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Pre štatutárny orgán a obecné zastupitel'stvo obce Beckov

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účto.mej závierky obce Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov (ďalej
len ,,obec"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, ýku, ziskov a strát zatok koněiaci sa

k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn ýznamných účtovných zásad
a účtovných metód.

Podťa nášho názotu, priložená účtovná závierkaposkytuje pravdiqf a verný obraz finančnej
situácie obce k 31. decembru 2019 a v,ýsledku jej hospodarenia za rok končiaci sa k uvedenému
dátumu podťa zákona č. 43l/20a2 Z. z. o účtovníctve v ztení neskorších predpisov (ďalej len

,,zákon o účtovníctve").

základ ore názor

Audit sme vykonali podťa medzinárodných audítorských štandardov (International

Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podťa ýchto štandardov je uvedená v odseku
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierL<y . Od obce sme nezávislí podťa ustanovení zikona
č. 42312015 o štatutárnom audite aozmene a doplnení zákona é. 43112002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane
Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej zavierky a splnili sme aj ostatné
požiadavky qfchto ustanovení ýkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dókazy, ktoré
srne získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

zodpovednosť štatutarneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný zazostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala
pravdiqý a verný obraz podťa zékona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za
potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje ýznamné nesprávnosti, či už v
dósledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za áodnotenie
schopnosti obce nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností ýkajúcich sa
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu neprettžitého
pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutámy orgán je ďalej zodpovedný zadodržiavanie povinností podťa Zákonač. 58312004

Z. z. o rozpočtoých pravidlách územnej samosprávy a o znene a doplnení niektoých zákonov v
platnom znení (ďalej len,,zákon o rozpočtoých pravidlách").



Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierk},

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná zitvierka ako celok
neobsahuje významné nesprávnosti, či už vdósledku podvodu alebo chyby, alrydať správu

audítora. vrátanenázoru. Primerané uistenie je uisterrie lysokého stupňa, ale nie ie zárukou toho, že

audit v,v-konaný podl'a medzinárodných audítorskýclr štandardov vždy odhalí významné
nesprávnosti, ak také existujú, Nesprávnosti móžu vzniknúť v dósledku podvodu alebo chyby aza
ýznamné sa považ.ujú l.tedy. ak by sa dalo odóvodnene oěakávat', že jednotlivtl alebo v súhrne by

mohli ovplyvniť ekonomické roáodnutia používateťov, uskutočnené na zilk ade tejto účtovnej

závierky,

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností obce podťa požiadaviek zákona
o rozpoětových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpoětových pravidlách ukladá
audítorovi toto overenie wkonať.

V rámci auditu uskutočneného podfa medzinarodných audítors§ých štandardov, počas

celého auditu uplatňujeme odborný úsudok azachovávame profesionálny sk:pticizmus. Okrem
toho:

Identif,rkujeme a posudzujeme riziká qfmamnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už
v dósledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme eudítorské postupy

reagujúce na tieto nziká a ziskavame audítorské dókazy, ktoré sú drlstatočné a vhodné

na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia ýzrtannej nesprávnosti

v dósledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dósledku chyby, pretože podvod móže
zahíňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné lynechanie, nepravdivt, vyhlásenie alebo

obídenie internej kontroly.

Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sne mohli navrhnút'

audítorské postupy vhodné za dartých okolností, ale nie za účelom rl jadrenia názoru na

eťektívnost' interných kontrol obce.

Hodnotíme vhodnosť použiých účtovných zásad aúčtovných metód aprimeranost'
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutc čnené štatutárnym

orgánom.

Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve pružíva predpoklad

neprettžitého pokračovania v činnosti anazák|ade získaných audítorských dókazov záver o

tom, či existuje ýznamná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okc,lnost'ami, ktoré by

mohli významne spochybniť schopnost' obce nepretržite pokračor ať v činnosti. Ak
dospejeme k záveru, že ýznamná neistota existuje, sme povinní upoztrrnit' v našej správe
audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie
nedostatočné, modifikovať náš nazor. Naše závery lrychádzajú zauciítorských dókazov
získaných do dátumu vydania našej sprály auditora.

Flodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií
v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závjerka zachyáva uskutočnené t:ansakcie a udalosti
spósobom, ktory vedie k ich vernému zobrazeniu.



il. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

II.1 správa k informáciám. ktoré sa uvádzaiú vo rnýročnei správe

Štatutárny orgánje zodpovedný zainfotmácie uvedenó vo rnýročnej správe, zostavenej podťa
požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený niaor na účtovnú závierku sa nevďahuje na
iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa

s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú
vo výzramnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme
získali počas auditu účtovnej závierl<y, alebo sa inak zdajú byť qýznamne nesprávne.

Obec Beckov r,ydá konsolidovanú výročnú správu, ktorej súčasťou budú v súlade
so zákonom o účtovnictve aj údaje z individuálnej výročnej sprály obce.

Keď získame konsolidovanú výročnú správu, posúdime, či táto obsahuje údaje
z individuálnej qýročnej sprály obce tak, ako ich vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác
lykonaných počas auditu konsolidovanej úětovnej závierky a individuálnej účtovnej závierky,
r.y,jadríme názor v Dodatku Sprár,y nezávislého audítora ku konsolidovanej ýročnej správe, klorá
obsahuje údaje individuálnej v}roěnej správy, či:

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej zatok 2019 sú v súlade
s konsolidovanou účtovnou závierkou a individuálnou účtovnou závierkou za daný rok,

- konsolidovaná ýročná správa vrátane údajov individuálnej výroěnej správy obsahuje
informácie podťa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili ýznarrtrÉ nesprávnosti v konsolidovanej r{ročnej
správe vrátane údajov individuálnej qi,ročnej sprály nazáklade našichpoznatkov 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 dodržiavania povinností obce Beckov podl'a požiadaviek zákona
o rozpočtovÝch pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podťa požiadaviek zákona o rozpočtoqfch
pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že
obec Beckov konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

V Bratislave, dňa 6. novembra2}2}

MAKROAUDIT, s. r. o.

Licencia UDVA č.387
Studenohorská2074/24
841 03 Bratislava

Ing. Marcel Petrík
CA č. 1107
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Súvaha
Súvaha Úe Ropo sFoV 1-o1 (MFt21227l2o14-31)

k31.12.2019

strana aktív

STMNAAKríV číslo
ňadku

2019 20í8

Brutto Kóňk^ir Netto N6tto

a b c ,| 2 3 4

SPoLU MAJEToK r, 002 + r. 033 + r. 11o + í.114 1 7 521 694,37 1 963 288,86 5 55B 405,51 5 652 363,44

A. Neobežný ma|etok r. 003 + r. o11 + r, o24 2 6 570 81 8,38 1 963 288,86 4 607 529,52 4 719 306.01

A,l, Dthodobý nghmotný majetok súčet (r, 004 až 010) 3 1 0 070,1 742,37 9 327,77 4 854,89
A,1,1 Aktivováflé náklady na VýVoj (012) - (072+091AÚ) 4 0,00 0,00 0,00 0,00
2 softvér (0,13) - {073+091AÚ) 5 0,00 0,00 0,00 000

ocenitelné píáva (014) - (074+091 AÚ) 6 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Drobný dlhodobý nehmotný ma,letok (018) -

(078+091 AÚ)
7 0,00 0,00 0,00 0,00

ostatný dlhodobý nehmotný majetok (01 9)
(079+091AÚ) 8 7 809,34 742,37 7 066,97 2 594,09

b
obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 )

í093)
9 2 260,80 0,00 2 260,80 2 260,80

7
PoskytnUté preddaVky na dlhodobý nehmotný majetok
(051 ) - ío95Aú)

10 0,00 0,00 0,00 0,00

A.ll. Dlhodobý hmotný majetok srlčet (r. o12 až 023) 11 6 235 368,24 1 962 546,49 4 272 821,75 4 389 071,12

A.Il.,1 Pozemky (o31) - (092AÚ) 12 461 405,90 0,00 461 405,90 461 405,90
2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) lJ 42 868,25 0,00 42 868,25 39 333.25

Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) 14 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Stavby (021 ) - (08l +6924U1 l3 5 169 734,28 1 619 614,76 3 550 1 19,52 3 636 973,25

5.
samostatné hnutel'né Veci a súbory hnuteťných Véci

n22\ - rca2+ogzAl)\
16 172 215,1o 1 59 048,75 1 3 166,35 2 246,61

6. Dopravné prostriedky (023) - (083+692461 17 247 9o2,9o 183 882,98 64 019,92 75 312,35

7
Pestovaterské celky trvalých porastov (025) _

(085+o924Ú) 18 0,00 0,00 0,00 0,00

8, Základné stádo a l'ažné zvieratá (026) " (086+092AU) 19 0,00 0,00 0,00 0.00

9. Drobný dlhodobý hmotný majetok 1oza1 - 1oso+osznÚ1 20 0,00 0,00 0,00 0,00
,10, ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (0s9+092AÚ) ,4 0,00 0,00 0,00 0,00

1,| obstaranie dlhodobého hmotného majetkU (042) - (094) 22 141 241 ,81 0,00 141 241 ,81 173 799 /ó

12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052) - (095Aú) 0,00 0,00 0,00 0,00

A,lll, Dlhodobý finančňý maletok súčét (r. 025 až 032) 24 325 3B0.00 0,00 325 380,00 325 380,00

A.ll1.1.
Podíelové cěnné papiere a podiely V dcérskej účtovnej
iednotko (061) - (096AU) 25 0,00 0,00 0,00 0,00

Podielovó cenné papieíe a podiely V spoločnosti s
oodstatným volwom (062) - í096AŮ}

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

RBalizovaterné cenné papiere a podiely (063) - (0964Ú) 27 325 380,00 0,00 325 380,00 325 380,00

4
DIhoVé cenné papiere držané do splatnosti (065) -

rogonút 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Póžičky účtovnej jednotke V konsoIidovanom celku
(066) - (096Aú) 29 0,00 0,00 0,00 0,00

ostatné póžičky (067) _ (096AÚ) 30 0,00 0.00 0,00 0,00

7 ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) 31 000 0,00 0,00 0,00

obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) -
(o96Aú) 0,00 0,00 0,00 0,00

B.
obďný ma,ietok r.034 + r. 040 + r. 048+ r.060 + r
085+ r. 098 + r. 104

33 946 368,76 0,00 946 368,76 931 896,13

B.l. Zásoby súěet (r. 035 8ž 039) u 17 612,54 0,00 17 612,54 14 515,41

B.1.1 Materiál (1 í2 + 1 19) - (191 )
at 17 612,54 0,00 17 612,54 14 515,41

2.
Nedokončená Výíoba a polotovary (121 + 122) - (192 +

193)
Jo 0,00 0,00 0,00 0,00

).

3.



strana aktív

označ€nie STMNAAKríV člslo
riadku

to

Brutto KoÉk6ie

a b 1

3. Výrobky (123) - (194) aa 0,00 0,00

4 Zvieíalá (124) - (195) 38 0,00 0,00

5. rovar (132 + 133 + 139) - (196) 39 0,00 0,00

B.ll
Zúčtovanie m€dž subiektami verejnei spráVy stjč€t (r.

