
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre štatutárny orgán a obecné zastupiteťstvo obce Beckov

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky obce Beckov, Beckov l80,916 38 Beckov (d'alej
len ,,obec"), ktorá obsahuje súvahu k 3 l. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhm významných účtovných zásad
a účtovných metód.

Podl'a náŠho názoru, priložen á účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie obce k 3l. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému
dátumu Podl'a zákona Č. 43112002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (d'alej len
,,zákon o účtovníctve").

základ pre názor

Audit sme vykonali podl'a medzinárodných auditorských štandardov (International
Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podl'a týchto štandardov je uvedená v odseku
ZodPovednost' audítora za audit účtovne.| závierky. Od obce sme nezávislí podl'a ustanoveni zákona
Č. 42312015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 43112002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorŠÍch predpisov (d'alej len ,,zákon o štatutámom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane
Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závíerky a splnili sme aj ostatné
PoŽiadavkY týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dókazy, ktoré
sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný áklad pre náš názor.

Zodpovednost' štatutárnehrl orqánu za účtovnú závierku

statutámy orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala
Pravdivý avemý obraz podťa zákona o účtovnictve a za líe interné kontroly, ktoré považuje
za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti. či už
v dósledku podvodu alebo chyby.

pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie
schopnosti obce nepretržite pokračovat'vo svojej činnosti, za opisanie skutočností týkajúcich sa
nePretrŽitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého
pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Statutárny orgán je d'alej zodpovedný za dodržiavanie povinností podl'a Zátkona č. 58312004
Z.z. o rozpočlových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekto4ich zákonov
v platnom znení (d'alej len ,,zákon o rozpočtových pravidlách").



Zodpovednost' audítora za audit účtovnei závierky

Našou zodpovednost'ou je získat' primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok

neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dósledku podvodu alebo chyby, a vydať správu

audítora, vrátane názoru. Primerané uistenieje uistenie vysokého stupňa, ale nieje zárukou toho, že

audit vykonaný podl'a medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné

nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti móžu vzniknút' v dósledku podvodu alebo chyby
a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odóvodnene očakávat', žejednotlivo alebo v súhrne

by mohli ovplyvnit' ekonomické rozhodnutia používatel'ov, uskutočnené na základe tejto účtovnej

závierky .

Súčast'ou auditu je aj overenie dodržiavania povinností obce podl'a požiadaviek zákona
o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom z,ákon o rozpočtových pravidlách ukladá
audítorovi toto overenie vykonat'.

V rámci auditu uskutočneného podťa medzinarodných auditorských štandardov, počas

celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame proFesionálny skepticizmus. Okrem
toho:

Identifikujeme a posudzujeme rizlká ýznamnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už
v dósledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňu.ieme audítorské postupy

reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dókazy, kttlré sú dostatočné a vhodné
na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalerria významnej nesprávnosti
v dósledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dósledku chyby, pretože podvod móže
zahřňat' tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo
obídenie internej kontroly.

Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnút'
audítorské postupy vhodné za d,ulých okolností, a\e nie za účelom vyjadrenia názoru
na efektívnost' interných kontrol obce,

Hodnotíme vhodnost' použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranost'
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym
orgánom.

Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovr-ríctve používa predpoklad
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dókazov záver
o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalost'ami alebo okolnost'ami, ktoré by
mohli významne spochybnit' schopnost' obce nepretržite pokračovať v činnosti. Ak
dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinni upozornit'v našej správe
audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie
nedostatočné, modifikovat' náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dókazov
získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií
v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti
spósobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.



dpisov
II.

statutárny orgánje zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podl'apožiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor naúčtovnú závierku sa nevzťahuje
na iné informácie vo výročnej správe.

v súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednost'ou oboznámenie sa
s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie súvo významnom nesúlade s auditovanou ťrčtovnou závierkou alebo našimi poznatkami. ktoré smeziskali počas auditu účto,nej závierky, alebo sa inak zdajú byt'významne nesprávne.

obec Beckov vl,dá konsolidovanú výročnú správu, ktorej súčast'ou budú v súlade
so zákonom o účtovníctve aj údaje zindividuálnej výročnej správy obce.

ked' získame konsolidovanú výročnú správu, posúdime, či táto obsahuje údaje
z individuálnej výroČnej správy obce tak, ako ich vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác
vykonaných poČas auditu korrsolidovanej účtovnej závierky a individuálnej účtovnej závierky,
vYjadríme názor v Dodatku Správy nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe, ktorá
obsahuje údaje individuálr:rej výročnej správy, či:

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2020 sťt v súlade
s konsolidovanou účtovnou závierkou a individúalnou účiovnou závierkou za daný rok,

- konsolidovaná výročná správa vrátane údajov individuálnej výročnej správy obsahuje
informácie podl'a zákona <l účtovníctve.

okrem toho uvedi,:me, či sme zistili významné nesprávnosti v konsolidovanej výročnej
sPráve vrátane Údajov individuálnej výročnej sprály na základe našich poznatkov o konsolidovanej
skupine a o obci a o situácii v nich, ktoré sme získali počas auditu konsolidovanej a individuálnej
účtovnej závierky .

II.2 Správa z overenia r

o rozpočtových pravid|ách

Na základe overenia dodržiavania povinností podl'a požiadaviek zákona o rozpočtových
Pravidlách, Platných v SR pre Územnú samosprávu v znení neskoršich predpisov konštatujeme, že
obec Beckov konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

V Bratislave, dňa 5. októbra 2021

MAKROAUDIT, s. r. o.
Licencia UDVA č. 387
Studenohorská 2074124

84l 03 Bratislava
Ing. Marcel Petrík

CA č. ll07
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Súvaha
súVaha tJč RoPo sFoV 1_01 (MFl21227l2o14-31)

k 31 ,12,2020

strana akív

člslo 2020 m19
Brutto

2

sPoLU MAJEToKl. 002 + l 033 + r 110 + r 114 1 7 846 983,50 2 220 954,15 5 626 029,35 5 558 405,51
N6ob€žhý ma]€tok r, 0o3 + r. 0í 1 + r, o24 2 6 603 274,66 2 190 934,14 4 412340 52 4 607 529,52
olhodobý n6hmotnýma|otok súč6t (r,004 až 0ío) 3 10 07o,14 1850,09 8 220,05 9 327 ,77
Aklivované náklady na Vývoj (012) - (072+091AÚ) 4 0.00 0,00 000 0,00

2 soílvéí (013) _ (073+091AU) 5 0,00 000 0,00 0,00
3 oc€nilelné píáva (014) , (074+091Aú) 6 0.00 000 0,00 0,00

4
Drobný dlhodoby nehmotný majelok (018)-
(078+091Aů) 000 0,00 0,00 0,00

ostatný dlhodobý nehmotný ma]eiok (019) _

(079+091AÚ) 8 7 809,34 1 850,09 5 959,25 7 066,97

6
obsiaíanie dlhodobého nehmotného majetku (04l) _

(093) 9 2 260,80 000 2 260,80 2 26a,80

7
PoskytnLjté ploddavky na dlhodobý nehmotný majelol
(051) _ (095Aú) 10 0,00 000 0,00 0,00

Dlhodobý hhotný ma]6lok súč€t (r, l]12 až 023) ,l1
6 267 a24,52 2 189 084 05 4 07a 7 40.47 4 272 821 ,7 5

ozemky (031)- (092AÚ) 12 461 405,90 0.00 461 405,90 461 405 90
2 UmelBcké di€la a zbierky (032)_ (092AÚ) 13 47 283.25 0,00 47 2a3,25 42 86a 25
3 Píedmely z díahých kovov (033) - (Cr92AÚ) 14 000 000 0,00 000

slavby (021) _ (08l+092AÚ) 15 5 178 72a 56 1 809 932 10 3 368 796,46 3 550 ,119.52

samostatné hnutsíné Vecia súbory hnutotných vecí
(022) - (082+o92Aú) 16 17B 704,30 162 498,29 16 206,01 13166,35

6 Dopíavné píostiedky (023)_ (083+092AÚ) ,17
247 902,90 216 653,66 31 249.24 64 019 s2

7
Pestovatelské c€lky 1íValých poíastcV (025)

(085t092Aú) 18 000 0,00 0,00 0,00

8 Základné stádo a lažné zvieíalá (02l]), (086+092AÚ) 19 000 0.00 000 0,00
9 )robný dlhodobý hmotný majotok (028)- (088+o92AÚ) 20 0,00 0,00 000 0,00
10 ostatný dlňodobý hmotný maietok (t|29) _ (089+0924Ú) 21 000 0,00 000 0,00
11 obstáranie dlhodobého hmotného majetku (042), (094) 22 153 799,6,I 0,00 153 799,61 141 241,81

