Poznámky– textová časť
k 31.12.2020
(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)
Čl. I
Všeobecné údaje
Ods. 1 Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a) Názov a sídlo účtovnej jednotky zostavujúcej účtovnú závierku:

Spojená škola, Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
Dátum zriadenia: 01.01.2020
Spôsob zriadenia: zriaďovacia listina
Názov a sídlo zriaďovateľa: Okresný úrad Prešov, odbor školstva, Tarasa Ševenka 11,
080 01 Prešov
Identifikačné číslo organizácie: 52827283
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna účtovná závierka
Ods. 2 Informácia o činnosti účtovnej jednotky
Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorým ich
postihnutie nedovoľuje vzdelávať sa v základných školách.
Ods. 3 Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej
jednotky
Štatutárny orgán: Mgr. Eva Bobovská - riaditeľka
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 23
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 25
Z toho počet vedúcich zamestnancov: 3
Organizačné zložky:

Špeciálna základná škola
Praktická škola

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
Ods. 1 Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že
účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti
Účtovná závierka je zostavená za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020
Ods. 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
Spojená škola Spišský Štiavnik počas roka nemenila metódy a účtovné zásady oproti
predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.
Ods. 3 a 4 Spôsob ocenenia jednotlivých položiek.
a) Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia
cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
montáž
provízia
poistné
iné

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
úroky
realizované kurzové rozdiely,

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.
b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými
nákladmi.
Vlastné náklady obsahujú:
priame náklady
nepriame náklady, ktoré sú spojené s výrobou
iné

c) Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia
cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
montáž
provízia
poistné
iné

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
úroky
realizované kurzové rozdiely,

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.
d) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými
nákladmi.
Vlastné náklady obsahujú:
priame náklady
nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku
iné

e) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa
oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení
alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak
cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.

Uplatňuje sa zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje
vytvorením opravnej položky.
f) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho
obstaraním.
g) Zásoby nakupované
Nakupované zásobysa oceňujú obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich
obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
provízie
poistné
clo
iné

h) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.
Vlastné náklady obsahujú:
priame náklady
časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

i) Zásoby získané bezodplatne sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.
j) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje
o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky.
k) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa
vyjadruje opravnou položkou.
l) Časové rozlíšenie na strane aktív
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
m)Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa
oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich
výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto
zistenom ocenení.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie
známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
n) Časové rozlíšenie na strane pasív
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
o) Deriváty
Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.

p) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych
hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok
hospodárenia, priamo do vlastného imania.
q) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
r) Finančný prenájom sa oceňuje obstarávacou cenou.
Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej
zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej
doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok
a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.
Ods. 5 Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania,
sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.
Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 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
prvým dňom 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
5
6

Predpokladaná doba
používania v rokoch
4
6
8
12
20
40

Ročná odpisová sadzba
1/4
1/6
1/8
1/12
1/20
1/40

Drobný nehmotný majetok od 0 € do 2 400 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné
služby a eviduje sa na podsúvahovom účte 771.
Drobný hmotný majetok od 0 € do 1 700 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje do nákladov na účet 501 – Spotreba materiálu a
eviduje sa na podsúvahovom účte 771. Drobný hmotný majetok sa účtuje do spotreby, v OTE
sa eviduje majetok, kde predpokladaná doba použitia je dlhšia ako 1 rok.
Ods. 6 Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že
nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia
hodnoty majetku. Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku.
Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je
dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku.
Ak došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku, zníženie sa účtuje na ťarchu nákladov,
napríklad odpis pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia o jej vyrovnaní, mimoriadny
odpis dlhodobého majetku.

Opravné položky pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje
opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia
ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nemožno
považovať za zníženie trvalého charakteru.
Opravné položky k zásobám sa účtujú pri dočasnom znížení úžitkovej hodnoty zásob,
napríklad, ak sa pri inventarizácií zistí, že čistá realizačná hodnota zásob je nižšia, než je cena
použitá na ich ocenenie v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie
trvalého charakteru.
Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené
predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči
dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.
Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu nákladov v prospech príslušného účtu opravných
položiek.
Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech výnosov, ak toto opatrenie
neustanovuje inak a na ťarchu príslušného účtu opravných položiek, ak inventarizácia v
nasledujúcom účtovnom období nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo
ak pominuli dôvody ich existencie v priebehu účtovného obdobia.
Ods. 7 Zásady pre vykazovanie transferov.
Bežný transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti
s nákladmi.
Bežný transfer od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti
s výdavkami.
Kapitálový transfer 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).
Kapitálový transfer od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s
nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného
dlhodobého majetku).
Ods. 8 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 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.

Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A Neobežný majetok
Ods. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe oprávok
a opravných položiek, pohybe zostatkových cien podľa jednotlivých zložiek tohto
majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy
K obstaraniu dlhodobého majetku a k pohybu oprávok, t. j. k navýšeniu oprávok (odpisov)
v priebehu roka nedošlo.
Viď tabuľková časť poznámok – Tabuľka č. 1
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku
Druh poisteného majetku
Poistenie stavieb, hnuteľného
majetku,všeob.zodpovednosť za
škodu

Spôsob poistenia

Výška poistenia

Poistná zmluva

561,94

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
Spojená škola Spišský Štiavnik nemá zriadené záložné právo na dlhodobý nehmotný a dlhodobý
hmotný majetok.
d) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo,
napríklad majetok v správe účtovnej jednotky, majetok, ku ktorému vlastnícke právo
účtovnej jednotky nebolo do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zapísané
vkladom do katastra nehnuteľností, pričom účtovná jednotka majetok užíva, majetok, pri
ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva,
ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke, majetok obstaraný
formou finančného prenájmu.
Majetok, ku ktorému
nemá účtovná jednotka vlastnícke právo
Majetok v správe účtovnej jednotky /RO,PO/
Majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnuteľností,
pričom účtovná jednotka majetok užíva
Majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ
o zabezpečovacom prevode práva
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o
výpožičke
Majetok obstaraný formou finančného prenájmu

Suma v €
-

B Obežný majetok
1. Zásoby – Účtovná jednotka netvorí zásoby.
2. Pohľadávky- Účtovná jednotka nemá významné pohľadávky.
3. Finančný majetok - Účtovná jednotka nemá FM.
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci - Účtovná jednotka nemá.
5. Časové rozlíšenie
Popis významných položiek časového rozlíšenia
Spojená škola Spišský Štiavnik na účte 381 - Náklady budúcich období účtovala:
Druh NBO
NBO – služby
NBO - predplatné
NBO – poistné
SPOLU

Stav k 31.12.2019
0,00
0,00
0,00
0,00

Tvorba v r. 2020
527,47
122,92
1 020,00
1 670,39

Stav k 31.12.2020
527,47
122,92
1 020,00
1 670,39

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie
Prehľad o pohybe vlastného imania v členení podľa jednotlivých položiek súvahy
Názov položky

428Nevysporiadaný
výsledok
hospodárenia
(r.124v súvahe)
431-výsledok
hospodárenia za
účtovné
obdobie (r.125
súvahy)

Výška
vlastného
imania
k 31.12.2019

+ Zvýšenie

-Zníženie

+/- presun

Výška
vlastného
imania
k 31.12.2020

0,00

1670,39

B Záväzky
Ods. 1 Rezervy
Vývoj rezerv
Spojená škola Spišský Štiavnik v r. 2020 rezervy neúčtovala.
Ods. 2 Záväzky podľa doby splatnosti

1670,39

a) Záväzky podľa doby splatnosti
Záväzky (v € )

Hodnota k 31.12.2020

Hodnota k 31.12.2019

Záväzky v lehote splatnosti

83 784,38

0,00

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

83 784,38

0,00

Záväzky podľa doby splatnosti
(riadky 140 a 151 súvahy)

Spolu

Spojená škola Spišský Štiavnik má k 31.12.2020 nasledovné záväzky:
- záväzky zo sociálneho fondu: 816,78 €
- záväzky voči zamestnancom(331, 379): 42 362,56 €
- záväzky voči poisťovniam: 31 048,63 €
- záväzok voči DÚ z výplaty miezd: 9 556,41 €
- záväzky z dodávateľských faktúr(321): 0 €
b) Opis záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti
Záväzky (v € )

