajú podstatný vplyv
a to aj sprostredkovane,
d) osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej
jednotke
prostredníctvom členov štatutárnych orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické
zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv,
e) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť
ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,
f) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb
hospodársky závislá.
účtovnej jednotky sa netýka, účtovná jednotka nemá obsahovú náplň v tomto bode

Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č. 12 - 14
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2015 uznesením č. 8/7/2015
ods. 2 písm. h).
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 29. 06. 2016 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 1/2016,
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druhá zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 09. 12. 2016 uznesením č.
14/13/2016 ods. 2 písm. h).
Rozpočet obce Čekovce na rok 2016 bol vypracovaný v súlade s § 10 zákona č. 538/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len zákon o „ rozpočtových pravidlách “) ako vyrovnaný. Obecné zastupiteľstvo uznesením č.
8/7/2015 z dňa 14.12.2015 ods. 2 písm. g) rozhodlo o neuplatňovaní programového rozpočtu podľa
§ 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách. V návrhu rozpočtu bola uplatňovaná rozpočtová
klasifikácia, ktorú vydáva a vyžaduje MF SR.
-

1. Informácie o bežnom rozpočte
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 12 100,00 €.
Hodnotenie plnenia príjmov bežného rozpočtu:
Schválený rozpočet

158 620,00

Upravený rozpočet

Plnenie k 31. 12. 2016

195 430,00

199 358,22

Plnenie v %

102,01

V bežných príjmoch boli zahrnuté daňové a nedaňové príjmy obce spolu s vlastnými
príjmami MŠ vo výške 6 508,25 €,- , podiel na daniach a dotácie na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy a dotácie zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy.
Hodnotenie plnenia výdavkov bežného rozpočtu:
Schválený rozpočet

146 520,00

Upravený rozpočet

Plnenie k 31. 12. 2016

185 387,00

178 935,12

Plnenie v %

96,52

Bežné výdavky tvorili výdavky na správu obce, činnosť obecného úradu, výdavky na civilnú
a požiarnu ochranu, výdavky na všeobecnú pracovnú oblasť, výdavky na cestnú dopravu a údržbu
ciest, výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť, výdavky na nakladanie s odpadmi a odpadovými
vodami, výdavky na bývanie a občiansku vybavenosť, výdavky na rekreáciu, kultúru, šport
a náboženstvo, výdavky na materskú školu a výdavky na úhradu preneseného výkonu štátnej
správy.
Do rozpočtu boli zahrnuté aj výdavky na originálne kompetencie súvisiace s prevádzkou MŠ
vo výške 55 120,00 €.
2. Informácie o kapitálovom rozpočte.
Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový vo výške – 10 200,- €. Schodok
kapitálového rozpočtu bol navrhnutý kryť prevodom z rezervného fondu a prebytkom bežného
rozpočtu.
Hodnotenie plnenia príjmov kapitálového rozpočtu:
Schválený rozpočet

0,00

Upravený rozpočet

8 840,00

Plnenie k 31. 12. 2016

8 840,00

Plnenie v %

100

Účtovná jednotka, obec Čekovce, v bežnom účtovnom období prijala dotáciu z rozpočtu
kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za účelom spracovania
územnoplánovacej dokumentácie, návrh územného plánu obce vo výške 8 540,00 €,-.
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V kapitálovom rozpočte bol vykázaný príjem vo výške 300,00 € za odpredaj pozemku 327/4
o výmere 150 m2 zastavané plochy a nádvoria na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej s fyzickou
osobou
Hodnotenie plnenie výdavkov kapitálového rozpočtu:
Schválený rozpočet

10 200,00

Upravený rozpočet

Plnenie k 31. 12. 2016

121 983,00

121 832,75

Plnenie v %

99,88

V rozpočte na rok 2016 sa rátalo s kapitálovými výdavkami, spoluúčasť obce, súvisiacimi
s projektom „Materská škola Čekovce – rozšírenie a udržanie kapacít formou prístavby“.
Účtovná jednotka v kapitálovom rozpočte vykázala zhotovenie diela „Materská škola
Čekovce – rozšírenie a udržanie kapacít formou prístavby“ a projektovú dokumentáciu na dielo
spolu vo výške 104 055,55 €,-, spracovanie návrhu územného plánu vo výške 13 100,00 €,-, nákup
dlhodobého drobného majetku vo výške 4 557,20 €,-, projektovú dokumentáciu „Zriadenie
obecného kompostoviska a zavedenie komunitného kompostovania v obci Čekovce“ vo výške
120,00 €,-.
3. Informácie o finančných operáciách
Rozpočet finančných operácií bol zostavený ako schodkový vo výške - 1 900,00 €. Schodok
finančných operácií bol navrhnutý kryt prebytkom bežného rozpočtu.
Hodnotenie plnenia príjmových finančných operácií:
Schválený rozpočet

8 000

Upravený rozpočet

Plnenie k 31. 12. 2016

113 000,00

123 753,12

Plnenie v %

109,52

Rozpočet príjmových finančných operácií rátal s prevodom z rezervného fondu, ktorý mal
kryť schodok kapitálového rozpočtu.
Vo príjmových finančných operáciách boli vykázané nevyčerpané prostriedky
z predchádzajúceho roka 2015 zo ŠR na projekt „Materská škola Čekovce - rozšírenie a udržanie
kapacít formou prístavby“ zapojenie do rozpočtu vo výške 105 000,00 € a prevod z rezervného
fondu na kapitálové výdavky uvedeného projektu vo výške 5 860,00 €,-. Obec Čekovce v roku
2016 prijala úver na predfinancovanie a spolufinancovanie projektu „Návrh územného plánu obce
Čekovce“ vo výške 12 200,00 €,-. Podľa manuálu Ministerstva financií SR k obsahu finančných
výkazov obec Čekovce v príjmových finančných operáciách vykázala prijatie zábezpeky vo výške
346,56 €,- a pre zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtu z dôvodu vrátenia zábezpeky, prijatie
zábezpeky, ktorá bola v skutočnosti prijatá v predchádzajúcich rozpočtových rokoch vo výške
346,56 €,-.
Hodnotenie plnenia výdavkových finančných operácií:
Schválený rozpočet

9 900,00

Upravený rozpočet

9 900,00

Plnenie k 31. 12. 2016

17 929,67

Plnenie v %

181,11

Vo výdavkových operáciách boli premietnuté splátky úverov zo ŠFRB vo výške 7 732,08
€,-, prvého municipálneho úveru na technické vybavenie bytového domu 8 b. j. vo výške 1 311,03
€,- a úveru na financovanie Územného plánu vo výške 8 540,00 €. Úver na technické vybavenie
bytového domu 8 b. j. bol splatený 27. 06. 2016.
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Vo výdavkových finančných operáciách bolo vykázané aj vrátenie zábezpeky vo výške
346,56 €,-.
Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. za bežné účtovné obdobie a
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - tabuľka č.15.

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 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,
b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek,
c) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,
d) vydané dlhopisy a iné cenné papiere,
e) zmena právnej formy účtovnej jednotky,
f) mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné
pohromy,
g) iné mimoriadne skutočnosti
- po 31. decembri bežného účtovného obdobia nenastali udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie
alebo vykázanie v individuálnej účtovnej závierke obce Čekovce za rok 2016.
V Čekovciach 06. marca 2017

Vypracovala:

Schválil:

Mgr. Andrea Piatrovová
samostatný odborný referent

Milan Gregáň
starosta obce Čekovce
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