12
Poskyhuté preddavky na dlhodobý hmoiný maietok
(052) _ (095Aú) 23 0,00 000 000 000

Dlhodobýfináněný maiotok súč6t (r, 025 až 032) 24 325 380,00 000 325 380,00 325 380,00
Podielové cenné papieíe á podielyv dcérskej úďovnej
iednotke (061) - í096AÚ)

25 0,00 0,00 000 0,00

2
Podielové cenné papiere a podielyv spoločnos|is
DodstalnÝm Vdwom í062) _ l096At] l

26 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Realizovatelnó conné pap]eíe a pod ely (063) _ (096AÚ) 27 325 380,00 000 325 380 00 325 380 00
D "ové Lenne páplele držá.e oo spllil,rosli(065) _

(096AU) 2B 0,00 0,00 0,00 000

Póžičky účlovn€j Fdnotke v konsolidovanom colku
(066) - í096^ú)

29 000 000 0,00 0,00

6 osiatné póžičky (067) _ (096AÚ) 30 000 0,00 0,00 0,00

l ostatnÝ dlhodobÝ l]nančný maietok {069) _ i096AÚ) 31 0,00 0.00 0.00 0,00

8
obstaranie dlhodobého finančného lnajolku (043) _

(096ALj) 32 0,00 0,00 000 0,00

B,
ob€žný m6iotok r. 034 + r, 040 + r, M8+ r, 060 + r
0a5+ r. 098 + r í04 1 239 972,57 30 020,01 1 209 952,56 946 368,76

B-I- ásóy §]čót (r, 035 až 039) 34 16 655.94 0,00 16 655.94 17 612,54

Bl1 Maleiál (] 12 + 119) - (191) 35 16 655 94 0,00 16 655 94 ,l7 612,54

2
Nedokonč€ná výíoba a polorovary í121 + 122) -(192 +

193)
36 0,00 0,00 000 000

3



súVaha lČo: oo3,114í3 súvaha Úě RoPo sFoV í-0,1 (MF 12122712014-31\

strana aklv
čldo 2020 2019

1 3

3 Výíobkv (123) - {194) 37 0,00 0.00 0,00 0.00

Zvieíalá (124) _ (195) 38 0,00 0,00 000 000

5 ToVaí (132 + ]33 + 139)_ (196) 39 0,00 0,00 0,00 000

B
zúčtovenls mgdá sublekt mi v6ro]n6] spÉvy Búč€t (r.

ul úl.047\ 40 527 694,97 0,00 527 694 ,91 554 356 09

Bll 1
zúčtovanie odvodov píijmov rozpočlových o.ganlácii
do rozoočlu zíia(lovalela {351)

41 000 0,00 000 000

2 Zúčtovanie lÉnsf€rov štálneho rczpočlu i353) 42 0,00 0.00 0,00 000

3
Zúčlovanie líansí€íov rozpočlu obce a Vyššleho

ůzemného celkU í355)
43 527 694,97 0,00 527 694,97 554 356,09

zúčiovanie líansíerov zo štátneho rozpoáu v íámci

konsoljdováného c€lku (356) 000 0,00 000 000

5
ostatné zúčtovanie rczpočlu obce a vyššieho

úz€mného celku (357)
45 000 0,00 000 0,00

6
Zúčtovanie irensfélov žo šlálnoho lozpočtll iným
sUbiektom í358)

46 000 0,00 000 000

T
zúčtovanie líansf€rov medzi sUbjeklami veíejnej §plá!ry

á iné zúčtovania í359)
47 0,00 0,00 0,00 000

B DlhodoM DohladáVky §úč€t (r, 049 až 059) 48 372,97 0.00 372,97 627 ,22

B ll 1 oóbe€l€lia (311AU) _ (391AU) 49 266,65 0,00 266.65 520,90

2 Zmenky na inkaso (312AU) - (391AU) 50 0,00 0,00 0,00 000

3
PohtadáVkyžaeskontované cenné papiere (313AU) -

í391AU)
51 000 0,00 0,00 0,00

4 ostatné poňtadáVky (3l 5Aú) (391Aú) 52 000 0,00 000 0.00

5 PohtadáVky Voči za mestnancom (335AÚ)- (391AÚ) 53 000 0,00 000 0.00

6 PohladáVkvVoči združenlu (369AU) _ í39lAU) 54 000 0,00 000 0.00

Pohladávky a závázky z pevných termlnových opeíácji
í373AÚ) _ í391AÚ)

55 000 0,00 0,00 000

8 PohtadáVky z nájmu {374AÚ)- (391Aú) 56 0,00 0,00 0,00 000
9 Pohladávky z Vydaných dlhopisov (375AU) _ (391AÚ) 57 0,00 000 0,00 0,00

10 Nakúoené oocie (376AU) , i391AlJ) 58 000 000 0.00 000
11 lné poňladáVkv (378AÚ) - (391AÚ) 59 l06 32 000 106.32 106.32

BlV Kótkodobé pohtadávky súč€( (l 061 až 084) 60 94 547 96 30 020,01 64 527 ,95 76 773.a7

BlV] odbeÉLelia (31 1Aú), (391Aú) 61 0.00 0.00 0,00 0,00

2 Zmenky na inkaso (312AÚ) _ (391AU) 62 0,00 000 0,00 0,00

3
PohtadáVky za eskontováné cenné papiere (313AÚ) _

(391AÚ) 63 0,00 0,00 000 0,00

Poskyhulé pr€vádzkové pr€ddavky (314) _ (391Aú) 64 0,00 0,00 000 0,00

5 ostatné poh|adávky (315AÚ) - (39,1AÚ) 65 0,00 0,00 000 0,00

0
Pohladávky z nedaňových íozpočtových píijmov (316) _

(391AU) 66 000 000 000 0,00

Pohtadávky zdaňových a colných íozpočlových pííjmov

{317), í391AÚ)
67 0,00 0,00 0,00 000

8

Pohladávky z n€daňových prúmov obcia Vyššich
územných celkov a íozpočtoýých olganizácii zíiadených

obcou a Vyšším územnÝm celkom (318) 
^ 

(39]AÚ)
68 16 362,23 0,00 16 362,23 18 125 81

9
Pohladávkyz daňových píljmov obcía Vyšších
územnÝch celkov {319) _ (391AÚ) 69 78 185,73 30 020,01 48165,72 58 648,06

10 PohládáVky Voci zameslnancom (335AU) - (391AŮ) la 000 0,00 0,00 0,00

11
zúótovanie s oígánmisociálneho poistenia a
zdravotného poistenia (336). (39,1AÚ)

71 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Daň z píijmov (341)_ (39]AU) 72 0.00 000 0,00 0.00
13, ostatné píiamo dáne (342)- (391AÚ) 73 0,00 0,00 0,00 0,00

Daň z pridanej hodnoiy (343) _ (391AÚ) l4 0,00 0,00 000 0,00
15 oslaLné dane a poplalky (345)_ (391AÚ) 75 0,00 0,00 000 0,00
16 PohladáVky Vďi združeniu (369AÚ) _ (391Aú) l6 0,00 0.0l] 000 0,00
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súVaha lčo: oo3íl4í3 siivaha Úč RoPo sFoV1-o1 (MF l21227l2o14-g1)

17
PohladáVkya záVázky z povných lorminovaných
opeíácií (373AÚ) _ (39íAÚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Pohíadávky z n4jmu (374AÚ)- (39lAÚ) 7a 0,00 000 0,00 000
19 PohládáVkyz vydaných dlhopisov (375AU) - (391AÚ) 79 0,00 000 000 0,00
2a Nakúpené opci€ (376Aú) - (391Aú) 80 0,00 000 0.00 000
21 lné pohladáVky (37gAÚ) , (391AÚ) 8] 000 0.00 0,00 0,00
22 Spojovací účet pri združeni (396AÚ ) 82 000 0,00 0,00 0,00
23 Zúčlovan e s EUíópskou úniou (371AÚ), (391AÚ) 83 000 0,00 000 000
24