Ml až r. O47\
40 554 356,09 0,00

B.l1.1
Zúčtovanie odVodov prijmoV rozpočtovýGh organizácii

do rozpočtu zriaďovatera (35,1 )

41 0,00 0,00

2 Zúčtovanie transíerov štátneho rozpočtu (353) 42 0,00 0,00

3
Zúčtovanie transfefov rozpočtu obce a Vyššieho

územného celku (355)
43 554 356,09 0,00

4
Zúčtovanie transíerov zo štátneho rozpočtu V rámci
konsolidovaného celku (356)

44 0,00 0,00

5
ostatné Zúčtovanie rozpočtu obce á Vyššieho

územného celku (357)
45 0,00 0,00

6
zúčtovanie transfeíov zo štátneho rozpočtu iným

subiektom (358) 46 0,00 0,00

7
Zúčtovanie transferov medzi subiektami verelnej sprálry

a iné zúčtovania (359)
47 0,00 0,00

B.lll DlhodoM pohladávky súčet (r, 049 až 059) 48 6?.7,2,2 0,00

B,ll1.1 odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 49 520,90 0,00

?. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (3914Ú) 50 0,00 0,00

3
PohtadáVky Za eskontované cenné papiere (31 3AU)
í391 Ať])

5,1 0,00 0,00

4 ostatné pohl'adáVky (31sAU) - (391AÚ) 0,00 0,00

5 Pohl'adáVky Voči zamestnancom (335AU) - (39JAU) 0,00 0,00

6 Pohl'adáVky voči združeniu (369AU) - (391AU) 54 0,00 0,00

7
PohradáVky a závezkY z pevných termínových operácii
(373AÚ) - (391AÚ) 0,00 0,00

Pohl'adávky z nájmu (374AÚ) - (391AU) 56 0,00 0,00

9. Pohl'adáVky z Vydaných dlhopisov (375AU) - (391AU) 57 0,00 0,00

10 Nakúpené opcie (376AÚ) _ (391AU) 58 0,00 0,00

11 lné pohladáVky (378AÚ) - (391AÚ) Eo 106,32 0,00

B.lV, Krátkodobé pohradávky súčet (r. 061 až 084) 60 76 773 87 0,00

B.lV,1 odberatelia (31 1AÚ) - (391 AU) 61 0,00 0,00

2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) oz 0,00 0,00

3.
PohradáVky Za eskontované cenné papiere (313AU) -

(391AÚ)
63 0,00 0,00

4, PoskytnUté prevádZkové preddavky (314) - (391AU) 64 0,00 0.00

ostainé pohradáVky (315Aú) - (391Aů) 65 0,00 0,00

6
PohladáVky z nedaňových rozpočtových prijmov (316) -

í391AÚ,t
66 0,00 0,00

7
PohtadáVky Z daňových a colných rozpočtových píijmov
(317) - (391AÚ) 67 0,00 0,00

8.

PohradáVky z nedaňových príjmov obcí a Vyšších
územných celkov a rozpočtovlrch organiZácií žriadených
obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AU)

68 18 125,81 0,00

9.
Pohl'adáVky z daňových príjmov obci a Vyšších
územných celkov (319) _ (391AÚ) 69 58 648,06 0,00

10 PohtadáVky Voči zamestnancom (335AU) - (391AŮ) 70 0,00

11
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a

Zdravotného poistenia (336) _ (391AÚ)
71 0,00 0,00

12 Daň z prúmov (341) - (391AÚ) 72 0,00 0.00

13 ostatné píiame dane (342) - (391AÚ) 73 0,00 0,00
14. Daň Z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) 74 0,00 000
5 ostatné dane a poplatky (345) - (391AU) 75 0,00 0.00

6 PohradáVky voči združeniu (369AU) - (391AU) 76 0,00 0,00

Súvaha lČo:oo311413 Súvaha Úe Ropo sFoV 1-o1 (MFl21,z27t2o14-31)
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Súvaha lČo: ooatt+tg Súvaha Úe nopo SFoV 1-01 (MFl21227l2014-31)

17.
PohradáVky a závázkY z pevných teíminovaných
operácii (373AÚ) - (391AU)

77 0,00 0,00 0,00 0,00

,18. PóhtadáVky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 78 0,00 0,00 0,00 0,00

19, Pohl'adávky z vydaných dlhopisov (375AU) - (391AU) 7o 0,00 0,00 0,00 0,00

Nakúpené opcie (376AÚ) - (sstnÚ) 80 0,00 0,00 0,00 0,00

21 lné pohřadáVky (378AÚ) - (391AÚ) 81 0,00 0,00 0,00 0,00
22, spojovací účet pri združení (396AÚ 82 0,00 0,00 0,00 0,00
zJ Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) 83 0,00 0,00 0,00 0,00

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo

Vereinei správv (3zznÚl - (sglnu) 84 0,00 0,00 0,00 0,00

B.V. Finančné účty súčet (r. 086 až 097) 85 296 999,04 0,00 296 999,04 279 646,62

B.V,1 Pokladnica (211) 86 850,2 0,00 850,2 4 639.61

2 ceniny (213) 87 272,85 0,00 1000,05
3. Bankové účty (221 AÚ +l- 261\ 88 295 875,98 0,00 295 875.98 274 006,96

4
Učty v bankách s dobou Viazanosti dlhšou ako jedén

rok (221AÚ) 89 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Výdavkový rozpočtový účét (222) 90 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Príjmov,ý mzpočtový účet (223) o1 0,00 0,00 0,00 0,00

7.
Ma.ietkové cenné papiere na obchodovanie (251)

(291AÚ) 92 0,00 0,00 0,00 0,00

8, Dlhové cenné papieré na obchodovanie (253) - (291AU) 93 0,00 0.00 0,00 0,00

9
D|hoVé cenné papiere so splatnostbu do jedného roka

džané do Splatnosti (256) - {291AÚ)
94 0,00 0,00 0,00 0,00

10. ostatné íealizovatelné cenné papiere (257) - (291AÚ) 95 0,00 0,00 0,00 0,00

11
obstaranie krátkodóbého finančného ma,ietku (259) -

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

12 Účty Štatnej pokladnice (účtová skupina 28) s7 0,00 0,00 0,00 0,00

B.Vl.
PosMnuté návratné finančné výpomoci dlhodob€ súčot
(r, 099 až r. í 03)

98 0,00 0,00 0,00 0,00

B.Vl.,1
Poskytnuté náVratné finančné Výpomoci subjěktom V

rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) 99 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným
subjektom Vereinei spíáVy (272AÚ). Qgl^Úl

100 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Poskytnuté náVratné fi nančné výpomoci
podnikatolským subtektom (274AU)- (291AÚ)

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

4,
Poskytnuté náVíatné íinančné výpomoci ostatným
organizáciám (275AÚ) - (291AU)

102 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Poskytnuté náVratné finančné výpomoci fyzickým
osobám (277AÚ) - (291AÚ) 103 0,00 0,00 0,00 0,00

B.Vll.
Po§Mnuté návratnó linančné Výpomoci kráť(odobé
súčet (r. 1 05 až r. 1 09)

104 0,00 0,00 0,00 0,00

B.Vll,,1
Po§kytnuté náVratné íinanóné výpomoci subjektom v

rámci konsolidovaného celku (271AU) - (291AÚ) 105 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Poskytnuté náVratné íinančné výpomoci ostatným
subjektom vereinei správv Q72^U\ - (291^Ú\

106 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté návratné íinančné Výpomoci
podnikatelským subjektom (274^U) - (2slAÚ\ 107 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Poskytnuté návratné íinančné výpomoci ostatným
oraanizáciám (275AU) - (291AU) 108 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté náVratné fi nančné Výpomoci fyzickým
osobám (277AÚ) - (291AÚ) 109 0,00 0,00 0,00 0,00

c. Časové rozlíšenle súč€t (r. ,l1í ažr.113) 110 4 507,23 0,00 4 5o7,23 1 161 30

L- l Náklady budúcich obdobi (381 ) 111 4 507,23 0,00 4 507,23 1 161 30

2 Komplexné nákIady budúcich obdobi (382) 112 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Prijmy budúcich období (385) ,l13
0,00 0,00 0,00 0,00

D.
Vďehy k ričtom klientov Štátnéi pokladnice (účtová
skuoina 20)

114 0,00 0,00 0,00 0,00
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označ€nie STRANA PASIV
čtsto
řiadku

2019

a b 5

VLASTNÉ lMANlE A zÁVÁZKy r. 1 
,l6 + r. 126 + r. í 80

+ r. í83
1í5 5 558 405,51

A. Vlastné imanie r, 117 + r.12o + r, 123 116 2 737 o9o,77

A.l. oceňovacie rozdiely súčet (r. í 1 8 + r- ,1 19) 117 0,00

A.L 1
oceňovacie rozdielY z precenenia majetku a záVázkoV
(+l* 414)

118 0,00

?. ooeňovacie rozdielY z kapitálových účastín (+l- 415) 119 0,00

A.ll. Fondv súčet (r. 121 + í,'l22\ 120 0,00

A.l1.1 Zákonný rezervný fond (421 ) 121 0,00

2. ostatné íondy (427) 122 0

A.lll Výsledok hospodárenia (+^) súčét (l. 124 až 125') 123 2 737 o9o.77

A,ll1.1
Nevysporiadaný Výsledok hospodárenia minulých rokov

ftl_ 428\
124 2 651 387,86

2
Výsledok hospodárenia Za účtovné obdobie (+l-) r. 001

- (r. 117 + r, 120 +r,124+ í.126 + r.180 + r. ,183) 125 85 702,91

B. ZáVázky súČet r. 127 + r.132 + r, í40 + r. 151 + r. 173 126 108 097,54

B,l Rezervy súčet (r. 128 až 131) 127 1 680,00

B,1.1 ReZervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128 0,00

2. ostatné rezervy (459AU) 1)a
a.q,9

0,003 Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AŮ) 130

4 ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AU) 13,1 1 680.00

B.ll.
zúáovenie medzi subjeKami verejnéi správy §účet (r.

l33 až r. 139)
132 15 502,92

B,l1,1
Zúčtovanie odVodov príjmov rozpočtových organizácii
do roZDočtU zriad'ovatela (351 )

0,00

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134 0,00

3.
Zúčtovanie transfeíov íozpočtu obce a Vyššieho

územného celku í355)
135 0,00

4
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu V rámci

konsolidovaného celku (356)
136 0,00

5
ostatné zúčtovanie rozpočtU obce a Vyššieho

ůzemného celku (357)
137 15 502.,92

6.
Zúčtovanie transfeíov zo štátneho rozpočtu iným

subiektom (358)
138 0,00

0,007
Zúčtovanie transferov medzi sUbjektami Verejnej spráVy

a iné zúčtovania (359) 139

B.lll. Dlhodobé závázky súčet (r, 141 až 150) 140 1B52,13

B.ll1.1 ostatné dlhodobé závázky (479Aú\ 141 0

2. Dlhodobé prijaté preddaVky (475AÚ) 142 0,00

3. Dlhodobé Zmenky na úhradU (478AÚ) 143 0,00

4, Závázky zo sociálneho fondu (472) 144 ] _69_3-18

0,005 Závázky z nájmu (474AÚ) 145

6. Dlhodobé nevyfakturované dodáVky (476AÚ) 146

7
Pohladávky a závázky z pevných termínových opeíácií
(373AÚ) 147 0,00

8 Predané opcie (377AÚ) 148 0,00

9 lné záVázky (379AÚ) 149 168,55

10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AU) - (255AÚ) 150 0.00

B.lV Krátkodobé závážky súěet (r. 152 až 172) 1 24 668,64

B.lV,1 DodáVatelia (321 152 5

2, Zmenky na úhradu (322,478AÚ) lcJ 0,00

Prijaté preddavky {324, 47 5 

^Ú)
0,00

ostatné záVáZky (325, 479Aú) 155 0,00

5 NeVyfakturované dodáVky (326, 4764Ú) í56

Závázky z nájmu (474AU) 157 0,00

Súvaha lČo:00311413 Súvaha Úe Ropo sFoV 1-01 (MFt21227t2o14-31)