Hodnota k 31.12.2019

Hodnota k 31.12.2018

Záväzky podľa zostatkovej
doby splatnosti (riadky 140
a 151 súvahy):
Záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti do 1 roka
Záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti od 1 roka do 5 rokov
Záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti dlhšou ako 5 rokov

82 967,60

0,00

816,78

0,00

Spolu

83 784,38

0,00

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
Ods. 1 Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Druh výnosov
a) tržby za vlastné výkony a tovar
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob
c) aktivácia
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
e) finančné výnosy
f) mimoriadne výnosy
g) výnosy z transferov

h) ostatné výnosy, napr. pokuty, penále, úroky
Spolu

Popis /číslo účtu a názov/

681 - Výnosy z bežných transferov zo ŠR
682 - Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR
683 – Výnosy z bežných transferov od ostatných
subjektov verejnej správy
648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Suma v €

581 386,10
4 545,00
3 867,26
1 087,06
590 885,42

i) Výnosy v členení podľa rozpočtových programov
Rozpočtový program
0D501 - Poskytovanie výchovy a vzdelávania
v základných a stredných školách
a zabezpečenie ich prevádzky

Popis výnosov /číslo účtu a názov/

681 - Výnosy z bežných transferov zo ŠR
682 - Výnosy z kapitálových transferov zo
ŠR
683 – Výnosy z bežných transferov od
ostatných subjektov verejnej správy
648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej
činnosti

Spolu

Suma v €

581 386,10
4 545,00
3 867,26
1 087,06
590 885,42

Ods. 2 Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Druh nákladov
a) spotrebované nákupy
b) služby

c) osobné náklady

d)
e) finančné náklady
f) ostatné náklady
g) náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov
Spolu

Popis /číslo účtu a názov/
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
511 - Oprava a udržiavanie
512 - Cestovné
518 - Ostatné služby
538 - Ostatné dane a poplatky
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne poistenie
525 - Ostatné sociálne poistenie
527 - Zákonné sociálne náklady
528 – Ostatné sociálne náklady
551 - Odpisy
568 - Ostatné finančné náklady
548 – Ostatné náklady na prevádzk.činnosť
587 - Náklady na ostatné transfery
588 – Náklady z odvodu príjmov

Suma v €
25 102,76
14 959,40
1 524,17
84,70
6 657,21
370,70
384 822,00
126 042,23
6 450,77
14 158,23
0,00
4 545,00
602,94
3 867,26
0,00
27,66
589 215,03

j) Náklady v členení podľa rozpočtových programov
Rozpočtový program
0D501 - Poskytovanie výchovy a vzdelávania
v základných a stredných školách
a zabezpečenie ich prevádzky

Popis nákladov /číslo účtu a názov/
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
511 - Oprava a udržiavanie
512 - Cestovné
518 - Ostatné služby
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne poistenie
525 – Ostatné sociálne poistenie
527 - Zákonné sociálne náklady
528 – Ostatné sociálne náklady
538 – Ostatné dane a poplatky
548 – Ostatné náklady na prevádzk.činnosť
551 - Odpisy
568 - Ostatné finančné náklady
587 - Náklady na ostatné transfery
588 - Náklady z odvodu príjmov
589 –Náklady z budúceho odvodu príjmov

Spolu

Suma v €
25 102,76
14 959,40
1 524,17
84,70
6 657,21
384 822,00
126 042,23
6 450,77
14 158,23
0,00
370,70
3 867,26
4 545,00
602,94
0,00
27,66
0,00
589 215,03

k) Osobitné náklady
Názov položky
Overenie účtovnej závierky
Iné uisťovacie služby
Daňové poradenstvo
Iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto
audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Suma nákladov v €
-

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
Ods. 2 Ďalšie informácie
Spojená škola Spišský Štiavnik eviduje na podsúvahových účtoch:
drobný hmotný majetok vedený na účte 771 vo výške 192 252,78 €
- prenajatý drobný hmotný majetok vedený na účte 781 vo výške 0 €.

Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1) Iné aktíva a iné pasíva – ÚJ nemá
2) Ostatné finančné výpomoci – ÚJ nemá
Čl. VIII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb
ods.1 - 2 Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej
jednotky a spriaznených osôb

Druh obchodu

Kúpa alebo predaj
- spriaznená osoba
Poskytnutie služby
- spriaznená osoba
Zmluvy o obchodnom
zastúpení
- spriaznená osoba
Licenčné zmluvy
- spriaznená osoba
Transfery
- spriaznená osoba
Know-how
- spriaznená osoba

Charakteristika
významných
obchodov

Hodnoty
obchodu
v€

Podiel obchodu
na celkovom
objeme
obchodov v %

Hodnota ešte
neukončených
obchodov
(môže byť aj v %)

Informácia
o cenách
realizovaných
obchodov medzi
ÚJ a spriaznenými
osobami

Úvery, pôžičky,
výpomoci
- spriaznená osoba
Záruky
- spriaznená osoba
Iné obchody
- spriaznená osoba
Podmienené záväzky
- spriaznená osoba

Informácie 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.

Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Uznesením vlády SR č.453 z 10.októbra 2018 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019
až 2021 a zákonom č.370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 boli schválené limity
rozpočtu kapitoly Ministerstva vnútra SR na rok 2020.
V súlade s limitmi oznámenými kapitole MV SR listom MF SR č. MF/019616/2018-441 zo
dňa 12. decembra 2018 k rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2020
ministerstvo limity finančných prostriedkov kategórie 610- Mzdy a platy a ostatné osobné
vyrovnania a kategórie 620- Poistné a príspevky do poisťovní rozpísalo pre školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti jednotlivých okresných úradov v sídle kraja. V rámci
limitov určených pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu
Prešov Vám rozpisujem ukazovatele rozpočtu na rok 2020 nasledovne :

Prehľad
o poskytnutých finančných prostriedkoch zo štátneho rozpočtu za predchádzajúci kalendárny rok (2020)
Poskytnuté finančné prostriedky od OÚ v sídle kraja
Číslo oznámenia

Dátum úpravy

Finančná čiastka v
€

Bežné výdavky spolu:

581 387,00

Normatívne:

548 067,00

ou-po-os2-2020

4.1.2020

479 310,00

ou-po-os2-2020/016917-008

7.2.2020

30 650,00

ou-po-os2-2020/019087-002

20.2.2020 -

Účel

normatívne 610 620 630
normatívne 630

7 992,00

normatívne 610 620

ou-po-os2-2020/000012-011

4.8.2020

1 484,00

normatívne 610 620

ou-po-os2-2020/044629-010

8.9.2020

2 600,00

normatívne C 630
úprava presun z 620 na 630

ou-po-os2-2020/0533240-001

20.11.2020

ou-po-os2-2020/053315-002

11.11.2020

500,00

UR/0105268/2020

15.12.2020

3 090,00

normatívne 610 620

UR/0105694/2020

16.12.2020

1 619,00

normatívne 610 620

UR/0107047/2020

17.12.2020

36 806,00

Nenormatívne:

-

dišt.vzdelávanie Y 630

normatívne 610 620 630

33 320,00
vzdelávacie poukazy V 630

ou-po-os2-2020/014959-020

31.1.2020

850,00

ou-po-os2-2020/014960-018

31.1.2020

69,00

ou-po-os2-2020/019086-002

31.1.2020

1 646,00

ou-po-os2-2020/019086-003

31.1.2020

18 694,00

ou-po-os2-2020/033871-003

24.6.2020 -

988,00

úprava presun V z 610 620 na 630

ou-po-os2-2020/033891-002

24.6.2020

988,00

úprava presun V z 610 620 na 630

ou-po-os2-2020/037554-002

16.7.2020

3 900,00

učebnice B 630

ou-po-os2-2020/038365-02

22.7.2020

8 128,00

asistenti učiteľa U 610 620

ou-po-os2-2020/051549-003

2.11.2020 -

ou-po-os2-2020/051179-001

2.11.2020

UR/0105013/2020
UR/0097433/2020

Kapitálové výdavky spolu:

15.12.2020 4.12.2020

dopravné D 640
vzdelávacie poukazy V 610 a 620
asistenti učiteľa U 610 620

dopravné D 640

69,00
102,00

vzdelávacie poukazy V 630

658,00

úprava presun V z 610 620 na 630

658,00

úprava presun V z 610 620 na 630

-

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.