Tíansíery a oslalné zúčtovánie so subjeklamimimo
verejnq správy (372AÚ) _ (391AÚ) 84 0,00 0,00 0,00 000

a,V Finan&ó účly gúčet (r,086 až 097) 85 600 700,73 000 600 700,73 296 999,04
BV1 Pokládnica (211 86 2 o99,26 0.00 2 099.26 850.2]
2. ceniny (213) a7 553,85 0,00 553,85 27 2.a5
3 Bankové úáy (221AÚ +/_ 261) 88 598 047 ,62 0,00 598 047 ,62 295 875,98

l,]čly V bankách s dobo! Viaza nosli dlhšo! ako]eden

41221AU)
89 0,00 0,00 000 0,00

5 Výdavkový rozpočlový účel (222) 90 0,00 000 0,00 0,00
6 P jmo!.i íozpočlový účel (223) 91 0,00 0.00 0,00 0,00

7
Nlajeikové cenné papieíe na obchodovanie (251)
(291Aú) 92 000 0,00 000 000

8 Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) 93 0,00 000 0,00 0,00

9
D hové cenná papieíe so splatnoslbu dojedného roka

!!iqré do splalnosli (256)_ (291AÚ) 94 0,00 000 0,00 000
10 o§tatné lealizováletné cenné papierc (257) , (291AÚ) 95 000 000 0.00 000
1l

obstalanie kíátkodobého íinančnéh) majelk! (259) -

(291AU) 96 0,00 0.00 0,00 0,00

12 Účty Štátnejpokladnics (účlová skupina 28) 97 000 0,00 000 000

B,Vl
Poskyhutá návíetná fnančnó Výponrod dlhodobé súč61
(r, 099 až r 1 03)

s8 0,00 0,00 000 000

B Vl1
Poskylnutó náVíatné finančné výponroo sUbj€tlom v
rámci konsolidovaného celku (27]A(J) _ 1291AÚ)

99 0,00 000 0,00 0,00

2
Poskylnuté náVratné íinančné Výponloci ostahým
sUbjektom VelejneispráW l2l2AÚ) - QglAÚ\

100 0,00 000 0,00 0,00

3
Poskytnulé návralné íinančné výpomoci
podnjkat6Iským subjektom (274AU). (291AÚ) 101 000 0,00 0,00 000

Posky|nuté návÉtné finančné výpomoci ostatným
oaanlzáciám (275AÚ). (29]AÚ)

,102
0,00 0,00 000 000

5
Posk}tnu|é návrahé ]inančné Výpoíloci íyzickým
osobám (277AÚ) - (291AÚ) 103 0,00 0,00 0,00 0,00

B Vll-
Po8lrytnutá návrainó f nenčné výpomoci kráť<odobé

súč€t (r. 105 áž í. 109)
,I04

0,00 000 0,00 000

BVll 1
Poskytnulé náVratné ílnančné VýpoíŤloci subjektom V

íáríci konsoldovaného celku (271Ať]) - í291AÚ)
105 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Poskytnuté náVíatné l]nančně výpoííloci oslatným
sub]eklom VeíeineispíáVY Q72AŮ\ - 1291AÚ\

106 000 0,00 0,00 0,00

3
PoskylnUté náVíatné l]nančné výpomoci
podnikat€tským subj€klom (274AU\ - 1291^Ú)

101 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Posk},tnuté náVratné linančné výpoínoci osta|ným
oúanizáciám (275AÚ) _ í29,1AÚ)

108 0,00 000 000 0,00

5
Poskytnl]té návralnó l]nančné Výpomoci fyzickým
osobám (277AÚ). {291AÚ)

109 0,00 0,00 0,00 0,00

c Časovó íožllšsnle súčet (r 111 e71.113' 1í0 3 736,27 000 3 736,27 4 5o7 ,23

C1 Náklady budúcich období (381 ) 11] 3 736,27 0,00 3 736,27 4 507 23
2 Komplexné náklady bUdúcich obdob{ (382) 112 000 0.00 0,00 0,00

3 P.ijmy bUdúcich období (385) 113 000 0,00 000 0,00

D
vzťa}ry k ú&om kliontov ŠL4,tngj po]d8dnicó (úáoVá
BkJpina 20)

114 0,00 0,00 000 0,00
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Súvaha lČo:0031í413 súvaha Úč RoPo SFoV í-0,| (MF 121227 noft-31)

Strana
člslo 2020 20]9

5

!,LASTNÉ lMANlE A áVÁzKí r, 116 + r 126 + r,180
+ r, 183

115 5 626 029,35 5 558 405,51

Vlashó lmanio í,117 + r 120 + r. 123 116 2 a3g 730,54 2737 090,77

oc€ňovádé rozdlely súóet (r 1 1 8 + l. 1 1 9) 117 000 0,00

Al1 oceňovacie íozdlelyz prccenenia majetku a závázkov

l+] 414)
118 0,00 0,00

2 oceňovácie rczdielyz kapitá ových účastin (+/- 415) 119 0,0c 0,00

FondYsúč€| (l, 121 + r 122) 120 0,00 000

A,ll 1 zákoňnÝ lezeNnÝ ío^d |421) 121 0,00 000

2 ostahé íondy (427) 122 000 0,00

Výsledok ho§podárcnla (+ l-) súul íl. 124 dž 125) 123 2 839 730,54 2 737 090,77

A ll ]
Nevysporiadaný výsledok hospodáíeniá ín nUlých íokoÝ

GL 42a\
124 2 737 o9o,77 2 651 387,86

2
Výsledok hospodár€niá za účtovné obdobie (+/-)í, 00l
.0.,117 +|.12o+|124+| 126+í 180+l, l83)

125 102 639,77 a5 702,91

B závázky §úč€t r. 127 + l. 1 32 + í. 14o + |. 151 + r. 173 126 217 308,23 108 097,54

B. Rsz€rýy súč€t (l. 128 až 13í) 127 1 680,00 1 680,00

Bl1 Rezervv zákonné dlhodobé (451AÚ) 128 0,00 0,00

2, ostalné íezorvy (459AU) 129 0,00 0,00

3 Rezeí\ry zákonnó klátkodobé (3234Ú, 451AÚ) 130 0,00 0,00

ostalné krátkodobé lezervy (323AU, 459AU) 131 1680,00 1680.00

B
zúčlovenlo m6dzl 9ubjgkiami voí€lnei spévy 9úč€t (r,

133 až r. 139)
132 137 208,07 15 502,92

Bll 1
zúčlovanie odVodov prijmov íozpočlov,icň organizácii

do íozoočlu zriadovatela {351)
133 0,00 000

2 zúčiovanie Lúnsíerov štátneho íozpočlu (353) 134 0,00 0,00

3
zůčtovani€ trensíolov rozpočtu oElce a Vyššisho

územného c€lku {355)
135 0,00 0,00

Zúčtovanie tíansferovzo štatneho rczpočtu v íámci

konsolidovaného celku (356)
136 000 0,00

5
oslaLné zúčlovanie íozpoau obce á Vyššieho

úzeínného calkU {357)
137 137 20a,0l 15 502,92

6
zúčtovenig tránsíeíov zo šlálneho roz9očlu iným

sUbiéktom (358)
138 000 0,00

7
zúčtovánie lrensíeíov medzi subjektami Veíe]nej spíáVy

a iné zúčtovania (359)
139 000 0,00

Bl Dlhodobé záVézkY súč€t (r. 141 ď 150) 140 2 333.60 1 852,13

B1 oslatné dlhodoř záVázky (479Aú) 141 000 0,00

2 Dlhodobé píiiaté píeddavkv (475AÚ) 142 0.00 0.00

3 olhodobé zmenkv na úhradu í478AU) 143 000 0,00

4 závázkY zo sociálneho íond! (a72) ,144 1 940 64 1 683 58

5 záýězky z náimu G7 4Au ,145 000 000
6 olhodobé n€Vyíakturcvané dodáVky (476AU) 146 0.00 0,00

l, Pohladávky a závázky z pevných terminových ope.ácii
(373AU)

14l 0,00 0,00

Predané opc e (377AU) 148 0.00 0,00

9 lné záVázky (379AU) 149 392 96 168 55

10 Vydané dlhopisÝ dlhodobé (473AU) _ (255AU) 150 000 000
B,lV, Krátkodobé záYázky súčet k, 152 až 172\ 151 29 733,91 24 668 64