2018

5 652 363,44

? 3§?315:52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 652 835,52

2 536 329,27

1 16 506,25

154 279,47

1 680,00

0,00

1 680,00

0,00

1898,36

0,00

0,00

0,00

0,00

1 728,96

0,00

169,40

2 974,76

0,00

0,00

1545,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 556,07

_12 041,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Súvaha lčo:oo3114,13 Súvaha Úe nopo sFoV 1-o1 (MFt21227l2014-31)

STRANA PASÍV 2019

Póhl'adáVky a závázky z pevných terminových operácii
0,003l3,4!L___

Predané opcie (377AÚ)

Vďahy k účlom klientov Štátnei pok|adnice (účtová

§ryElle 3q___

0,00

,,_ _1_0_7_!9,u

0,00

6 692,74

170.08

1 502,0,1

0,00

0,00

0,00

0,00

64 393,85

85 773,65

0,00

0,00

0,00

0,00

7 070,14

2 818,35

0,00

0,00

-0,,q0

0,00

0,00

64 393,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 396

0,00

0,

0,00

0,00

2 845 248.452]13 3]l

2713217

0,00

2 B45 248,45

0,00

ZáVázky z upiSaných nešplatených cenných papierov a

Závázky voči združeniu (368)

zamestnanci (331)

Zúčtovanie s oígánmi sociálneho poistenia a

Daň z prúmov (341

ostatné píiame dane (342)

Daň z pridanej hodnoty (343)

ostatné dane a pop{atky (345)

účet pri združeni (396AÚ)

Zúčtovanie s Európskou úniou (371

Transíery a ostatné zúčtovanie so sUbjektami mimo

Bankové úvery a výpomoci §účet {r. 174 ď 179)

tsankové úvery dlhodobé (461AÚ)

Bežné bankové úvery (4614Ú, 221^U. 231,232\

Vydané dlhopisy krátkodobé \473^Ú,241) - (255AU)

ostatné krátkodobé íinančné vÝDomoci

Prljaté náVratně íinančné Výpomoci od subjektov

Prijaté návratné finančné Výpomoci od subjektov

Časové rozlíšenie §ljčet (r. 18í + r, ,|

Výno§y budúcich obdobi (384)

Strana 5

o.naěaniB
čtsto
riadku

2018

a b c 5 6

7. 158 0,00

8- l4ó 0,00

9, lné záVázkV (3794Ú) 160 0.00

10, 101 0,00

11 lol

12. lbJ 14 626-17
13. ostatné záVázky voči zamestnancom (333) 164 0.00

14, 165

15, 166

ló 167

17 loó

18. loY

1ó 170

20. ,l7 
1 000

21- 172

B.V. 173

B,V.1 174

175

176 0,00

177

178

6, 179

c. 180

C,,1 Výdavkv budúcich obdobi í383'| í81

2. lóz

D. 183





Yýkaz ziskov a strát
Yýkazziskov a strát Úe nopo sFoV 2-o1 (MFl21227l2o14-31)

k31.12.2019

člslo ú&u
alebo Náldady

člslo
rigdku

2019

Hlawá ěnnosť podnikat8lská ěnnosť spolg
m18

a b c 1 2 3 4

50 spotrobované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 86 199,78 4 7B7,80 90 987.58 85 498,97

501 spotreba materiálu 2 48 618,35 2 029,77 50 648.1 2 41 942,46

502 Spotreba enerqie 3 37 581,43 2 758,03 40 339,46 43 3o2 71

503 Spotreba ostatnýčh neskladovatetných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 253,80

504. 507 Prédaný tovar, Predaná nehnutel'nosť ( 0,00 0,00 0.00 0,00

5,1 Služby (l. 007 až í. 010) 6 158 616,64 2 014.97 160 631,61 101 731 ,88

511 opravy a udfžiaVanie 7 70 935,30 671 ,1o 71 606,40 1 5 790,63

512 cestoVné 8 97,72 0,00 97.72 232.97

513 Náklady na réprezentáciu 9 6 549,1 0 0,00 6 549,1 0 4 812,18

518 ostatné služby 81 034 1343,87 82 37B,39 B0 896,1 0

52 osobné náHady (r. 012 až r. o1 6) 11 295 671,82 1688,0,1 297 359,83 280 680,66

MzdoVé náklady 1) 213 181 ,23 1 250,87 214 432,10 2o2 488.54

524 Zákonné sociálne poiStenie ,13
71 983 31 437,14 72 420.45 68 361,17

E)E ostatné sociálne poistenie 14 0,00 0.00 0,00 0,00

527 Zákonné sociálne náklady 15 10 507,28 0,00 10 507,28 9 830,95

ostatné sociá|ne náklady ID 0,00 0,00 0,00 0,00

53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 155,56 0,00 155,56 230,96

531 Daň Z motorových Vozidiel ,18 0,00 0,00 0,00 0,00

532 Daň z nehnuteťnosti 1ó 0,00 0,00 0.00 0,00

538 ostatné dane a poplatky 20 155,56 0,00 155,56 230,96

54
Ostatné náklady na prevádzkovt1 činnosť (r. 022 až r.

028)
21 6 507,41 0,00 t) 507 41 5 656,60

541
zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

22 0,00 0,00 0,00 0,00

u2 Predaný mateíiál 0,00 0,00 0,00 0,00

544 Zm|uvné pokuty, penále a úroky z omeškania ?4 0,00 0.00 0,00 0,00

545 ostatné pokuty, pená|e a úroky z omeškania 25 0 0.00 0,00 0,00

546 odpis pohradáVky 26 1 252 0,00 1252,00 0,00

548 ostatné náklady na prevádZkoVú óinnost' 27 5 2.55,41 0,00 5 255,41 5 656,60

549 Manká a škody z8 0 0,00 0.00 0,00

55

Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej

činnosti a finančnej ěnnosti a zúětovanie časového

E4!§gnia (r.030 + r. o31 + r. 036 + r. o39L_ _
29 226 732,63 646,50 227 379,13 230 2oo,37

odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného maietku

30 226 732,63 646,50 ?.2.7 379.13 2.?8 52,0,37

Rezervy a opravné položky z prevádzkovei ónnosti (r.

032 až r. 035)
31 0,00 0,00 0,00 1680,00

552 Tvorba zákonných rczeN z preýádzkovej činnosti 32. 0,00 0 0,00 0,00

553 Tvorba ostatných rezerv z píevádzkovej činnosti 0,00 0 0,00 1680,00
Tvorba zákonných opraVných položiek z píevádzkove.j

činnosti
34 0,00 0,00

9ť
0,00

0,00 0,00

558
Tvorba ostatných opíaVných položiek z prevádzkovej

činnostr 0,00

0,00

0,00 0,00

Rez€rvy a opravné položky z íinančnei činnosti (r. 037+

r. 038)
36 0,00 0,00

554 Tvorba rezerV z íinančnej činnostl 0,00 UU 0,00 0

559 TVorba z čjnnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00

555 zúčtovanie komplexných nákladoV budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00



Člsto r]áu

elebo NáHady
člsto
dadku

2a19

Hlamá činnosť podnikateí§ká činn8ť spl

a b c 1

56 Fin8nčné náklady (r. 041 až r. o48) 40 _ _ .9 ?5=8,21

0,00

_ _ __69l§1
0,00561 Predané cenné papiere a podiely 41

562 úroky 42 1 752,o8 _ - _9,00_

_, __ q.O_q

0,00

563 KUrzové straty 43 -- __ _ qq9

0,005§4 Náklady na precenenie cenných papierov

566 Náklady na kíátkodobý finančný ma.leiok 45 0,00 0,00

Náklady na deriVátové operácie 46 0,00 0,00

568 ostatné íinančné náklady 47 7 506,1 3 695,81

509 Manká a škody na íinančnom majetku 48 _ 9_,_0!

0,00

* _, _ 9.Q".0_

0.005T Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49

št<ooy 50 0,00 0,00

5f4 Tvorba rezeru 51 00 0,00

b78 ostatné mimoriadne nákiady 0,00 0,00

579 TVorba opíaVných položiek 53 0,00

58
Náklady na transíery a náklady z odvodu príimov (r. 055

až ř, 063)
54 0,00

581
Náklady na transfery Zo štátneho rozpočtU do štátnych

rozpočtových organiZácii a prispeVkových organizácii
55 0,00

0,00582
NákIady na transíery zo štátneho rozpočtu osiatným

subiaktom verejnei sorávv
56 0,00

583
Náklady na tíansfery zo štátneho íozpočtu subjektom

mimo Verejnej spravy ._

265 568,86

1 854,60

0,00

584

Náklady na transíery z rozpočtu obce alebo Z rozpočtu

Vyššieho územného celku do rozpočtových organizáCii

a príspevkových organizácii zriadených obcou alebo
Vyššim územným celkom

0,00

Náklady na transfery Z rozpočtu obce álebo z rozpočtu

vyššieho územného celku ostatným 5ubjektom Verejnej

xp]áVy

59 0,00

586

Náklady na transíery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku sUbjektom mimo Verejnej 60 9 943,50 0,00

q9? Náklady na ostatné tíansfery ol 0,00 0,00

588 Náklady z odvodU prijmov 62 0.00 0,00
589 Náklady z budúceho ódVodu príimov 63 0,00 0,00

ťJčtové skupiny 50 - 58 srjčet (r.001 + r.006 + r.01 1 +

r.017 + ř,021 + r.029 1l]t1Lln + t.!19l!9ry) ,_ _ , _1_ 1 060 509,01 9 833,09 0

Yýkaz ziskov a strát lčo: 00311413 Yýkazziskov a strát Úe nopo sFoV 241 (MFl21227l2o14-g1)

9 954.02 1l,|]3,31

0,00

] ]9?.99

,___q,-09

0

0,00 0,00

0,00

00

0,00

0,00

0,00

?,50 146,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 0,00

B 201,94

0,00

0,00

0,00

_ *apq
0,00

0

7 366,96

0,00

0,00

0,00

265 568,86

1854,60

9 943,50

7O 342J0

Strana 2

2018

4

2 379,99

0,00

11 093,32

non

238 762,42

668,00

10 716,50

0,00

0,00 0.00

, 
-_, 

!.qq

967 6r 9,67



člslo úáu
alobo

skblnv
Výnosy, daň z pňJmov a výslédo& hospodárenia

ótsto

řtadku

2019

2ua
HlaWá ěnncď podnlkateíská ánnosť spdu

b 1 2 3 1

60 Tžby za vla§tné výkony a tovar (r, 066 až r. 068) 65 38 775,6 10 643,00 49 41 8,67 49 918,90
60,| Tžby za Vlastné Vyrobky trb 0,00 0,00 0,00 0,00

602 Tžby z predaja služieb 67 38 768,3 10 643,00 49 411,32 49 91 1,55

604, 607 Těby zatovar, Výnosy z nehnUtel'nosti na predaj bó 7,35 0,00 1 aE 7,35

61
zmona stavu vnútroorganizačnýcň ásob (r. 070 až r,
073)

