Základná umelecká škola Zity Strnadovej – Parákovej, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2019

Poznámky k 31.12.2019
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) Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku
d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného
celku verejnej správy

Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej
Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom
37831399
01.04.2002
Zriaďovacia listina – škola s právnou subjektivitou
Mesto Žiar nad Hronom
Š. Moysesa 46, 965 02 Žiar nad Hronom
riadna
mimoriadna
áno
nie
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Poskytovanie dlhodobé, systematické a komplexné
vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky
z toho:
- počet vedúcich zamestnancov

Mgr. Dana Kravecová – riaditeľka
Mgr. Beáta Ritterová – zástupkyňa

27,7

34
1

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
1
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Ak áno:
Druh zmeny

Dôvod zmeny

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

Peňažné vyjadrenie

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Položky
dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
získaný bezodplatne
dlhodobý finančný majetok
zásoby nakupované
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
zásoby získané bezodplatne
pohľadávky
krátkodobý finančný majetok
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
nemá obsahovú náplň
obstarávacou cenou
nemá obsahovú náplň
reálnou hodnotou
nemá obsahovú náplň
obstarávacou cenou
nemá obsahovú náplň
reálnou hodnotou
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
nemá obsahovú náplň
nemá obsahovú náplň

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 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.
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.
Účtovná jednotka zaraďuje majetok do odpisových skupín v zmysle zákona č.595/2003 Z.z. o dani
z príjmov v z.n.p.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené vnútorným predpisom:
Odpisová skupina
1
2
3
4
5
6

Predpokladaná doba
používania v rokoch
4
6
8
12
20
40

Ročná odpisová sadzba
v%
1/4
1/6
1/8
1/12
1/20
1/40
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Drobný nehmotný majetok od 0,- Eur do 2 400,- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým
nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby. Vedie sa v operatívnej
evidencii (OTE).
Drobný hmotný majetok od 0,- Eur do 1 700,- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým
hmotným majetkom sa účtuje ako spotreba materiálu na účet 501 - spotreba materiálu. Vedie sa v operatívnej
evidencii (OTE).

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k
- odpisovanému dlhodobému majetku
- neodpisovanému dlhodobému majetku
- nedokončeným investíciám
- dlhodobému finančnému majetku
- zásobám
- pohľadávkam

áno
áno
áno
áno
áno
áno

nie
nie
nie
nie
nie
nie

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 zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami
Kapitálový transfer
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi.
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi.
7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
Organizačná jednotka nakupuje iba v mene euro.
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)
Druh položky

Stav k 31.12.2018

Prírastky

Úbytky

Stav k 31.12.2019

6 194,55

0

0

6 194,55

9 191,67

0

0

9 191,67

102,90

0

0

102,90

022 – Samostatné hnuteľné
veci
028 – Drobný dlhodobý
hmotný majetok
032 – Dlhodobý hmotný
majetok neodpisovaný

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Spôsob poistenia

Výška poistenia
0

3

Základná umelecká škola Zity Strnadovej – Parákovej, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2019
c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.
d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej
jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky
Majetok v správe účtovnej jednotky

Suma

15 489,12
72 7704,49

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo
Majetok,
ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy
o výpožičke

Suma

0

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

Suma OP
0

Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP

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

Suma OP
0

Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026
súvahy):
Názov spoločnosti

Právna
forma

Základné
imanie (ZI)
spoločnosti
v peňažných
jednotkách

Podiel ÚJ
Podiel
na
ÚJ na
základnom hlasovacích
imaní (ZI)
právach
spoločnosti
v%
v%

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách
k 31.12.
2019

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách
k 31.12.
2018

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2019

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2018

0

0

0

0

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

Druh
cenného
papiera

Mena
cenného
papiera

Výnos v %

Dátum
splatnosti

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2019
0

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2018
0
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b) dlhodobé pôžičky (riadky 029 až 030 súvahy):
Názov dlžníka

Výnos
v%

Mena

Dátum
splatnosti

Účtovná hodnota Účtovná hodnota
vykázaná
vykázaná
v súvahe účtovnej v súvahe účtovnej
jednotky
jednotky
k 31.12. 2019
k 31.12. 2018
0
0