BlV1 oodávat9lia (321) 152 6 847 19 5 583,99

2 zmenkv na úh1du |322,478AÚ) 153 0.00 0,00

3 Píijaié píeddavky (324, 475AÚ) 154 000 0.00

ostatnó závázky (325, 479AÚ) 155 000 0,00

5 NevylaktUrované dodávky (326, 4764U) 156 000 0.00

6 záViizky z nájňu (474AÚ) 157 000 000
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Súvaha lČo: oo31í4í3 súvaha účRoPosFoV 1-o1 (MFl21227t2o14-31)

strana

čtsto
202a 2o19

5 6

1
Póhíadávky a závězky z pevných teímínových opolácií
(373AÚ) 158 0,00 000

8 Píedané opcie (377AÚ) ]59 0,00 0,00
9 lné žVázky (379AÚ) 160 0,00 0,00
10

záVázky z Upisaných nesplalených cenných papietov a
Vkladov (367) 161 0,00 000

11 závázky voči zdnrieniu (368) ,162
0,00 000

12 zamgslnanci (331 ) 163 13 282 21 10 719.82
13, ostalnézávázkyvoči zameslnancóm (333) 164 000 000
,14 Zúáovanie s orcánmi sociálneho poislenla a

zdravotnóho poi§lenia (336) 165 7 493,77 6 692,7 4
15 Dáň z púmov (341) 166 175,33 170,08
16 oslainé pr]ame dane (342) 167 1935,41 1 5o2 01
17 oaň z pridanej hodnoty (343) 168 0,00 0,00
18 oslatnó dane a poplaiky (345) 169 0,00 000
19 spojovaci ůčel pi združ€ni (396Al_]) ,l70

0,00 0,00
2a Zúčlovanie s EUópskoU úniou (371AÚ) 171 000 000
2,1

Transíely a ostatné zúčiovanie so subjektamimimo

lglq]ej spráVy (3724Ú) 172 0,00 000
BV- Bankovó úvery a výpomod súčet t 174 až í79) 173 46 352,65 64 393,85
BV1 úvery dlhodobé (461AU) 174 17 613,65 64 393 85
2 Bežné qánkové úvery (461 AÚ, 221 AÚ, T1 , 232) 175 0,00 000
3 Vydané dlhopisy kíátkodobé (473AU, 241)_ (255AÚ) 176 0,00 000

klátkodobé finančné Výpomoci (249) 177 000 0,00

5
Prialé návratné finančné !"ipomoci od subjgktov
Ve€jnej sPlály dlhodobé (273AÚ) 17a 28 739,00 000

6
Plialé návíalné finančné výpomoci od subiektov
Velejnej spráVy kíátkodobé (273AÚ) 179 0,00 0,00

c Čssové lozllš€nie súčet (r. 181 + r, í82) 180 2 568 990.58 2 713217 20
c1 Výdavky budúcich období (383) 18l 000 0,00
2 Výnosy budúcich obdobi (384) 182 2 568 990 58 2 713 217,2a

D
Vzťehy k účlom ldientov Šán6j potladnice (ú&ová
6kupln€ 20)

183 0,00 000
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Yýkaz ziskov a strát
Výkaz ziskov a strát [,č RoPo sFoV 2-o1 (MFt21227t2o14-31)

k 31 .12.2020

čldo t]&J
čl6lo 2020

2o19

1 2 3
50 spořebovgné nákupy (r. 002 sž r. o05) 1 75 37 1 .19 3 559.27 78 930 46 90 987.58
501 2 36 794 05 774 81 37 568.86 50 648.]2
5a2 spolreba €nelg e 3 38 577,14 2 784 46 41 361,60 40 339,46
503 lných neskladovátelných dodávok 0,00 0,00 000 000
504 507 Píedaný tovar, Píedaná nehnutelnosl 5 0,00 000 0,00 000
51 služby (.. 007 ď r 010) 6 149 985,26 3 171,26 ] 53 156 52 160 631.61
5]1 oPíavy a UdížiáVanie 7 45 450 13 1 338,45 46 788,58 71 606,40
512 Cestovné 8 14,27 0,00 14.27 97,72
513 Náklady na leprezentáci! 9 4 858,89 0.00 4 858,89 6 549,10
518 os|alné slL]žby 10 99 661,97 1 832 81 101 494.7B 82 37a,39
52 osobné náldady (r, 012 až r. 016) ,11 331 852 03 3 293 69 335145,72 297 359,83
521 12 238 601,06 2 500 98 241 102,04 214 432,10
524 Zákonné sociálne poisten e 13 80 135 83 792.71 80 928,54 12 420 45
525 ostatné sociálne poislenie ,l4

0,00 000 0,00 0,00
527 zákonné sociálne náklády 15 13115,14 0,00 13115,14 10 5o7 ,28

528 oslaLné sociálne náklady 16 000 0.00 000 0.00
53 Dans a popbnky (r, 016 až r. 020) 11 354,2o 0,00 354,2o 155 56
53] Daň ž mololových Vozidiel 18 0,00 0,00 000 0.00
532 19 0,00 000 0,00 0,00

ostainé dane a poplatky 20 354,20 0,00 354,20 155.56

54
o§blnó náldady na pEvádz*oul ainno§ť (r. 022 a' r.

028)
21 4 808,15 0,00 4 808,]5 6 507 41

541
zostátková cena píedaného dlhodobého nehmo|ného
máietku a dlhodobého hmotnóho maretkU

22 000 0,00 0,00 0,00

542 Predaný mateliál 0,00 0,00 000 0,00

544 Zmllvné pokuty, penále a úrcky z onreškania 24 000 0,00 000 000
545 oslatnó pokuty, penále a úroky z omeškania 25 l9,48 0,00 19.48 000
546 odpis pohladávky 26 67 25 000 67 ,25 1252,aa
548 oslahé náklády na prevádzkovú činnosl' 27 4 721,42 000 4 721,42 5 255,41

549 l,ianká a škody 28 0,00 0,00 0.00 000

55

odpisy, re?€ryy a opravné položky z pÉvádzkovoj
činno§ti3 fmnaneiĚnn6li e íčtoumio časovóho

rcu]íšgnb (r 030 + l 031 + r. 036 + r, 039)
258 698 79 646 50 259 345,29 22? 379,13

odpisy dlhodobého nehmolného maj€t(U á dlhodobého
30 226 998,78 646,50 227 645,28 227 379,13

Rozervy 3 opreuré položky ž prevádzkovoj arnnosu (r

032 a' ř. 035)
31 31 700,01 0,00 31 700,01 0,00

552 Tvoíba zákonných rezerv z preváOzkovel činnosli 32 0.00 0,00 0,00 0.00

553 Tvoíba o§tatnÝch íezerv z orevádzkoýei činnosti 33 1680,00 0,00 1680,00 000

557
Tvolba zákonných opÉvných položiek z prcvádzkovej

činnosti
34 0,00 000 0,00 0,00

558
Tvoíba osiatných opíavných položiek z píevádzkovej

činnosli
35 30 020,01 000 30 020,01 0,00

R6z6rW 3 oprevnó položky z fnanělgi dnno6ť (r. 037+

r. 03a)
36 000 0,00 0,00 0,00

554 Tvoíba rezeN z í]na nčnej čin nosti 3/ 000 0.00 0,00 0,00

559 Tvoíba opíavných položek z finančneičinnosti 38 000 000 0,00 0,00

555 Zúčlovan e kompexných nákadov bLdúcich obdobi 39 000 0,00 000 0,00



člslo úatJ
číslo

2020
2019

1 2 3

56 Finan&é nákladv (r. (N1 3ž r,048) 40 9 655,07 360 9l l0 015,98 9 954,02

501 Prcdané cenné papiere a podi€ y 41 000 000 0.00 0,00

562 Urcky 42 853 56 0 C0 853 56 1752,08

563 000 0,00 0,00 000
564 Náklady na plecenenie cenných papieíoV 000 000 0,00 0.00

566 Náklady na králkodobý finančný majetok 45 0.00 0,00 0,00 0,00

567 Náklady na delivátové operácie 46 0,00 000 0,00 0,00

568 ostahé íinančné náklády 4l 8 801,51 360 91 9162,42 8 2o1 ,94

569 lvlanká a škody na linančnom mai€tku 48 0,00 000 000 0,00

57 Mimoíiadne náHady (l. 050 až r 053) 49 0,00 0,00 000 0,00

572 štooy 50 0,00 0,00 000 0.00

514 51 0,00 0,00 000 0.00

578 oslalné mimoíiadne náklady 52 0,00 000 000 0,00

579 TVoíba opíaVných položiek 53 000 000 0.00 0,00

58
NÁldády na líanď€ry 6 náldady z odvodu prljmov (r, 055
ež r. 063)

54 295 551,66 0,00 295 551,66 27? 366,96

581
Náklady 

^a 
translery zo šláheho lozpočlu do šlátnych

íozoočtovÝch oíoanilác í a odsDevkových o.qanzácii 000 0,00 000 000

582
Náklady na tíanslory zo štálneho rozpočlu ostalným

§ubiekom vorein€i soíáw
56 000 0,00 0,00 000

583
Náklady na lransí€ry zo š|áheho rozpoč|u subjeklom
mimo vel€ineisoíáw

57 0,00 0,00 000 0,00

584

Náklady na iransíery z rozpočlu obco alebo z íozpočt!
Vyššioho úzgmného celku do rozpočtových organizácii

a plispevkovýď oEanjáclí zrladených obcou alebo

wššim územnÝm celkom

58 285 337,19 0,00 285 337,19 265 568,86

585

Náklady na tíansíery z íozpočtu obc€ alebo z íozpočlu
v}šš,eIo úZerrného cellu oslaIlym rUqehlom velej.ej 59 2 764,47 0,00 2764,47 1854,60