69 0,00 0,00 0,00 0,00

1,| zmena stavu nedokončenej uýroby 70 0,00 0,00 0,00 0,00

612 zmena stavu polotovarov 71 0,00 0,00 0,00 0,00

613 zmena stavu výíobkov 72 0,00 0,00 0,00 0,00

614 zmena stávu zvi€rat 73 0,00 0,00 0.00 0.00

62 Aktivácia (r. 075 až r. 078) 74 0,00 0,00 0,00 0,00

ozl Aktivácia materiálu a tovaru 0,00 0,00 0.00 0,00

622 Aktivácia vnútíoorqanizačných služieb 76 0,00 0,00 0,00 0,00

6?3 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 77 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetkU 0,00 0,00 0,00 0,00

63
Daňová a colné výno§y a výnosy z poplatkov (r. 080 až
r. 082l

79 823 336,21 0,00 823 336,21 751 672,36

631 oaňové a colné Výnosy štátu 80 0,00 0,00 0,00 0,00

632 DaňoVé Výnosy samospráVy 81 779 20?.,06 0,00 779 202,06 740 624,59

bJJ Výnosy z poplatkov 82 44 134 0,00 44 134 15 11 047,77

64
oslatné Výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r,

089)
83 25 158,32 0,00 25 158,32 29 352,66

641
Tžby z predaia dlhodobého nehmotného majetku a

dlhodobého hmotného maietku
84 0,00 0,00 0,00 0,00

642 ržby z píeda)a materiálu 85 0,00 0,00 0,00 0,00

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 86 0,00 0,00 0,00 0,00

645 ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 87 ?_46,00 0,00 246,00 276,00

o{o Výnosy Z odpísaných pohťadáVok 88 0,00 0,00 0,00 0,00

648 ostatné Výnosy z prevádzkovej činnosti 89 24 912 32 0,00 24 912,32 29 076,66

65

Zúčtovanie rezerv a opravnýó položiek z prevádzkovej

ónno§ti a finančnej ónno§ti a zúčlovanig časového
řozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)

90 0,00 0,00 0,00 1680,00

Ztič{ovanie r€zeív a opravných položek z prevádzkovej

ónnosti (r. 092 až r, 095)
91 0,00 0,00 0,00 ,1 680,00

52 Zúčtovanie zákonných fezeN z prevádzkovej činnosti 92 0,00 0.00 0.00 0,00

053 Zúčtovanie ostatných rezerv z pfevádzkovej činnosti 93 000 0,00 0,00 1 680,00

657
Zúčtovanie zákonných opraVných položiek z
Drevádzkovei óinnosti

94 0,00 0,00 0,00 0,00

658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z
prevádzkovei činnoStl

95 0,00 0,00 0,00 0,00

Ztič{ovanie r€z6rv a oprawýďl položek z finančnej
ónnosti (r.097 + r.098)

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

654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 97 0,00 000 0,00 0,00

659 zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosli 98 0,00 0,00 0,00 0,00

655 Zůčtovanie komplexných nákladov budúcich oMobi 99 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Finančné výnosy (r. 10't až r. ,l08) 100 31 ,07 0,00 31 ,07 69,85

661 ňby z píed4a cenných papierov a podielov 101 0,00 0,00 0,00 0,00

662 Úroky 102 31 ,07 0,00 31,07 69,85

663 Kurzové zisky 103 0,00 0,00 0.00 0,00

664 Výnosy z precenenia cenný6h papierov 104 0,00 0.00 0.00 0.00

665 Výnosy z dlhodobého finančného maietku 105 0,00 0,00 0,00 0,00

666 Výnosy z krátkodobého ílnančného maietkU 106 0,00 0,00 0,00 0,00

ffi7 z operácií 19l 0,00 0 0,00 0,00

Výkaz ziskov a strát lČo: oo3,t14,t3 Výkaz ziskov a strát Úe nopo SFoV 2-01 (MFl21227l2014-31)
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čísIo účtu

alebo Výno§y, daň z píjmov a výsledok hospodársia
čído
riadl(U

2019

HlaWá ěnnGť Podnikatgl§ká ěinnGť spolt

b c -_-L 2

668 ostatné íinančné Výnosy 108 0,00 0,00

67 Mimoriadn€ v,ýnosy (r. 110 až r. 'í13) 109 0,00 0,00

672 Náhrady škód 110 0,00 0,00

í)7 4 zúčiovanie rezerv 111 0,00 0,00

6/8 ostainé mimoíiadne Výnosy 112 0,00 0,00

679 Zúčtovanie opravných položiek l lJ 0,00 0,00

68

VýŤosy z transíerov a rozpočlových príjmov v štátnych

rozpočtových organizáciáďt a príspevkových

organizáciáqh (r.115 41. 123\

114 0,00

_ _0-00

0,00

0,00

,qqa
0,00

lj81 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtU 115

682 Výnosy z kapitálových tíansíerov zo štátneho rozpočtu 116

Ij83
Výnosy z bežných transíeíoV od ostatných subjektov
Veíejnej spráVy

117 0,00 0,00

384
Výnosy z kapitálov\i,ch transíerov od ostatných

subiektov veíéinei sorávv
118 0,00 0,00

385 Výnosy z bežných transfeíov od EUrópskej únie 1,19 0.0q

0,00
- -[Q0

0,00386 Výnosy Z kapitálových transferov od Európske1 únie 120

387
Výnosy z bežných tranSferoV od ostatných subjektov

mimo Veíejnej SpráVy
121 0,00 0,00

688
Výnosy Z kapitálových tíansíerov od ostatných

subiektov mimo Verejnej spráVy
122 0,00 0,00

689 Výnosy Z odvodu rozpočtových prijmoV 1?,3 0,00 0,00

69

Výnosy z transferov a rozpoáových príjmov v obciach,

Wšších územných celkoó a v rozpo&ových

o€anizáciách a pí§péVkových oíganizáciách
zňadených obcou alebo Vyšším územným celkom (r,

125 až r. 133)

124 ?.58 275,46

0,00

0,00

0,00

25t

691

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo Z

rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových

organizáciách a príspevkových organizáciách

zrjadených obcou alebo vyššim územným celkom

125

692

Výnosy z kapitálov}ich transíerov z rozpočtu obce alebo

z rozpočtu Vyššieho územného celku V rozpočiových

organizáciách a prispevkových oíganiZáciách

zriadených obcou alebo Vyšším úZemným celkon]

1)A 0,00 0,00

693
Výnosy samoSprávy Z beznÝch transferov zo štátneho
rozoočtu a od inÝch subiéktov vereinei správv

127 88 793,34 0,00 8t

694
Výnosy samo§práVy Z kapitáIoVých tíansíeíoV zo
štátneho rozPočtu a od iných sub.jektov Verejne,i spráVy

128 144 031 ,2.5 0,00 14

695
Výnosy samosPráýy z bežnýCh transíerov od EUrópskej

únie
129 0,00 0,00

696
Výnosy samospráVy Z kapitálových transferov od

Euróoskvch spoločenstieV
130 0,00 0,00

697
Výnosy samospráVy z bežných transíerov od ostatných
§Ubjektov mimo Vere]nej spráVy

131 0,00 0,00

698
Výnosy samospráVy z kapitálových iransíerov od

ostatných subjeklov mlmo veíejnej sDrávv
132 _ o:1o_

2.5 450,87
--- :,_,

0,00 2!699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 133

tJóoVá trieda 6 súěet (r. 065 + r. 069 + r. o74 + r. o79 +

r, 083 + r.090 + r, 100 + r, í09 + r. 114 + r.124)
134 1 145 576,73 10 643,00 1 15(

Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. ,l34 mínus r.
064) (+^)

135 85 067,7? 809,9 1

59,1 splatná daň z prijmov 136 ___ 4)64

0,00
-_ __,- 1zq,q9

0,00
(o4 Dodatočne platená daň z príjmov 137

Výsledok ho§podárenla po zdanení r. 1 35 mínus (r.

136, r. 137) (+/-)
138 85 063,08 639,83

Yýkaz ziskov a strát lČo:0031,t413 Yýkazziskov a strát Úe nopo sFoV 2-o1 (MFl21227t2o14-g1)

0,00

__ 0.q!

_q

_q

0,00

_q.Qq

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

275,46

0,00

0,00

___ _0_p0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
- -,--_--_!,!]9

qqq

0,00

_ _0,9,!

_ !p0_

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

251 434,93

0,00

0,00

O31 ,25

793,34 67 385,69

7 1 3,90

0,000,00

0,00

0,00

0,00

3 5] 8,00

0,00

1 16 509,03

-.2,!§.
0.00

1 16 506,25

!§0,9L

219,73 1 084 128,70

0,00

877,63

17 4,72

_ q,0_0_

702,91
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()bec Beckot,

|g44!y ,!9ltL94l9| .g9yl9_r."§ryr:e$ly.,,..i k 3l . d.".,,

Poznámky k 31.12.2019

čl. I
Všeobecné údaje

l. ldentifikačné údaje účtovnej jednotkr

Názov účt Obec Beckov
Sídlo úč Beckov č. l 80
ICo 00j l l4l3
Dátum zriadenia Obec bola založ,ená v roku l990 zákonom č,369l|990 Zb.

_o obg§loíLlldgní
Obec - zo zákona č.36911990 Zb

riadna

ano

d)Učtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

H lavná činnost' účtovne.j jednotky Obec - podl'a zákona č.369l1990 Zb,je základnou
pri výkone sarnosprávy StarostliVoSť o všestranný,

ano
nle

úlohou obcc
rozvo.|.je.i

ťrze rn i a a_ o_p_tre!rtsip!y:gtg!_9u

3. lnformácie o štatutárnvch zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovne.i .jednotk1,

Názov zriad'ovatel'a
Sídlo zriad'ovatel'a
b) Právny dóvod na zostavenie úrčtovnej závierky

c) Učtovná jednotka je sťrčasťou konsolidovaného celku

Statutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia

Daniel Hladký
§lqp{a

I ]

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

t_5

I

Organizačná štruktúra účtovnei iednotky:
rozpočtové organ izácie zriadené účtovnou jednotkou
(počet)

l - ZŠ s MŠ J. M. Flurbana- predškolské a základné vzcielávani
detí

príspevkové organizácie zriadené ťrčtovnoLr jednotkou
(počet)
neziskové organ izác i e založené l zriadené účtovn ou
iednotkou (počet)

právnické osoby založené účtovnou jednotkou (počet) l - Hrad Beckov záu.jrnové združenie právnických
osób

a)

soósob zriadenia



1. Účtovná závierka

čin nosti

2, Zmeny účtovných
Účtovná _jednotka
nie

Ak áno:

Obec, Bcckoy
poz-ttárttkr

1r{1 l"{r1, gj 
tl !!q] !l 9j _{1,]91k");9$]9] e.l \ j t_._€.:,,, !ry _Z 

l_!2

čr. lI
Informácie o účtovnÝch zásar]ách a účtovných metódach

je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vr-r svojej

áno

metócl a účtovných zásad
ztrlenila ťrčtovné rnetódy, ťrčtovné zásad_"- oproti predchádza úcemu ťtčtovttérnu trbdobiu

D6vod zmeny
Vplyv zmt

závázkol,, vl

a_1. d l hodobý nehnr_o!]rug|qtok 1gk qpp,uglr olrstarávacou q

_b]_!]Eclo!ý_!§!rrr9!]r!]]4lel9_\_vJ§9I_c:!ý_]_Lq91l]9_q q!]]g!_t _o_!, ___ vlastnÝnli náklirdmi

Druh zmeny

3. Spósob ocenenia jeclnotlir,ých položiek

c) dlhodobt hmotný Ina_ietok ttakupovaltÝ
d) d l h gdobý h m otný m a.i etok vytvorený J_l4q!r9!L9_1!n 9§!9!
e) dlhodobý nehrnotný ma_ietok a dlhodobý hmotný rnajetok získarrý

k ) krátkodobý f ln anč!x_Lr]9ie1o\____ __
l) časové rozlíšenie na strane aktív

6sob oceňol,ania

obstarávac<lu c :rrou

r last_ryvrrri nák_l,rdrrri _
reprodukčnou <,bstarávacou cenou

ých skupín v znlysIe zákona
o l, - 6. odpisove.j skLrpinl .