Popis
zabezpečenia
pôžičky

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

Hodnota k 31.12.2019
0

Hodnota 31.12.2018
0

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

Suma OP
0

Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP

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

Hodnota zásob
0

Obmedzené právo nakladať so zásobami

0

c) spôsob a výška poistenia zásob
Druh zásob

Spôsob poistenia

Výška poistenia
0

2. Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávky

Riadok súvahy

Hodnota pohľadávok
0

Opis

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
Pohľadávky

Suma OP
0

Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.
d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.
e) pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Opis predmetu záložného práva
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou
zabezpečenia (uviesť inú formu zabezpečenia)

Hodnota predmetu

Hodnota pohľadávky
0

f) pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka
obmedzené právo s nimi nakladať
Druh pohľadávok
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Hodnota pohľadávok
0
5
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Hodnota pohľadávok pri ktorých je obmedzené
právo s nimi nakladať

0

3. Finančný majetok
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty:
Účet cudzích prostriedkov
Sociálny fond
Výdavkový účet
Príjmový účet

Zostatok k 31.12.2019
0,00
0,00

Zostatok k 31.12.2018
0,00
0,00

39 351,39
1856,61
57,06
16,00

33 740,24
1 509,24
36,82
16,00

b) krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri
ktorom má účtovná jednotka obmedzené 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
0
0

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):
Názov dlžníka

Výnos
v%

Mena

Dátum
splatnosti

Výška návratnej
finančnej výpomoci
k 31.12.2019
0

Výška návratnej
finančnej výpomoci
k 31.12.2018
0

5. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia
Náklady budúcich období spolu z toho:
Školné
Predplatné

Zostatok k 31.12.2019
Zostatok k 31.12.2018
7 814,76
7 642,76
7 759,00
7 587,00
55,76
55,76

Príjmy budúcich období spolu z toho:

0

0

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

Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia

Zostatok
k 31.12.2018

Zvýšenie

-2,60

-839,96

Zníženie

842,56

1626,70

Presun

Zostatok
k 31.12.2019

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

-839,96

786,74

B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.6-7
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv
Názov položky / Suma v €
0

Predpokladaný rok použitia
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2. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Záväzky

Zostatok
k 31.12.2019

Dlhodobé záväzky z toho:
- záväzky zo sociálneho fondu
Krátkodobé záväzky z toho:
- záväzky voči dodávateľom
- záväzky voči zamestnancom
- záväzky voči poisťovniam
- záväzky voči daňovému úradu
- ostatné záväzky

Zostatok
k 31.12.2018

1 856,61

1 504,24

128,19
21 552,25
13 839,63
3 598,59
244,31

969,93
18 668,30
11 845,02
3 001,84
208,47

b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Záväzky

Zostatok
k 31.12.2019

Záväzky z toho:
a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka z toho:
- záväzky voči dodávateľom
- záväzky voči zamestnancom
- záväzky voči poisťovniam
- záväzky voči daňovému úradu
- ostatné záväzky
b) so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov z toho:
- záväzky zo sociálneho fondu
c) so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov z toho:
-

Zostatok
k 31.12.2018

36 362,97
128,19
21 552,25
13 839,63
3 598,59
244,31

34 693,56
969,93
18 668,30
11 845,02
3 001,84
208,47

1 856,61

1 504,24

c) popis významných položiek záväzkov
Záväzok

Hodnota záväzku
k 31.12.2019 v €
0

Hodnota záväzku
k 31.12.2018 v €
0

Opis

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.
b) opis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Druh bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
alebo krátkodobého bankového úveru

c) dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy (riadky 150 a 176 súvahy)
Druh cenného papiera

Mena, v ktorej sú
cenné papiere
vydané

Úroková
sadzba
v%

Dátum
splatnosti

Stav
k 31.12.2019

Stav
k 31.12.2018

0

0

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

Druh prijatej
návratnej výpomoci
/krátkodobá,
dlhodobá/

Účel
použitia

Dátum
splatnosti

Výška prijatej
návratnej
výpomoci
k 31.12.2019
0

Výška prijatej
návratnej
výpomoci
k 31.12.2018
0

7

Základná umelecká škola Zity Strnadovej – Parákovej, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2019
4. Časové rozlíšenie
a) opis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období
Opis významnej položky časového rozlíšenia
Výdavky budúcich období spolu z toho:

Zostatok k 31.12.2019
0

Zostatok k 31.12.2018
0

Výnosy budúcich období spolu z toho:
Školné

7 587,00
7 587,00

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

Stav k 31.12.2019
0

Stav k 31.12.2018
0

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - opis a výška významných položiek výnosov
Opis /číslo účtu a názov/
a) tržby za vlastné výkony a tovar
602 - Tržby z predaja služieb
- školné
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob
c) aktivácia
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
e) finančné výnosy
662 - Úroky
f) mimoriadne výnosy
g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC
a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC
- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
- bežný transfer na
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy
- zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov mimo
verejnej správy
h) ostatné výnosy
648 - Ostatné výnosy
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia

Suma k 31.12.2019

Suma k 31.12.2018

35 994,00

35 698,00

0,00

0,00

505 252,94

465 242,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 629,17

Celková výška výnosov k 31.12.2019 bola vykázaná vo výške 541 246,94 €, čo predstavuje nárast
výnosov oproti roku 2018, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 502 569,35 €.
Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:
- výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa vo výške 505 252,94 € (účet 691)
2. Náklady - opis a výška významných položiek nákladov
Opis /číslo účtu a názov/
a) spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
z toho materiál z cudzích zdrojov

Suma k 31.12.2019
3 790,67

Suma k 31.12.2018
9 632,08
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502 - Spotreba energie
- elektrická energia
- tepelná energia
- voda
b) služby
511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
518 - Ostatné služby
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
525 - Ostatné sociálne poistenie DDS
527 - Zákonné sociálne náklady
d) dane a poplatky
538 - Ostatné dane a poplatky
e) odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
- odpisy z vlastných zdrojov
f) finančné náklady
568 - Ostatné finančné náklady
g) mimoriadne náklady
h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
588 - Náklady z odvodu príjmov
- predpis odvodu príjmov RO
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov
- predpis budúceho odvodu príjmov RO
i) ostatné náklady
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
j) dane z príjmov

14 339,80
3 253,00
10 290,16
796,64

14 339,80
3 253,00
10 290,16
796,64

1 482,00
0,00
5 745,52

0,00
0,00
5 849,48

350 360,09
119 550,35
3 757,62
5 955,20

318 149,09
108 222,19
3 191,84
5 753,08

398,32

398,32

0,00

0,00

358,64

358,64

35 978,00

36 132,99

16,00

16,00

3,90

3,90

Celková výška nákladov k 31.12.2019 bola vykázaná vo výške 541 736,11 €, čo predstavuje nárast
oproti roku 2018, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 503 409,31 €.
Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:
- mzdové náklady vo výške 350 360,09 €
- sociálne náklady vo výške 119 550,35 €
- služby vo výške 7 227,52 €
- náklady z odvodu príjmov RO vo výške 35 994,00 € (účet 588, 589)
Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Na podsúvahových účtoch je vedený majetok od 50,00 EUR do 1 699,99 EUR pri hmotnom majetku a od 50,00
EUR do 2399,99 EUR pri nehmotnom majetku.
Druh položky

Opis položky

Drobný hmotný majetok v hodnote od 50,00
do 1 700 €

Hodnota

Účet

72 704,49

771

Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

9

Základná umelecká škola Zity Strnadovej – Parákovej, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2019
Čl. VIII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.
Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hornom v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení o
určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školského zariadenia zriadených na území mesta Žiar nad Hronom schválilo rozpočet
nasledovne:
Príjmy bežného rozpočtu v EUR
Zdroj

Názov

41

Poplatky školné a zápisné

72

Transfery

Spolu

Schválený
rozpočet
35 300,00

Rozpočet
po zmenách
35 300,00

Skutočnosť
k 31.12.2019
36 166,00

1 500,00

1 500,00

36 80,00

37 666,00

35 300,00

Výdavky bežného rozpočtu v EUR
Zdroj

Názov výdavku

41

Bežné výdavky

72

Transfery

Spolu

Schválený
rozpočet
501 860,00

Rozpočet
po zmenách
505 310,00

Skutočnosť
k 31.12.2019
505 252,94

1 500,00

1 500,00

506 810,00

506 752,94

501 860,00

Uznesením mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 105/2018 zo dňa 10.12.2018 v znení VZN č. 7/2018
bol schválený rozpočet na rok 2019. Uznesením mestského zastupiteľstva v Žiari ad Hronom č. 129/2019 zo dňa
9.12.2019 bol upravený rozpočet na rok 2019.

Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po 31. decembri 2019 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v účtovnej závierke za rok 2019.

V Žiari nad Hronom, 23. 4. 2020

Zodpovedná za vypracovanie textovej časti poznámok: Jana Mackovičová
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