586

Náklady m transíery z rozpočlu obc6 ál€bo z íožpočtu
ýyšš€ho Uz€mného celku subjekiom Ťimo vorejnej 60 7 450,00 000 7 450,00 9 943 50

587 Nák]ády na oslatné lrcnsfery 61 000 000 000 0,00
588 Náklady z odVodu priimov 62 0.00 0,00 0,00 000
589 Náklady z budúceho odvodu prijmov 63 000 0,00 0,00 0,00

Účtovó skup|ny 50 - 58 sltčgt (1.oo1 + r,006 + 1.01í +

l 017 + 1.021 + 1.o2s + l u0 + r.049 + r,054)
64 1 126 276,35 11 031,63 1 137 307,98 1 070 342,10

Výkaz ziskov a strát lČo: oo3í14í3 Výkaz ziskov a strát [,č RoPo sFoV 2-oí (MFl21227l2o14-31)
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čldo ljčfu
Výn6y, d3ň. prímv á výliédok hoBpodár€.la číslo 2ý2a

2o1g
spolU

60

1 2 3

Tržby zs vlaótnó Výkony a tover (r. 066 až r. 068) 65 41 298,12 12 20a 50 53 49B,62 49 41a,67
60l Tžby zá Vlastné Výrobky 66 000 0,00 0,00 0,00
602 Tžby z píodaja služaeb 67 41 298 12 12 200 50 53 498,62 49 411,32
604,607 Tržby za lovar, výnosy z nehnuletnoslina predaj 68 0,00 0,00 000
61

zm6na stsvu vnl]irooEenlža&ýá á3ob (r, o7o ež r.
073) 69 000 000 000 000

61l zmena slavu nedokončenej Vriroby 7a 0,00 000 0,00 0,00
612 zm€na slavu pololovarov 71 0,00 0,00 0,00 0,00
6]3 Znena slavu výíobkov 72 0,00 0,00 0,00 0,00
6]4 zmona stavu zvierat 73 000 0,00 000 0,00
62 Ahivácia (r,075 ď r, 078) 74 000 0,00 000 0,00
621 Aklivác a maleriálu a tovaru 75 000 0,00 000 000
622 Aklivácia vnútroo.oánizačných sliJžeb 76 000 000 000 0.00
623 hodobého nehmotného ínajetkU 77 0,00 000 0,00 000
624 AktiVácia dlnodobého hínotnóho majeikU 7a 0,00 0,00 0,00 000

D3ňová á colné výno§y a výnosy z poplať(ov (r, o8o až
r, 082)

79 901 717,59 000 901 717 ,59 823 336,21

631 oaňové a colné výnosy štálu 80 000 000 0,00 0.00
632 DaňoVé výnosy samospíáVy 81 848 788,43 0,00 848 788,43 779 202,06
633 a2 52 929 16 0.00 52 929 16 44 134,15

64
ostatné výnosy z pí6vádzkove] a9nnŇU (r 08/t až r.

m9) 83 24112,a6 0,00 24 112 a6 25158,32

M1
Tžby z pledaja dlhodobeho nehmotného majelkL] a
dlhodobého hmotného majelku

84 0,00 000 000 0,00

642 Tžby z prcdaja maleliált] 85 288,83 000 288,83 000
644 Zrn UVné pokt]ly, pená]e a úíoky z omeškanla 86 0.00 000 000 0,00
645 oslalné pokuly, penále a úroky zoíneškania 8l 0,00 000 0,00 246,00
646 Výnosy z odpisaných pohladáVok 88 0,00 0,00 0,00 0,00

648 ostatné výnosy z prevádzkovej Činn rsli 89 23 824,03 000 23 824,03 24 912.32

65

zúčtov€nig ro26rv a opravnýó položj€k z pr6vádzkowj
čInno8d á ínán&l6| ánno§ll a zúěto\€nl6 čásováho
rczlíš6niá ír, 09í + r, 096 +r o99)

90 0,00 0,00 0,00 0,00

zúáovani€ r€zerv e opEvnýď položgk z prevádz*ovej

čjnno61i (í. 092 ež l, 0s5)
91 000 0,00 000 0,00

652 zúčlovan e zákonných rezeív z píevádzkoveičinnosti 92 000 0,00 0.00 000
Zúčlovanie oslahých íezerv z prevádzkovej činnosti 93 0,00 0,00 0,00 0,00

657
zúčlovanie zákonných opíavných poožiek z
preVádzkovei činnosli

94 000 0,00 0,00 0,00

658
zúčtovanie oslatných opíavných položiek z
prevádzkovei činnos|i

95 0,00 0,00 000 000

zúčtovanlo r6z6rv a opráýrýď polorl€k ž ímnčngi
ánno§{ ír. 097 + r, 098)

96 0,00 0,00 0,00 0,00

654 Zúčtovanie rezerÝ zíinanónej č]nnosti 97 0,00 000 0,00 000
659 Zúčtovanie opravných poožlek z íinánčnei činnosli 98 0.00 000 000 0,00

655 Zúčtovánie kompl€xných nákladov bUdúcich obdobi 99 0.00 000 000 0,00

Finančné VÝnosv k í01 ďr, 108) l00 10,38 0,00 ]0,38 31,07

661 Tžby z predaja cenných papieíov a podielov 101 0,00 0,00 0.00 0.00

662 102 10,38 000 10 38 31,07

663 ]03 0,00 0,00 0.00 000
Výnosy z píecenenia cenných papiercv 104 0,00 000 0,00 0,00

665 výnosv z dlhodobého íinančného maietku 105 0,00 000 0,00 0.00

666 Výnosy z kíátkodobého ínančného nalelkU 106 0,00 000 0,00 000

667 Výnosv z deriVátovÝch ooerácií 107 0,00 0.00 0,00 0,00

Výkaz ziskov a strát lčo: oo3í 14,13 Výkaz ziskov a strát Úč RoPo sFoV 2-o1 (MFt21227t2o14-g1)
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č do úlnJ
Výnosy, dáň z pílmov á vý§]édok hospodáronia

člslo
2020

2019
spolU

1 2 3

668 osta hé 1] nančné vÝnosý ]08 0,00 0,00 000 000
67 MimoíiÉdne \.ýnosy (r. í 10 áž r, 113) 109 000 0.00 0,00 000
612 Náhíady škód ] 10 0,00 0,00 000 0.00

674 zúč|ovanie íezeív 111 0,00 0,00 0,00 000
678 ostatné rnimor]adne vÝnosV 112 0,00 0,00 000 0,00

679 zúčiovanie opíavných po ož]ek 113 0,00 0,00 0,00 000

68

výnosy z lranďorov e rczpoáový€n pí]mov v šláhych
rozpočtovýú oryanlzáCiáď 6 príspovkovýďl

oroaniáciách (r 115 3ž r. 123)

114 0,00 000 0,00 0,00

681 vÝnosv z bežných tíansíercv zo šlátneho rozoočtu 115 0,00 000 0,00 000
682 Výnosy z kapitalo!r'ých líansíerov zo štátneho rczpočtu 116 0,00 0.00 0,00 0,00

683
Výnosy z bežných tíansíeíov od oslatných subjektov ,1,17 0,00 000 0,00 0,00

684
Výnosy z kápiláloýých llansíeíov od ostatných
subjeklov v€lolí€i sDíávV

118 0,00 000 0,00 0,00

685 výnosv z bežných vansíeíov od EuíóDskeiúnie 1]9 0.00 000 0,00 0.00

686 Výnosv z kaoitálových lransíeíov od Eulóoskeiúni€ 120 0.00 0,00 000 0,00

687
Výnosy z bežných tíansferov od ostatných subjektov
mimo vgrcinel sorávv

121 0,00 000 0,00 0,00

688
Výnosy z kapltálových líansíe.ov od ostatných
sL]biektov mimo vereinei soíávv

122 000 000 000 0,00

689 Výnosy z odvodu rozpočtových píijmov ,123 000 0.00 0,00 000

69

\rynosy ž lrenď€rcv a ro4očtovýc} prljmov v óciacn.
vyššlď l]žémňých celkoó a v rozpo&ových

oQaniáciách e prlBp€vkovýď oílani2ádáá
zňsdgných obcou algbo vyšším územnýřn célkom (r.