7.ívztnia_

lqrrqp]q]!g_
_Q__a]]p!p!ý !19&lý_!gl gto k obstarávaccltl c,)nou

,g) _zásoby nakupovanÉ

llr:robl,uytuor.né ulo.t q_q

i ) zásoby získané_9_ezodplalre____ reprodLŇčnou < lrtqrqyelou .jlgll
Jt _p9!]3!3$}

_1119,!]qy!]qu |p! ]g!ou _
narŇ.r; b"Júah 

"bd"ú 
á p,ii,r,l, uliaiiCliň

období sa vykazujťr vo výške, ktoráje
potrebná na do,iržanie zásady,vecnej a

_e_q§g11%t!] §!_9 ;t i s ú čto v n_Ý m 9 b! gP]!tt. _ _

]]U 44yazk),. v rátqlg 3 !!9p_l§9y,_p9žE§\_a L\, ! 
9y

tl-tez.qyy_ qqg]Lq;u §a v oč{áyqlgLyy§ke _zéwázku
o) časové rozlíšenie na strarte pasív výdavky bLrdťr< ich období a výnosy budťrcich

období sa vykzzujťr vo výške. ktoráje
potrebrrá na dolržanie zásad;, vecne.i a

_Qalqy9.L§]Lrls l c q!.! tl!l9!!ym q!dq! í,,,.
p)_99!ry4ly__p! obstaravacou c -,nou _

4. Spósob zostavenia odpisol,ého plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metód1
pri stanovení účtovných odpisov

Odpis1, dlhodobého nehmotného rlajetku a dlhodobého hmotnélro rnajetku sťt stanovenó tak. že

dob1, jeho užívania a predpokladarrélro priebehrr,ieho opotrebenia, Oclpisovať sa začína:
X ocio dňa jeho zaradenia do používania
! prvýrn dňorn rnesiaca nasledujúcehopo uvedenícllhodobeho rna.jetku do potlžívaniir

Metóda odpisovania sa použiva lineárna. Učtovná jecllrotka zarad'rl|e lna_ietok do odpisor
č.595/2003 Z.z. o dani z priirlrov v z.n.p. Ak účtovná jednotka nernóže zaradit' rrrajetok c

individuálne prehodnotí odpisový plán konkrétneho rna.jetku podl'a špecifických podmienok pou

sa vvchádza z predpokladane_i

ny na hodnotu majetku,
lstného imania a výsledku

Položk

obstarávactltl c,)nou
vlastnÝnr i nákllrdrtr i

menovitou lrod rotou

nadobudnuti

hosoodárenia



i stanovené takto:

Obec Beckot,

tqln "n1§_ 
i n d i v i d Lr á !91!919] 19l4yr9r!y__zo sll§n glk 3 l . d e c e rrr b ru 2 0 l 9

Pred ladaná doba užívania a isové sadz-bv sť

Predpokladaná doba Ročná odpisová sadzba
v "/o_!q!žl9!r4_v rokoch

Il20

_]1l40

Drobný nehrnotný majetok od 33 Eur do 2400 €, ktoý podl'a rozhodrrutia
ma.ietkom sa účtuje pri obstaraní do nákIadov na ťrčet 5l8 - Ostatné služby.
Drobný hmotný rnajetok od 33 tsur do l700 €, ktorý podl'a rozhodnutia
nlajetkorn sa ťrčtuje pri obstaraní do nákladov na účet 50l - rlrateriál,

účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehrrrotnýnl

účtovnej jednotky nie .ie dlhodobým hrnotnýrn

5. Zasady pre zohl'adnenie zníženia hodnoty majetku.
Pre ch od rr é zn í ženi e h od noty rn a.j etk u sa vyj adruj e sp1ay! q u_Lo_Iszkg!.
Účtovnájednotka netvorila opravné položky k

- odpisovanérnudlhodobérlurnajetku
- neodpisovanémtt dlhodobému rrrajetku
- nedokončenýminvestíciárn
- dlhodobénrufirrančnérnunra.ietku
- zásobárn
- poh l'adávkarn

6. Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splrria všetky podrnienky sťrvisiace s dotáciou
a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Bežný transfer
- prijatý od cudzích sub.iektov - sa zúčtuje do vý,nosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
- prijatý od zriad'ovatel'4 - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkanri
- poskytnutý cudzím subjektorn - sa zírčtu.ie do nákladov po splnenípodrnienok
- poskytnutý ylé§Qýu_§!Lbj9k!9m - sa zťrčtu.je do nákladov pri poskytnutí transferu

Kapitálový transfer
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s odpisni.

s opravnou položkou. so zostatkovou hodnotou vyradeného dthodobého majetku).
- priiatý od zriad'ovatel'a - sa zúčtuje do výnosov vo vecne_i a časovej súvislosti s nákladmi (napr, s odpisrrri.

s opravl-lou položkou. so zostatkovor"r hodnotou vyradeného dlhodobého nrajetku).
- poskytnutý sudáO_§ubj_qkla6 - sa zúčtu.ie do nákladov po splnení podrnienok.
- poskytnutý y_le§tnýnl subiqLtq!] - sa zúčtuje do nákladov vo vecne.i a časove_i sťrvislosti s nák|adnri ťrčtovant,rli

v organizáciách v zriad'ovatel'skej pósobnosti obcc/rnesta.

7. SpOsob prepočtu úclajov v cuclzích menách na menu euro.
Majetok a závázky vyjadrenó v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro
referenčnýrn výrnenným kurzotn určenýttr a vyhlásenýrrl Európskou centrálnou bankou alebo Národrrou bankou Slovenska
v deň predchádzajúci dňr"r uskutočnenia účtovného prípadu.
Na ocenenie prírastku cudz-e.j nteny nakťrpenej za et|ro sa použije kurz,za ktory bola táto cudzia rnena nakťtpená.
Na úbytok rovnakej cudzej rneny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cr.rdzcj meny na eurá použi|e reí'ercnčný
výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu
uskutočnen ia účtovného prípadu.
Majetok a závazky vyjadrené v cudze.j nrene (okrenl prijatýclr a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavLrje

účtovná závierka, prepočítavajú na lnenu euro relerenčnýrn výrnenným kurzom určenýnr a vyhlásenýrn Európskou centrálrrott
bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. a účtujú sa s vplyvom na

výsledok hospodárenia.
Pri|até a poskytnuté preddavky v cudze_i n]ene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej rnene sa prepočítavajú na rnenu

euro referenčným výmetrnýtn kurzom určerrým a vyhlásenýrn E,urópskou centrálnou barrkou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, Ku dňu, ku ktorérnu sa zostavuje účtovná závierka, sa

už neprepočítavajú,

ll4
ll6
l/8

Odpisová skupina

4

6

) 8

4 l2 Il12
5 20
6 40



Ohec IJeckoy
Poznámk_v irrdividuáIrre.i ťrčtov j zál ierk_v _zostavgr9] 3 l , clecern bru 20l 9

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej ínene na účet zriadený v eurách azúčíu zriadeného v etrách sa prepočítavajú na nenu
euro kurzonl, za ktorý boli tieto hodnoq,nakťrpené alebo predané, Ku dňu, ku ktorénlu sa zo:tavuje účtovná závierka. sa trž

neprepoč ítal,a.jú,

čt. lll
lnfornrácie o údajoch na strane aktír, súvahy,

A Neobežný,majetok
l. Dlhodobý nehnrotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehl'ad o pohybe dlhodobého majetku (tabul'ka č.l)
-lextová čast' k tabul'ke č,l

V roku 20 l9 sa nakúpil alebo sa dokončila rekonštrukcia a bol zaradený do uživania Ilasl:dLriúci majetok: rekonštrukcia
šatní Obecného športovélro klubu Slov,an Beckov. kanaIizačná prípojka ZŠsMŠ Beckov. níiažiarič na opravu r,j,tlkov.

Památná doska beckovského rodáka L.Medrianského. detské ihrisko v parku. detské ihrisko p,i bytovkách, rrákladné vozidlo
opel Movano. informačná tabul'a L.Medňanský" spevnená plocha s bránou pri zdravotnorn stredisku, kancelárska zostava
nábl,tku DANE. nová Web stránka obce.

o p is a h od n ot4_4!q4q!C!9_!_qi§! k,l 1,o r, I ast n íctve íňtov not § a le bo v sp4]:e_!§,gv!]9ij9q!9!!y
Majetok, Suma

ku ktorému má účtovná i ka vlastnícke
pozetlrkr 46l , 05.90

Urrrelecké diela a zbierky 421,68,25

Budc-rvv. s 3 550 l9.52

, zariadenia. inventár
riedkv

a hodnota nl ku. ku ktorérnLr účtovná ka nemá vlastnicke ,avo

Majetok, ktory využíva účtovná jednotka na základe zrrrluvy
o výpožičke l ks PC. Monitor LCD23". Multiílnkčné
zariadenie, Čitaeka utsg znllLrva o výpožičke s Mv sR
z 0(l/2015

2. Dlhové cenné papiere a realizovatel'né cenné papiere, dlhodobé póžičky a ostatný dlho,|obý finančný majetok
dlhove certné papiere držane do splatnosti a realizovatel'né cenné papiere (riadky 02] až0

Názov ernitenta Drulr
cenného
papiera

Mena
cenného
papiera

Výnos v %o Dáturn I Ue tov ná

splatnosti I vl,kázaná
| úetovrlej il t ;t.tz

TVK a,s. - účet 063 325 38

--- l--.__
riadk 029 až 030 súvah

Dátum
splatnosti

učtovná hodnota
vykázaná

v súvahe účtovne.j
jednotky,

k31.12.20l9

Učt,)vná hodnota
vykázaná

v sú lahe účtovnej

iednotky
k ]Ll2.20l8

Popis
zabezpečen ia

póžičky

L_---

znatrrné ]o<\yplt"t"eno atnoaoUen e${rie{o! !i!_rqy]ryf: _
VÝznamné ožky ostatného DFM Hodnotak31.12.20l9.utr"rloOrň--f-- Hodnotak 31.1].20lq 

- 
r

L _ jr.lr8q.00 ___ ]

.L]odnotaj1,1].20l8
325 380.00 n

4

Majetok,
ku ktorému nemá účtovná iednotka vlastnícke právo

t
lodnota
,súvahe

;dnotky
2019

učtovná hodnota
vy"kázaná v sťrvahe
účtovnej jednotk1,

k 31.12.20l8

TVK a,s

l3
64

d l hodobé

325 380.00

Názov dlžníka
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B

l.

Obežný majetok

Pohl'adávky

b) pohl'adávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
etu záložného Dráva Hodnota

Pohl'adávky kryté z-áložným právorn alebo inou íbrlnou
zabe ia (uviest' inú form!, ?eUzp9§]l

c) pohl'adávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohl'adávok. pri ktorych má účtovná jednotka obmedzené
s nimi nakladat'

llodnota hl'adávok

!gqrr9lqp9Ueqgy9\,rp_\a§" zlq9t]p,:4]paiprqy_o_
Hodnota pohl'adávok pri ktorých je obmedzené

ávo s nimi nakladat'

2. FinančnÝ nrajetok
is významných zložiek krátkodobého finančného ma ku

29_5 875,98
pokladnica 850.2l
Ceninv 272,85

b) krátkodobý finančný ma.jetok. na ktoý je zriadené záložtté právo a krátkodobý t-inančný rnajetok, pri ktororn rná účtovná
iednotka obmedzené Drávo s ním nakladat'

Druh
krátkodobého fi nančného maietku

Krátkodobý finančný maietok. na ktoŇ bolo zriadené záložné
Krátkodobý finančný rnajetok, pri ktororn je obmedzené právo s rrírn
rrak ladať

právo

3. Poskytnuté
Popis a hodnota

návratné fi nančné r,ýpomoci (riadky
, poskytnutých návratrrých íinančných

098 a l04 súvahy):
výpornoci podl'a jednotlivých druhov výporrrocí v členení na dlhodobé

návratné v i a kráíkodobé návratné ilnančné v
Výnos
v"Á

Mena Dátum
splatnosti

Výška návratnej
finančnej výpomoci

k 31.12.20l8

4. časové rozlíšenie
znantné ooložky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a mov budúcich období

is j ed n otlivých význ a m n ý_g!r9 lqž§$§ovéh o rozl íšen ia_

Náklady budúcich období spolu z toho:

Zostatok k 31.12.20l9
4 501.23

l§ lnamn l'adávok a lv ch s(rvahy
Pohl'adáv Riadok súvah Hodnota pohl'adávok

Pohl'adávky z nedaňových príjrnov obcí ---68 l8 l25.8l
Pohl'adávky z daňových príjmov obcí 58 648,06
Dlhodobé pohl'adávky - odberatelia 49 _520.90

Dlhodobé pohl'adávky - iné 59 l06.32

Zostatok k 31.12.20l9Krátkodobý fi nančný nrajptok
Bankové ťrčt

Hodnota
krátkodobého fi nančného ma ietku

Výška návratnej
finančnej výpomoci

k 31.12.2019

Názov dlžníka

lqtste,,ie meietk,r;novinyačasoŇv; web lto9qlrg. _ 4 501.23

Druh



Príjmy budúcich období spolu z toho
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čt. lv
Informácie o údajoch na strane pasiv súvahy

A Vlastné imanie - tabul'ka č.5

\ázov položk1

Nevysporiadaný výsledok

ďpi. i.o,,Ótrir:l"t r oÉĚX a opis ,rni*].d";ilir.i.ii
položiek vlastného imania. najmá zmenv oceňovacích

f194pokladant!11*žiti"

h enia z tnin. rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie

B Závázky
l. Rezervy - tabul'ka č.6-7
predpokladan rok použitia rezerv a o

ZostitOk
k 31.12,20l8

2 536 329.27

l 16 171.41

2,737 090,77
2 65l 387,86

85róa"0l" -

iek rezerv

Auditorské s|užbv v sume l 680.00€ 2020

2. Závázky podl'a doby splatnosti
a) závázky, podl'a doby splatnosti (riadky 1,10 a l5 l súvahy), tabul'ka č.8
dlhodobé závázk1, l 852.13 €jedná sa o závázky zcl sociálneho fondu a nedohl'a<lané platb,v. Krátkodobé závázky,vo výške
24 668^64 €jedná sa o závázky voči dodávatel'om. zamestnancofil. dari. úradu a poist'ovniall ro tnzdv za |212019.

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankovó úvery - tabuI'ka č,9

Regerrerácia centrálne_j časti a Muzeálne nádvorie vo výške 5 l 693.ó_5 €
Verejrré osvetlenie vo výške l2 700.20 €

,t. Časové rozlíšenie
S Vyznamn časovéhcl rozlíšenia v davkov budúcich obdo!|a qínp9q1 bu túcich obdobi

Zostatoli k31.12,2019

Yýrysy Uraúcicn oUaoUiry
Hrad. ZŠ, Muzeálne nádvorie, RCČ, VO, soc. zariadenia v KD,..

2.113

__ 2 7_I3

čl. v
lnformácie o výnosoch a nákladoch

Suma

=

rozdielov.

isledok hVý,sledok hospodáren ia 2 652 500,74

Popis vÝznamnei položky časového rozlíšenia
Vidavky budúcich období spolu z toho:

Popis /číslo účtu a názov4
za vlastné výkony a tovar

60?..604 - Tržby z predaja služieb. tovar

b) zmena stavu vnút

.49 4 l8 67

211,,20

VÝnosl,- av ch

c) aktivácia



Obec: Beckcly

r"jlq\ryd i 4g1!§l J.tg"],.J 4rslly zo stav e ll ej k 3 1_!§§ú1y29!2

2. Náklady - popis a výška významných položry!_BkEqgr

624 - Aktivácia DHM

d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov__
632 - Daňové výnos1"samosprávy 779 202,06

633 - Výnos.v z poplatkov 44 134.15

e) finančné výnosy _
ial - rrzW iprea"la Cp - ,*a", .*'
662 - Uroky _
668 - Ostatné finančné uVn*u

3 1.07

f) min!oriadne výnosy
O?_!3]]13S škód
g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov

a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
v obciach, VIJC

69 l - Výnosy, zbežnýclt transferov z rozpočtu obce, VUC
- bežný transfer na školský klub
- bežný transl'cr na školskú jedáleň

692 - Výnosy z kapitálových transferov zrozpočtu obce, VÚC
- zúčtovanie \apitálovéhotransfelu zriad'qyatel'a

693 - Výnos;9amosptávy zbežných transferov zo ŠR 88 793 34
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo SR

- zťrčtovanie kapitálového transferu zo ŠR _
695 - Výnosy samosprávy zbežných transí'erov od EÚ

l44 031.25

696 - Výnosy samospráv1, z kapitálových transferov od EU
- zťrčtovanie kapitálové|ro transferu od EU

697 - Výnosy samosprávy zbežných transferov od ostatných subjektov
rn ilno verejne.i správy

698 - Výnosy samosprávy z kapitálovýclr transferov od ostatných
subjektov mirno verejnej správy,

- zťrčtovanie kapitálového transferu od ostatllých subjektov mino
verqinej správy

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
zinkasované príimy RO

25 ,150.87

h) ostatné výnosy
64!- !1lluv19 pokuty, penále a úroky z omeškania
645 - Ostatné pokuty, penále a Llgky z onreškania 246.00
648 - Ostatné výnosv 24 sl2^32
i) zúčtovanie rezervt olrravnÝch k, časového rozlíšenia
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z, prevádzkove.j činnosti
6 5 8_ - Z ťr č t o v a rr i e o s t a t n 19[ ppl a wr_,ghp_o_]p Zte k z, p!9y4g49y§L9,U o, t,

is /číslo účtu a názovl Suma
a) rtrlotrebované nákupy
50l - Spotreba materiqlrl 50 ó48,12
502 - Sootreba energie 40 339 46
n)!gŽ!y
5 l l - Oprqvl, a qdržiav-anie 7l 606,40
5 l2 - Cestovné q,7 1)
5l3 - Náklady na reprezentáciu
5l8 - Ostatné služby

6 549,10
82 378.39

c) osobné náklady
52l - Mzdové náklad}
524 - Zákonné sociálne nákladv

214 432.10
72 420.45

52] - Zákotltlé sociálne nákladv l0 507 28
dane a tk



53 l - Daň z motorovÝch vozidiel
538 - Ostatné dane a pqp!e$:,
e) odpisy, rezervy a opravné položky
55l - Odpisy DNM a DHM

-5_53 - Tvorba ostatných rezerv

558 - 'l-vorba ostatných opravných poIož-iek
- k daňovýrn polrl'adávkanl
- k nedaňovým pohl'adávkant

f) finančné nákladv

!§]:l@
562 - Uroky
568 - Ostatné finančné nákladv

g) mimoriadne náklady
572 - Škodv
h) nákladv na transfery a náklady z odvodov príimov
584 - Náklady na transfery zrozpočíu obce. VUC do RO, PO zriadených
obcou alebo vuc
585 - Náklady na transí'ery
verejnei správy

z rozpočtu obce, VUC ostatnýrn subjektov

586
Vere

Náklady na transí-ery z rozpočtu obce, VUC sub.jektov rnirno
nei správy

58l - Ná!!q4y na ostatné qens&ry
588 - Náklady z odvodu príjnov
589 - Nákladv z budúceho odvodu príimov
j) o§talné náklady

5_-l.{ - Zmluvne pokut}._pqra]g_"_tLtg[9 z orneškania
545 - Ostatné pokuty. penále a úroky z omeškania
546 - Odpis pohl'adávk

548 - Ostatné náklať na prev9{z|9vú činnost'
_s49_Mankáaškodl
j) dane z príjmov
59l - Splatná daň z príirnov

Obec, Beckov
PozrláInkv individLrálnej ťrčtovnej l,ávier
|_o 

Z, Em!L]!aV l q![ryLl9J 9 
v 

|] 9.1
j závierky, zostavenej k 3 1 . deceln bru 20 l 9

1_55,56

I Zt.08
8 201.94

265 568.86

l 854.60

9 943.50

5 .255,4l

3. Nákladv voči audítorovi alebo audítorske nosti
osotlitné náklad l'a zákona o účtovníctve § l8 ods.6
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na

nákladv za:

at ovcrenic účtovne.i závigl§

Cl, Vll
lnformácie o iných aktivach a iných pasívach

|. lné aktíva a iné pasíva
a) opis a hodnota iných aktír,^ ktorýrli sa rozumie možný rnajetok. ktorý vznikol v dósledl,Lr nrinulých udalostí a ktorého

existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane _iedna alebo viac rLeistých udalostí v budúcnosti.
ktorých vznik nezávisí od účtovne.j jednotky - tabul'ka č.l0.

b) opis a hodnota iných pasív, vyplývajúcich zo súdnl,ch rozhodnr_rtí, zposkytnutých zár,uk" zo všeobecne záváznýcl,t
právnych predpisov, z ručenia podl'a jednotlivých druhov ručenia, takýrnito inýrrripasívarni ,ťr:

l. možná povinnost', ktorá vznikla ako dósledok rninulej udalosti a ktorej existencia zlLvisí od toho. či nastane alebo
nenastanejedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti. ktorých vznik nezávisí od účtovnejjednotky,. alebo

2. povinnost', ktorá vznikla ako dósledok nrinulej udalosti, ale ktorá sa nev} kazlje v súvahe. pretože nie _ie

pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomickjch úžitkov. alebo vÝška te.ito
povinnosti sa nedá spol'ahlivo ocenit'

l 252.00
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c) zoznam nehnutel'ných kultúrnych pam iatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej .iednotky - tabul'ka č, l l
Hrad Beckov národná kultúrrra parniatka