í25ažr.133)

124 260 785,29 0,00 260 785,2s 258 275,46

691

Výnosy z bežných tíensfercv z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu wššieho úz€mného celxu V íozpoáových
oíganizáciách a prispevkových oí9anizáciách
zíiadenÝch obcou alebo Wššim L]zemnÝm celkom

125 0,00 0,00 0,00 000

692

Výnosy z kapiiálovýó kansí€rov z lozpočtu obce al€bo
2 íozpočlu Vyššoho územného celku V íozpočtových
oí9anizáciách a píispevkových orca^izáciách
zňadenÝch obcou alebo V\,éšim územnÝm celkom

126 0,00 000 0,00 0,00

693
Výnosy samospíáVy z bežných transfeíov zo šlátneho
rozpočtu a od nÝch subiektov verein€i sDíáw

12l 88 125,76 0,00 88 125,76 88 793,34

694
Výnosy samospÉVy z kapitálových líansfeíovzo
šLáh€ho rczpočtu a od inÝch subieklov veíeinei soíávv

12a 144 226,62 0,00 144 226,62 144 o31 ,25

695
Výnosy samosprávyz bežnýcň tíansíerov od Európskej

129 0,00 0,0o 0,00 000

696
Výnosy samospíáVy z kapilálových transíerov od
E,]ópskych spoločenslieV

130 0,00 000 0,00 000

697
Výnosy samosprávy z bežných Lmnsíeíov od oslatných
sUbleklov mimo vereinei sDráW

13] 5 200,00 0,00 5 200,00 0,00

698
Výnosy samosprávy z kapilálových transleíov od
ostátných subi€klovmimove.€inei soíáW

132 0,00 0,00 0,00 0,00

699 Výnosy samospíávy z odvodu lozpočtových píl]mov 133 23 232,91 0.00 23 232,91 25 450,87
Účto\,á triod6 6 súč€t (r, 065 + r, 069 + r. oZ, + r 079 +

l 083 + r.090 + l. í0O + r, 109+r,114+r.124) 1u 122l924,24 12 200,50 1240124,74 1 156 219,73

Vý§lgdok hoGpodár€nia pí6d zdEnsním (r. 1 34 mínu6 í.
o8a) (+^) 135 101 647,89 1168,B7 102 816,76 85 877 63

591 spla|ná daň z pílimov 136 ,],66 175,33 176,99 17 4,?2
595 oodatočne platená daň z pí]mov 137 0,00 0.00 0.00 0,00

Vý6l9dok ho€podár€nla po ždan€ní r. 135 mlnus (r.

í36, r í37) (+n) 138 101 646,23 993,54 102 639,77 85 702,91

Výkaz ziskov a strát lČo: oo3í ,l4í 3 Výkaz ziskov a strát Úč RoPo sFoV 2-o1 (MFt21227l2o14-31\
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Obec Beckov
Poználnk}, individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 3 J. decembru 2020

Poznámky k31.12.2020

l. Identifikačné údaje účtovnej j€dnotky

cl. l
Všeobecné úda.je

3. lnformácie o štatutárnych ástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

a)

NáZov účtovnei iednotky Obec Bec\ov
Beckov č. l80Sidto tetovne i jednotky -

Ičo 003l l4|3
obec bola Založená v .oku t99o zikonorn e. 36 9/1990 zb.
o obecnom zriadení
obec . zo Zákona č. 369/1990 zb.

Dátum zriadenia

Spósob zriadenia
Názov zriad'ovat€l'a
Sídlo Zriad'ovatel'a
b) Právny dóvod na ZostaVenie účtovnej závierky riadna

--
anoc) Ú čtovná iednotka ,le súeastb,u tonsotiOouar"r,o cettu

d)Učtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku
vereinei správy

X! ano
nie

2. opis činnosti účtoYnej jednotky

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Obec - pocll'a zákon a č.369/1990 Zb. ie ákladnou úlohou obce
pri výkone samosprávy starostlivost' o všestranný roZvoj jej
územia a o potreby iei obyyatel'ov

Štatutámy ástupca 1meno a p.iezuisk§
Funkcia

Daniel Hladký
Starosta

Štatutámy zástupca (meno a prkzvisko)
Funkcia
Priememý počet zamestnancov počas účtovného
obdobia

8

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa Zostavuje
účtovná závierka účtovnej jednotky Z toho:
- počet vedúcich zamestnancov

l4

I

Organ izačná štruktúra účtovnei iednotky:
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou

(počet)
l - ZŠ s MŠ J, M. Hurbana- predškolské a ákladné vzdelávanie

detí
- príspevkové organizácie zriadené ú čtovnou j ednotkou

(počet)
- neziskové organizácie založené/ zriadené účtovnou

ied!otkou (počet)
- právnické osoby Založené účtovnou jednotkou (počet) l - Hrad Beckov záujmové združenie právnických

osób



Obec Beckov
Pozrrátn ind iv id uá l zostavenei k 3l. decembru 2020

čt. It
Informácie o ílčtovných zásadách a účtovných melódach

1, účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepr€tržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej

činnosti áno

2. zmeny účtovných metód a účtovných Zásad
Účtovná jednotka Zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu

nie

3. sDósob ocenenia jednotlivých položi€k

4. Spósob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy
pri §tanov€ní účtovných odpisov

Odpisy dIhodobého 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 dňajeho zaradenia do používania
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania

Metóda odpisovania sa používa lineárna, Učtovná jednotka zarad'uje majetok do odpisových skupín v zmysle zákona
č,595/2003 Z.z. o dani zpríjmov vz,n,p, Ak účtovná jednotka nemóže zaradiť majetok do l, - 6. odpisovej skupiny.
individuálne prehodnotí odpisový plán konkrétneho majetku podl'a špecifických podmienok použivania,

x!

Ak áno:

Druh Zmenv Dóvod zmeny
Vplyv zmeny na hodnotu majetku,

záyázkov, vlastného imania a výsledku
hospodárenia

Položky spósob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný maietok nakupovaný obstarávacou cenou

b) dlhodobý nehmotný maietok vytvorený vlastnou činnosťou ,vlastnÝtninákladni

c) dlhodobý hmotný maietok nakupovaný obstarávacou cenou

d) dIhodobÝ hmotný maietok vytvorený vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi
e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok Získaný

beZodplatne

reprodukčnou obstarávacou cenou

l) dlhodobý finančný majetok obstarávacou cenou
g) zásoby nakupované obstalávacou cenou

h) zásoby vytyorené vlastnou činnosťou vlastnÝm i nákladmi
i) zásoby ziskané bezodplatne reprodukčnou obstarávacou cenou

i) oohl'adávkv menovitou hodnotou

k) krátkodobÝ finaDčnÝ maietok menovitou hodnotou
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
casovei súvislosri s úcrovným obdobim,

m) závázkv. vrátane dlhopisov. póžičiek a úverov menovitou hodnotou
n) reZeíVy oceňuiú sa v očakávanei vÝške závázku
o) časové rozlíšenie na Strane pasiv výdavky budúcich období a výnosy budúcich

obdobi sa v1 kazujú r o výske. klorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a

časor ei súvislosti s účtovnÝm obdobim.
p) deriváty pri nadobudnutí obstaráyacou cenou



Obec Beckol,
k 3l. decernbru 2020

doba užívania a lsove sú stanovené takto;
odpisová skupina Pr€dpokladaná doba

používania v rokoch
Ročná odpisová sadzba

v%o
l 4 l/4
2 6 ll6

8 l/8
4 l2 ll12
5 20 1l20
6 40 l l40

Drobný nehmotný maj€tok od 33 Eur do 2400 €, ktorý podl'a rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotnýn,]
majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 5 l8 - ostatné S|užby.
Drobný hmotný majetok od 33 Eur do l?00 €, ktorý pod|'a rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotnýnr
majetkom sa účtuje pri obstarani do nákladov na účet 50l - materiál,

5. Zásady pre zohl'adnenie zníž€nia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou,
Učtovnájednotka netvorila opíavné položky k

- odpisovanému dlhodobému majetku
- neodpisovanémudlhodobémumajetku
- nedokončenýminvestíciám
- dlhodobému finančnému majetku
- zásobám
- pohl'adávkam

6, Zásady pre vykazovanie tránsf€rov.
o nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer islé, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou
a súčasne, ž€ sa dotácia poskytne,

Bežný transfer
- prljaty od cudzích subiektov - sa Zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
- pruaty od zriad'ovatel'a - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvis|osti s výdavkami
- poskytnut} cudzim subjektom - sa Zúčtuje do nák|adov po splnení podmienok
- poskytnutý vlastným subjektolq - sa Zúčtuje do nák|adov pri poskytnutí tranSferu

Kapitálový transfer
- prtatý od cudzich subiektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s odpisni.

s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
- prljatý od zriad'ovatel'a - Sa Zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s odpisnti,

S opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splrreni podmienok,
_ poskyhurlý vlastnÝm su$gf,|o_q - sa Zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi účtovanými

v organizáciách v zriad'ovatel'skej pósobnosti obce/mesta,

7, Spósob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
Majetok a závázky vyladrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného pripadu prepočitavajú na menu euro

referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centíálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska
v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu,
Na ocenenie prirastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, Za ktoný bola táto cudzia mena nakúpená-

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devíZového účtu sa na prepočet cudzej meny na euíá použije relerenčný
výmenný kurz určený a vyhIásený Eulópskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu

uskutočnenia účtoVného pripadu,
Majetok a závázky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje

účtovná závierka, prepočitavajú na menu €uro 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 prostredníctyom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepoČÍtavajú na menu

euio reférenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou

Slovenska v den predihádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, Ku dňu, ku ktorému sa Zostavuje účtovná závierka, sa

už neprepočítavajú.



Obec Beckov
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 3l. decembru 2020

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet Zriadený y eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu
euro kurzom, za ktoný boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané, Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už
neprepočitavajú,

čl. tlI
lnformácie o údajoch na §trane aktív súyahy

A Neobežný majetok
l. Dlhodobý nehmotný majetok a d|hodobý hmotný majetok
a) prehl'ad o pohybe dlhodobého maj€tku (tabul'ka č,l)
TeXtoVá časť k tabul'ke č, I

V roku 2020 sa nakúpil alebo sa dokončila rekonštrukcia a bol zaradený do užívania nasledujúci majetok: rekonštrukcia
dievčenských WC v ZŠsMŠ, zabezpečovací systém v hasičskej zbrojnici-alarm, památná tabula beckovského rodáka Dr.
Ambra, rozšírili a zriadili sa ni detské ihriská : pri bytoykách, v parku a na Barine.

Dlhové cenné papiere a realizovatel'né cenné papiere, dlhodobé póžičky a ostatný dlhodobý tjnančný majetok
dlhové cenné papiere držané do spIatnosti a realizovatel'né cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahv);

b) opis a hodnota dlhodobého maietku vo vlastniclve účtoynei icdnotky alebo v spráYe účtovnei iednotk
Majetok,

ku ktorému má účtovná iednotka vIastnícke plávo
Suma

Pozemky 46l 405.90
u me lecké diela a zbierkv 41 283,25
Budovy. stavby 3 j68 196.46
stroie. orístroie. zariadenia. inventár Ió 206,0l
Dopravné prostriedky 3l 249,24

Maietok v správe zriadenei RO: ZŠ s MŠ J,M,Hurbana 52,7 694.9]

c) opis a hodnota maietku. ku ktorému účtovná iednotka nemá vlastnícke
Majetok,

ku ktorému nemá účtovná iednotka vlastnícke Drávo
Suma

Majetok, ktoný využíva účtovnájednotka na základe zmluvy
o výpožičke l ks PC, Monitor LCD23", Multifinkčné
zariadenie. Čitaeka USs Zmluva o Výpožičke s MV SR
z06/ 20l5

] 258,80

Názov emitenta učtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky

k 3l ,12.2020

učtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtoVnej jednotky

k3],l2,20l9

Názov dlžnika

v súvahe účtovnej
jednotky

k31.12,2020

učtovná hodnota
vyká'Zaná

v súvahe účtovnej
jednotky

k3l,l2.2019

c ostatného dlhodobého finančného maietku (riadok 03 l

VýZnamné položky ostatného DFM Hodnota k 3 l ,l2.2020 Hodnota 31.12,20l9
TVK a,s. 325 380,00 325 380.00



Obec Beckov
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 3l. decembru 2020

B obežný m ajetok

L Pohl'adávky
a a

Pohl'adávBy Riadok súvahy llodnota pohl'adávok OpisPohl'adávky z nedaňových prijmov obci 68 16 362.23
Pohl'adávky z daňových prijmov obcí 69 48 165.,l2
Dlhodobé pohl'adávky - odberatelia 49 266,65
Dlhodobé pohl'adávky - iné _59 l06.32

c) pohl'adávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohl'adávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo
s niminakladat'

Druh pohl'adávok Hodnota pohl'adáYok
Hodnota pohl'adávok, na ktoré sa zriadiIo záložné právo
Hodnota pohl'adávok pri ktoďch je obmedZené
p@vo s nimi nakladať

2, Finančný majetok

b) krátkodobý finančný majetok, na ktonj,je zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná

3. Po§kytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a l04 súvahy);
Popis a hodnota poskytnut}ch náyratných finančných výponroci podI'a jednotlivých druhov výpomocí v členeni na dlhodobé

časové rozlíšenie
časového rozlišenia nákládov budúcich období a

b záltlž!ý!__pl4!qm alebo inou formou zabezpečenia
Opis predmetu z4ložného pláva Hodnota pr€dm€tu Hodnota poh|'adávky

Pohl'adávky kryté Áložným právom alebo inou forrnou
zabezpečenia (uviesť inú formu zabezpečenia)

a 413mných zložiek krátkodobého finančného m
Krátkodobý finančný majetok zostatok k 31.12.2020

Bankové účry 598 047 ,62pok ladnica 2 099,26
Ceniny

5 5 3,85

obmedzené s ním nakladat'
Druh

krátkodobého íinančného maietku
Hodnota

krátkodobého nnančného ma ietku
Krátkgdobý finančný majetok, na ktoný bolo zriadené záložné Díáyo
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s nim
nakladať

náVratné výpomoci a krátkodobé návratné finančné
Názoy dlžníka výnos

v"Á
Mena Dátum

splatnosti
výška návratnej

finančnej výpomoci
k 31.12.2020

výška návralnej
finančnei výpomoci

k 31.12.2019

budúcich obdobi spolu z toho;

mov budúcich období



Obec Beckov
poznárnkv indi k 3I. decembrtr 2020

čl,
lnformácie o údajoch

Iv
na strane pasív súvahy

B
l.

3.

a)

A Vlastné imanie - tabul'ka č.5

Závázky
Rezervy - tabul'ka č.6-7

2. Zálázky podl'a doby splatnosti
a) závázky podl'a doby splatnosti (riadky l40 a l5l súvahy) - tabul'ka č,8
dlhodobé závázky 2 333,60 ejedná sa o záyázky zo sociálneho fondu a nedohl'adané platby, Krátkodobé závázky vo výške
31 614,55 €jedná sa o závázky voči dodávatel'oln, zamestnancom. daň. úradu a poist'ovniam zo mzdy za 12/2020.

Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

dlhodobé bankové úvery - tabul'ka č.9
Regenerácia centrálnej časti a MuZeálne nádvorie vo výške l76|3,65 €

náVratnáfinančnávýpomocodMinisterstvafinanciiSR-28739,00€_poslednásp|átka31,10.2027.

casové rozlišenie

čt. v
lnformácie o výnosoch a nákladoch

b)

Názov položky 7-o§tátok
k 31.12.20l9

Zo§taíok
k J1.12.2020

opis jednotlivý.h položiek á opis zmien jednotlivých
položiek vlastného i ania, nejmá zmeny oceňovacích

rozdielov,
onrávv víznámnÝch chÝb min. rokov

Výsledok hospodárenia 213,7 090,1,/ 2 839,730,54
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia z min, rokov

2 65l 387 .86 2,737 090,,71

Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie

85 702,9l l02 639,,7,7

feZeíy)okladany rok pouzltla rezerv a opls vyznamn
Názov položky predpokladanÝ rok použitia

Auditorské služby v sume l 680.00€ 202|

a časového rozlíšenia vÝdavkov budúcich období a vÝnosov budúcich obdobi
poDis vÝznamnei ooložkv časového rozlíšenia Zostatok k 31,12.2020

vÝnosv budúcich období spoIu z toho: 2 5ó8 990,58
Hrad, ZŠ, Muzeálne nádvorie, RcČ, Vo, soc, zariadenia v KD,,, 2 568 990,58

a

Popis /číslo účIu a názov l Sttma
a) tížby za vlastné Yýkony a tovar
602,604 - Tržby z predaja služieb. tovar 53 498,62

b) zmena stayu ynútroorganizačných zásob
c) aktivácia
ó24 - Aktivácia DHM

d) daňové a colné výno§y a yÝnosy z Doplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy 848 788,43