čl. vtII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzt'ahoch

účtovnej jednotky a spriaznených os6b

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

Hodnotové vyjadrenie
obchodu/transakc ie
alebo percentuálne

vyjadrenie
obchodu/transakcie

k celkovému objernu
obchodov/transakc i í

reaIizovaných ÚJ

Informácia
o cenách/hodnotách

realizovaných
obchodov/transakci í

rnedzi účtovnou
jednotkou

a spriaznenýrni
osobarrri

Vklad do
základného imania
obchodnej

ločnosti

s a hodnota ch závázkov riaznenÝtn osobám
podmienené závázk !!qqnota podmi€ne"ých,

čl. lx
lnformácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

lnformácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabul'ka č,l2-14
l'extová časť k tabul'ke č. l2- l4:
Rozpočet obce/rozpočtovej organizácie/ bol schválený obecnýrrr zastupitel'stvom dňa 9.12.20l6 uznesením OZ č.216120l6la.
Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa22.3.2019 uznesením OZ č.33l20l9
- druhá zmena schválená dňa l7.5.20l9 uznesením OZ č. 55120]19

- tretia zlTlena schválená dňa 28.6.20 l9 uznesenínl OZ č.7012019
- štvrtá zmena schválená dňa20.9.20l9 uznesenínr OZ č.85l20l9
- piata zmena schválená dňa 8.1 l,2019 uznesením OZ č. l0ll20l9
- šiesta zmena schválená RO starostu obce z 20.12.2019

Spriaznená osoba Druh obchodu/
druh transakcie

lnformácia
o neukončených

obch odoch/tran sakciách
v hodnotovom vyjadrení
obchodu/transakcie alebo
percentuálnom vyjadren í

obchodu/transakcie k
celkovému objemu
obchodov/transakci í
realizovaných ÚJ

Poskytnutie služb

Licencie

l.
a

ITllenen\
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Výška dlhu podl'a § l7 ods. 7 zákona č.58J/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o znrene
a doplnení niektorých zákonoi,v z.n.p. za bežné írčtovné obdobie a bezprostredne predch:rdzajúce írčtovné obdobie -

tabu|'ka č.l5.
Skutočnost' r. 20 l 8 Skutočnost' r.2019

l70.28 __q!9j.85
28 3 84.0 l

23 309"64
25 396^63

čt. x
lníbrrnácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostal,uje trčtovná závierka

do dňa zostavenia účtol,nej závicrky,

Infbrnlácie o skLltočnostiach, ktoré nastali po dni. kLr ktorómu sa zostavuje účtovná závier<a do
závierky
a) pokles alebo zvýšenie tlhovej ceny íinančného rna_jetku ako dósledku okolností, ktoré nastali

zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dóvodu týchto lrnicn,
b) dóvody pre zmenu výšky rezerv a opravnl,ch položiek,
c) zrnt,ny význarnnj,ch položiek dlhodobého ílnančného nra.|etku.

d) vydané dllropisy a iné cenné papiere.
e) znlena právne_j forrny účtovltej jednotky.
f) mirnoriadne udalosti. ak rnajú vplyv na hospodárcnie účtovnej.iednotky. napríklad živelné prhroIny.
g) iné nlirnoriadne skutočnosti

Súčast'ou Pozrrárnok za rok 20l9 sú tabul'ky č. l č. |_5. Podkladottr lla vyplnenie tabuliek boli i,ýkazy za rok 20l9: Súvaha
z,a r.2019 a Výkaz ziskov a strát za rok 20l9,

dňa zostaverlia účtor rre_j

po dni. ku ktorénru sa

Výška dlhu pre potreby regulácie
prijím ania návratných zdrojov

financovania
celková suma dlhu obce

Reqenerácia centrálne časti
Muzeálne nádvorie

|0

z tolro:
46 3 84.0 l



C0311413 Beckov

Tabul'ka č. 1: k čl, lll. A ods. 1 a 2. Neobežn majetok

Poznámky

Presuny

0

zoslatková hodnota

2018 2019

16 17

2 594,09

2 260,80

4 854,89

Položka majetku

a

Aktivované náklady na v voj

Soítvéi,

Ccenite|'né práva

Drobn, d|hodob!, nehmotn
majetok

0statn dlhodob,nehmotnli
rnajet0 k

0bstaranie dIhodobého
nehmotného majetku

Foskytnuté pIeddavky na
dIhcdOai, nehmoiny majetok

Dlhodob nehmotn majetok
spolu (s Čet r. O1 až 07)

Položka majetku

a

Aktjvcvané náklady na v!,voj

Soílvér

0ceniie|'né práva

Dlcbny cilhcdoby nehmotny
ínajeio k

cstatn dlhodob,nehmotn
majetok

obstaranie clhodobého
nehrnotného majetku

Poskytnuté preddavky na
cilhodob!, nehmotnli majetok

Dlhodob nehmotn majetok
spolu (s čet r. 01 až 07)

č.r.

b

01

a2

04

ót

to

a7

08

b

01

c2

03

D1

n6

Uc

a7

08

2018

1

Prirastky

2

2019

5

20l 8

6

P ri rast ky

7

O práv ky

útytry

8

0bstarávacia cena

Ubytky

3

4 900,00

Presuny

4

0pravné položky

úuytty

13

7 809 34

2 26a,8c

10 070,14

Presuny

201 9

10

2 909,34

2 260,80

5170,14

zOlg

Il

4 9c0,00

4 900,00

9 800,00

P ritas t ky

1,2

4 900,00

315,25

315,25

427,12

427,12

7 42,37

7 42,37

7 066,97

2 260,80

9 327,77

20í9

15

e, l ',4



i0-l1 1113 Beckov

Položka majetku

a

Umelecké diela a zbierky

Predmety z drah ch kovov

S tavby

sarncstatné hnutei'né veci a
subcry hnutel'n ch veci

Dopravné prcstriedky

Pestovate|s(é cel ky irv.pcrast,

Základné siád0 a t'až. zVieratá

Drobn dlhcticb hm. majelok

Csiainy dlhodob}' hm. majelok

obstaranie dlhodobého
imotného majeikU

Poskylnuié preodavky na
dlhodcb , imotn rnajetok

Dlhodob hmotn}imajetok
spolu (s čet r.09 až20}

č.r
20,18

1

461 405,9c

39 333,25

5 068 382,81

i58 879,10

233 695,88

Prirastky

2

3 535,C0

1C1 35'l ,41

1 3 336,cC

26 i 51 .c0

1 1 2 665,52

257 038,99

U.r.

obstarávacia cena

ú uytty

3

1 1 913,96

,,45 223,47

1 57 1 67,45

201 9

5

461 4c5,90

42 868.25

5 169 734,28

172 2"l5,1C

247 9c2,9c

141 241 .81

6 235 368,24

0pravné položky

úaytry

13

2a18

6

,1 431 4c9,56

,156 
632,49

,i58 
383,53

1 746 425,58

Presuny

14

188 2c5.20

2 416,26

36 330,55

226 952,01

Pcznánky

Presuny

9

zostatková hodnota

2019

i0

1 61 9 61 4,76

i 59 048,75

183 882.98

,1 962 546,49

2a19

n,7

46i 405,90

42 868,25

J JJU l,!.JZ

13 166,35

64 01 9.92

141 241 81

4 272 821,7 5

P ri ras tky

7

Oprávky

ú lytt<y

8

Presuny

4

C9

10

11

12

13

14

15

,16

17

,18

,19

10 831,10

10 831,10

,,73 193,76

6 1 35 496,70

Položka majetku

a

PoZemky

Umelecké diela a zbierky

Predm,ety z drahych kovov

S taVby

Samcstatné hnutel'né veci a subcry hnUtei'n ch Veci

Dopravné prostrledky

Pesicva:el'ské ceiky :rv.porasi,

7 ákladqá s|án^ a |až zvip,alá

Drcbny ilhoticby hm. nnajelck

Cstatny olncooby 1m. majeioÁ

Cbstaranie dlhodobého hmotného maletku

PoskytnUté preddavky na dlhcdob, hmotny majetok

Dlhodob hmotn majetok spolu (stičet r.09 až 20)

2c

zl

201 8

i1

Prirastky

',2

201 9

,,5

201 8

io

46_1 4C5,30

?c ?1? rq

J UJU J / J,ZU

2 246,61

75 3,,2,35

113 l99 ,76

4 389 071 ,1 2

b

C9

1C

11

4,2

13

14

15

1A

17

18

19

lL

21



003i'141 3 Beckov Poznámky

P.|oikrn,i.lku e.l, ob3bl'v'ci' c'ni opdvky

Plirl3iky Úbytky Pl.suny 2D19 2D18 Prnr.tky Úbytky pr..uiy 2o1g

áb123456739]0
Poolelove cen"é pap,.'e d
lod,ely v dcéls\el l]ťtovFe, 22

Pod elove cen,é pape,ea
podely Vspoloano l]5 13

::ť"Z::,ál, m @má xm s 71 32l J30,00 J25 330,00a poOleiy

Dnové cerré papele o,rané .r
0osplaIrost

Fói dry ui!o -e,ieorone v
ldišó idováiom cělku

os:aF. Dóidly 71

05l3 y dlhodoby finanai

cbsta:an e olhooooé10
linanineho majel}U

3;iť"(.'í,'Jlli1]lilŤ* 30 ]253B0,oD 325]30,00

N!ob!'n m'jelok 
'Polu 

(l, 31 6466046,84 266333,99 162067,45 6570818,38 ,l l1bl4o,33 22f 3lg,13 10331,10 196! 2ss,!6

0pravné položky

úuytt<y

13

zostatková hodnota
Položka majetku

Reaíizovateí'né cenné papiere a oodieiy

DlhcVé cenné papiere držané dc splatnosti

Póžičky učtovnej jednotke v konsclioovanom celku 26

č.r
20,1 8

Il

P iíastky

12

Presuny 2019

1(

2018

16

2D19

17aD
PodieloVé cenne paplere a poJIely v océrskej učtovnej;ecj:lolke 22

Podielcvé cenné papiere a podiely v spoločnosti s oocistatn m 
23vplyvom

1E

Cstatné póžičky

0statn ciIhodob finančn majetok

0bstaranie dlhociobého íinančného majetku

Dlhodob tinančn maietok polu(s čel r,22až29| 30

Neobežn majetok spolu (r. 08 + r. 21 + . 30) 31

27

a9

29

325 380,00 325 38c,00

325 380,00 325 380,00

4 719 306,01 4 607 529,52

:lj1



CC31141-q Becirov

Tabul'ka č,4: k čl. lIl. B . Pohl'adávky podl'a doby splatnosti

Pohl'adávky podl'a doby splatnosti

a

Poh|'adávky V lehOte splatnosti V tom:

Pohl'adávky so zostaikOvou dobcu splatnosti do jedného roka vrátane

Fchl'adávky so zostatkovou dobou splatncsti od jedného do piatlch rokov vrátane

Pohl'adávky so zcstatkovou dobou splatncsti dlhšou ako pát' rokov

Poh|'adávky po lehcte splatnosti

Spolu (r, 01 + r, 05)

č íslo riad ku

b

0i

c2

03

05

06

Zostatok 2019

'i

8 798,35

8 171.13

627,22

68 6a2,7 4

77 401,09

Pozránív

Zostatok 201 8

2

3 645,02

3 645,C2

53 071,87

56 71 6,89

4l14



Po/nanly

T.blfta č, 5: I čl. lv, A . vl.stné inrnie

Irr6v dól.ikv oc€ňov.clé lozdhly, oc.ňov.cl. rozdi.ly.n"or po'o'iy !h*"."n.,J.lk".';l'";tov i;ii:',"1i:ť;;]:iT"' ztkonný r.z.lYňyfond o3t.l,.londy ,"lil'.:Tlťii"'íi:fí;i"" výsl€dok ho3podileni,

al2J456
zostalo[2018

,pínaslkt '|i:,i:,11i; 116506'25

. l Á62,8a 30 003 Ji
Prcsuny

7dš''lrl 
'olq ,65, 38786 05702.9,

J/ 1



UUJ ; ,lr | _< 5ecíOV

Tabul'ka č.6: č. 1 k čl. lV. B - Rezervy zákonné

položka rezerv

a

Rezervy zákonné dlhodobé

,'J;i", zostatok 2018 Presun

b12

Tvorba

3

Použitie

4

Poznán^ky

Zrušenie Zostatok 20í9

56

Rekultivácia pozemku: uzavretie, rekultiváciu a monttorovanie skládky 
01

cdpadov po jej uzatvorení

Náklady suvisiace s odstránenim znečistenia živctnéhc plostredia, odpadcV a2
a obalov

c3

04

lné

Spolu rezervy zákonné dlhodobé (s čet r. 0í až r, 03)

Rezervy zákonné krátkodobé

Rekultivácia pczemku, uzavretie, rekultivácia a mcnitclovanie sKládKy 
C5

copadoV p0 1e; uzatvc,e:Í

Náxlady suvis!ace s cdstlánenirn znečistenia životnéhc 0rcstredia, odpadcv c6a cDalcv

lné C7

Spolu rezervy zákonné krátkodobé (s Čet r. 05 aŽ r. 07) 08

1 680,00

1 68C,OC

168C,Cc

1 680,00 0,0 C

c/ 4



C03,]14,i3 8eckOV

Tabu]'ka č,7: č,2 k čl, lV. B - Rezervy ostatné

položka rezerv

a

Rezervy ostatné dlhodobé

Rekultrvácia pozemku, uzavretje lekultivácia a monlto,ovanie sx|ádky
odpadov po jej uzatvorenl

Zanestnanecké pcžitky

Náklady s visiace s odstránenim znečistenia životného prostredia, odpadov
a obalov

Prebiehajuce a hroziace s dne spory

lne

Spolu rezervy ostatné dlhodobé (s čet . 01 až r. 05)

Rezervy o tatné krátkodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, reku]tivácia a rncniiorovanie skládky
oopadcv pc jej uzatvorení

Zamestnanecké pcžitky

Náklady suvisiace s o0stránenim Znečistenia žiVcinéhc prosiledla, odpadoV
a cbalov

Nevyfaktuiované dociávky a služby

NákJady na zOstavenje, ovelenie, zve:ejnenie účlcvnej závierky a vyročnej
scrávy ,tykajucej sa vykazcvaného učtovného obdc5ia

Pieble]]ajúce a htcziace sjdne spOíy

lné

Spolu rezervy ostalné krátkodobé (sr]čet r,7 až r.13|

čislo
tiadku

b

Zostatok 201 8

1

Presun Tvorba

3

P oužitie

4

Zrušenie

5

Poznámky

zostatok 2019

6

01

02

03

01

05

06

a7

c8

09

10

n,2

13

14

ll 1 68c,00

1 680,00

,1 
680,c0

1 58c,c0

7li4



CC3i 14'1-1 3ecrov

Tabul'ka č.8: k čl, lV. B - Závázky podl'a doby splatnosti

Závázky podl'a doby splatnosti

a

Záuázky u lehote splatnosii
v io..n:

Závázky so zostatkovou dobou splatnosti cio jedného roka vrátane

Závázky so ZOstatkcVcu dobou spIainosti cci jedného do piatich rokov vrátane

Záuezky so žostatkovou dobou splatncsti dIhšcu akc pát' rokov

Záuázky po lehote splatnosti

Spolu (r. 01 + r, 05)

číslo riadku

h

Zostatok 2019

1

Pcznánky

Zostatok 2018

2

01

02

03

01

05

06

24 666,64

22 816,51

1 852,1 3

1 852,13

26 520,77

30 23C,71

27 255,95

2 97 4,76

9 300,12

39 530,83

c ] 4l



CC3'] 1413 tseckov
Poznárnky

Tabull, č, 9: k čl, lV. B . Brílové vsry

cnrllki.i Porkylov .l Í)lokovi 3.dzblv Klilkodobl !*l DlhodoD. i!.r

6

25 396,63 12 700,2a

3

25.'l2.2a20

15.07 ,2c21

12 696,43 235 56
l

l

Spolu

VUB EUR 1,20

2,2Prtma banka EUR

x

51 693,65 85 773,65 34 080,00 1 516.52

25 396,63 64 393,85 85 773,65 46 776,43 1 752,D8

9l':4



c!3114,3afri@ Pozxárky

Tabul]€ č. 11| k čl. vll- zolnam néhnutetných kUltúlny.h pamiatok v §Pláv. !l.bo vo vlastníctve

N.hnulělná kullún! oamitlk, Hodnota 2019

1

1334400,53
Híad 8eckov N(P

spolu 1 334 
'00,53



0C311413 Beckov

Tabul'ka č.12: k čl. lX - Prijmy rozpočtu

Kategória
ekonomickej Názov ekonomickej klasifikácie
klas ifi kác ie

ab
,1 

10

12a

, JU

210

22a

230

24a

290

310

Spolu

Schválen rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočnost'20'l9

Poznámky

skutočnost' 201 8

Dane z prijmov a kapitálového majetku

Dane z majetku

Dane za lovary a služby

Prijmy z podnikania a z vlastnictva majetku

AdministraiíVne poplatky a iné popiatky a platby

Kapitálove pr,jmy

Uroky z tuzemsk!,ch úverov, póžičiek, návratn ,ch finančn ,ch vy;omoci, vkladov a ážio

lné neOaňOVé pi,ijmy

Tuzernské režné granty a t:ansíery

Tuzemsi<é kaoitálcvé granty a tlansfery

x

416 000,00

245 437,00

33 016,00

18 584,71

37 1 33,3c

15 91 
,i 
,49

60,c0

8 281 ,33

384 871 ,1l

^ ^^U,UU

1 159 295,00

2

493 610,18

250 970,81

33 016,00

19 184,7 1

39 433,30

15 911,49

50,00

8 581,33

540 253,94

1n non nn

1411 021,76

3

532 505,45

224 155,57

36 034,57

18 141 ,84

43 426,17

0,0 0

y,a7

13 195,86

54a 253,94

1c 000,00

1 417 744,47

4

459 857,73

232 767 ,97

36 673,39

19 259,67

48 a32,27

0,0 c

69,85

7 4a4,97

366 505,89

JjUJ

1 170 571 ,7 4



C0311113 Beckcv

Tabul'ka č. 13: k čl. lX . Vydavky rozpočtu

Kategória
ekonomickej
klas ifi kác ie

a

610

620

630

t]4U

650

11a

Spolu

chváieny rozpočet Rozpočet po zmenách skutočnost'2019

Pozlán ky

Skutočnost'2018Názov ekonomickej klasif ikácie

b

N/zOy, platy. sIužobné prijrny a osiainé osobné vyrovnania

Dcistné a cr:spevck do poist'cvr r

Tovary a slLržby

Bežne iransíe,y

splácanie urokov a"osiatne plalby suvisiace s úverom, póž;čkou, návratnou finančnou
VypOmOcOJ a llnancnym píena]rorn

Obsla:avar:e kaoitálovych ai :iv

x

1

185 948.53

68 515.09

268 940,69

27 636,50

3 74c c0

77 ",26,'t9

631 907,00

2

213 151 ,75

80 61 2,20

361 374,12

27 s24,40

3 740,cc

225 666,91

91 8 469,38

3

203 7c5,6C

71 657,79

288 22i,18

19 128,4,,

,1 837.85

1 19 32c,68

7a3 871,51

4

1 85 806,39

66 09 1 ,-15

208 27 5,22

20 098,02

5 573,C2

198 88,] ,86

684 725,66



003i1413 Beckov

Tabuťka č,14 k čl. lX . Finančné operácie

Finančné operácie

Prijmovó íinančné operácie 
a

v tom:

ZOstatok prostr;edkoV íinančn,ch aktíV

Prijaté uvery, póžičky a náVratné finančné vypomocr

Sptátky poskytnut ch uverov, póžičiek a návratn ch finančnych vypomoci

Pl|my z predaja majetkov ch rlčasti

Ostalné prijmy

V davkové finančné operácie
v lom:

Poskytnuté ťrvery, póžičiry a návratnó íinančné v pomoci

Spiátky prijatych Llve:cv, póžičren a návrairycr i;rančnycn vyromcci

VydaVj(y na obslaranie ajeiKovych učasii

0statné v};,davky

Poznámky

Skutočnost'2018

2

Číslo riadku Skutočnost'2019

bi

0í

a2

04

06

296 999,04

296 999.c4

48 528,51

18 528,51

1 78 079,60

178 079,60

43 965,45

43 965,45

07

08

09

10

lJl,4



UJJ ,:4,J 5ecÁov

Tabul'ka č, 15: k čl. lX - V ška dlhu obce alebo vyššieho uzemného celku

V ška dlhu pte potreby regulácie prijimania návratn ch zdrojov financovania

a

Celková suma dlhu obce alebo vyššieho zemného celku podl'a 17 cds. 7 zákcna č, 583/2001 Z.z. u zneni zákona č, 426l2C13 Z.z. 
01

z ioho:

suma závázkcv vyplyvajrlrcich zo splácania istín návratnych zdrojov íinancovanla 02

suma závázkov z investičnych dcdávate|'sk ch Llvercv C3

04suma závázkcv z ručitei'sk ch záuázkov

Záuázky podl'a 17 ods, 8 zákona č, 583i2OC4 Z,z. u zneni neskoršich orecDiscv, ktroíé sa nezapočitavaju do celkovej sumy cjlhu obce alebo
vyššiebo'uzemiého celku C5

7 loho

06sum,a závázkcv z póžičky 0cskytnutej z ALiciiovizuálneho fondu

suma závázkov z uvelu pcskytnuteho zo Šlátnelc ícndu rczvola b,vania na v s|avbu obecn ch nájomnycn bytov vo vyŠke sPláto( UVerU. al
ktor ch ťrhrada je zahrnutá v cene ročnéhc nájorrnéno za obecné ná;omné byty

suma závázkov z návrain ch zdrojov íinanccvania priiatych na zabezpečenie predíinanccvania realizácie spoloČnych_prograrnov SIovenskej
republiky a Európskej unii:, operáčn ch prcgra!ncV s'paiiajucich dc cieia Európska uzemná SpolUpráca a programcV financovanych na

,ákludeh.,izlná,con ch zmluv o ocŠkytňutl"grantu uzatvorenych rnecizi Slcvenskcu i,epublikcu a ln rni štátmi najviac v sunne nelávrainého 08

finančného priscevku'ocskytnutého na'základ'e zrnluvy uzatvol,ene1 meozi cbccu alebc vyššim uzernnym celkcnr a orgánorn pcdi'a csoCiiného
preCptsu

Číslo riadku skutočnost'2019

b,1

PcZnámky

skutočnost'2018

2

64 393,85

64 393,85

111 170,28

111 'l7a,28

i4l1L