6
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633 - Výnosy z poplatkov 52 929,| 6

e) finančné výnosy
66l - Tržby z predaja CP _ predaj akcií
662 - Úroky l0,38
668 - ostatné finančné Výnosy
f) m imoriadne výnosy
672 - Náhrady škód
g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC

a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
69l Výnosy z bežných transferov z lozpočtu obce, VÚC

bežný transfer na školský klub
bežný transfer na školskú 1edáleň

697 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC
. zúčtovaniekapitálovéhotransferuzriad'ovate|'a

ó93 - výnosy samospráyy zbežných transferov zo ŠR 88 l25,16
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR

- Zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR
l44 226.62

695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ

696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ
- zúčtovanie kapitálového transleru od EU

697 - Výnosy samosprávy Z bežných transferov od ostatných subjektoV
mimo verejnej správy

5 200,00

698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy

- zúčtovanie kapitá|ového transferu od ostatných subjektov mimo
vereinei sorávv

699 - Výnosy sanrosprávy z odvodu rozpočtových prúnroY
- ZinkasoVané Dťíin]v Ro

23 232,9l

h) ostatné vÝnosv
642 Tržbv z Dredaia materiálu 288,83
644 - Zmluvné pokuty. penále a úroky z omeškania
645 - ostatné Dokury, penále a ťlIoky z omeškania
648 - ostatné vÝnosy 23 824,03

i) Zúčtoyanie rezerv. oDravnÝch Doložiek. časového rozlíšenia
653 - Zúčtovani€ ostatných rezerv Z prevádZkovej činnosti
658 - zúčtovanie ostatnÝch opravných položiek z pr€vádzkovei činnosti

2. a nákladov
Popis /čislo účtu a názovl sum a

a) sootrebované nákupv
50l - Spotíeba nlateriálu 37 568.86

502 - spotreba enerqie 4 l 36l,ó0
b) služby
5l l - opravy a udržiavanie 46 788.58

5l2 - cestovné 14,2,1

5 l3 - Náklady na reprezentáciu 4 858,89

5l8 - ostatné službY l01 494,,78

c) osobné náklady
52l - Mzdové náklady 241 102,04

524 - Zákonné sociálne náklady 80 928.54

527 - Zákonné sociálne náklady l3 ll5,14
d) dane a Doplatky
53l - Daň z motorových vozidie|
538 - ostatné danc a poplatky 354,20

e) odpisv, rezervy a opravné Doložky
55l - odpisy DNM a DI-IM
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227 645,28

553 - Tvorba ostatných rezerv

558 - Tvorba ostatných opravných položiek
- k daňovým poh|'adávkam
- k nedaňovým pohl'adávkam

30 020.0 |

f) linančné nákladv
56l - Predané CP a podiely

562 - Úrokv 85 3.5ó
_5ó8 - ostatné tinančné náklady 9 162,42

s) m imoriadne nákladv
572 - Škodv
h) nákladv na transferv a nákladv z odvodov nríimov
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VUC do RO, PO zriadených
obcou alebo vuc

285 337,19

585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov
vereinei správy

2164,41

586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VUC subjektov mimo
vereinei spráw

7 450,00

587 - Náklady na ostatné transfery
588 - Náklady z odvodu priimov
589 - Nákladv z bttdúceho odvodu priirnov

i) ostatné ná k|ady
54l - Zc predaného DNM a DHM
544 - Zmluvné pokuty. penále a úroky z omeškania
545 - ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania l9,48
546 - Odois oohl'adávkv 67 ,25
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 4 

,I21,42

549-Mankáaškodv
j) dane Z príj m ov
59l - SoIanrá daň z oríimov

|,7 6,99

J, Ná voči aud ítorovi al€bo a

osobitné náklady podl'a zákona o účtoyníctve § l8 od§.6
Náklady voči auditorovi alebo audítorsk€i spoločnosti v členenína
náklady za;

a) ov€renie íIčtovnei závierky ]680,00

čt. vtI
lnformácie o iných aktíyach a iných pasívach

l. lné aktíva a iné pasíva
a) opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dósledku 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 - tabul'ka č, |0.

b) opis a hodnota iných pasív, vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne závázných
právnych predpisov, z ručenia pod l'a j€dnotlivých druhov ručenia, takýmito inými pasívami sú:
l. moŽná povinnost', ktorá vznikla ako dósledok minulej udalosti a ktorej existencia ZáviSí od toho, či nastane alebo

n€nastane jedna alebo viac neistých udaIostí Y budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
2, Povinnost', ktorá vznikla ako dósledok minu|ej 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 spo|'ahlivo ocenit'

c) Zoznam nehnutel'ných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo ylastníctve účtovne i j ednotky - tabul'ka č,l l

Hrad Beckov - národná kultúrna pamiatka
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čt. vIlt
lnformácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzt'ahoch

účtovnej jednotky a spriazncných osób

čt. tx
lnformácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

lnformácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabul'ka č.|2- l4
Textová časť k tabul'ke č, l2- l4:

Rozpoč€t obce bol schválený obecným zastupitel'stvom dňa l6.12.2019 uznesenim oZ č. 11212019.

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzt'ahoch účtovnej jednotky a spriaznených osób

Spriaznená osoba Dru h obchodu/
druh transakcie

Hodnotové vyjadrenie
obchodu/transakcie
alebo percentuálne

vyjadrenie
obchodu/transakcie

k celkovému objemu
obchodov/transakcii

realizovaných ÚJ

Informácia
o neukončených

obchodoch/transakciách
v hodnotovom vyjadrení
obchodu/transakcie alebo
percentuálnom vyjadrení

obchodu/transakcie k
celkovému objemu
obchodov/transakcií

Informácia
o cenách/hodnotách

realizovaných
obchodov/transakcií

medzi účtovnou
jednotkou

a spriaznenými
oSobami

Uznesenie oz č. 13412020
Uznesenie OZ č. l4612020
Uznesetrie oZ, č. 16212020

ie starostu č. l/2020
Uznesenie oZ č. 176/2020

l9 ]0.2020 Uznesenie oZ é. |8812020
ie starostu č, 2/2020

Kúpa
Predai
Posk}tnutie služby
Obchodné
Zastúpeni€
Licencie
Translérv
Know-how
uver. póžička
Výpotnoc
Záruka
Iné oL,chodv

oS Vklad do
záklacIného imania
obchodnej
sDoločnosti
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9 l ] .122020 Uznesenie OZ č. 199/2020
l0 l4.12 2020 Rozpočtové opatrenie staroStu č. 4/2020
ll l5.12.2020 Rozpočtové opatrenie starostu č. 5/2020
l2. l6 12.2020 Rozpočtové opatrenie starostu č. 5/2020

Uznesenia oZ menili rozpočet pri čerpaní rezervného fondu a prevodmi položiek rozpočtu medzi jednotlivými kapitolami,
Rozpočtové opatrenia starostu meniIi rozpočet v rámci kapitoly medzi jednotlivými položkami a Zapracovávali do rozpočtu
transfery a dotácie,

Výška dlhu podl'a § l7 ods. 7 zákona č.5E3/2004 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 -

tabul'ka č.l5.
Výška dlhu pre potreby regulácie
prijím ania návratných zdrojov

financovania

Skutočnost'r.20l9 Skutočnost'r.2020

celková suma dlhu obce 64 393.85 46 352,65
z toho:
Re generácia centrálnei časti 28 384,0 ] l0 38,4.0l
Muzeálne nádvorie 23 309,64

,7 
229.64

Vereiné osvetlenie 12 700.20 0
NFV 0 28 739.00

čt. x
lnformácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa Zostavuje účtovná závierka

do dňa zostavenia účtovnej závierky

Iníormácie 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 dós|edku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa

zostaVuje účtovná závierka do dňa zostaVenia účtovnej závierky s uvedenim dóvodtt týchto zmien,
b) dóvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek,
c) zmeny Významných položiek dlhodobého finančného majetku,
d) vydané dlhopisy a iné cenné papiere.
e) zmena právnej foímy účtovnej jednotky,
f) mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napriklad živelné pohromy,
g) iné mimoriadne skutočnosti

SÚčasťou Poznámok za rok 2020 sú tabul'ky č. l - č. 15. Podkladom na vyplnenie tabuliekboli výkazy za rok 2020: Súvaha
za r. 2020 a Výkaz ziskov a strát za rok 2020.

l0
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