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Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky obce Čaka
zostavenej k 31. decembru 2020
Čl. I
Všeobecné údaje
Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke

1.

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky

OBEC ČAKA

IČO

00306843

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky

Čaka č. 112

Dátum založenia, vzniku konsolidujúcej účtovnej
jednotky

Rok 1990 zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.n.p.

Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku obce Čaka
bola zostavená v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o účtovníctve“) a v súlade s Opatrením
Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008 – 31, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek
konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov.
2.

Informácie o hlavných predstaviteľoch konsolidujúcej účtovnej jednotky

Starosta obce (meno a priezvisko)

Ľudovít Viglaš

Zástupca starostu (meno a priezvisko)

Miloš Sádovský, MVDr.

Prednosta obecného úradu

-

Hlavný kontrolór obce

JUDr. Marek Keller

3.

Informácie o konsolidovanom celku

Identifikačné údaje všetkých účtovných jednotiek konsolidovaného celku obce Čaka sú uvedené v tabuľkovej časti (tabuľka
č. 1) poznámok konsolidovanej účtovnej závierky.
3. 1.

4.

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – rozpočtových
organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

Názov konsolidovanej
účtovnej jednotky

Sídlo

IČO

ZŠ s MŠ Čaka

Čaka č. 364

37864301

Informácie o zamestnancoch konsolidovaného celku

Názov položky
Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku počas
účtovného obdobia
z toho počet vedúcich zamestnancov
5.

Dátum založenie

2020

2019

26

27

3

3

Informácia o splnení predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti účtovnej
jednotky

1
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Konsolidovaná účtovná závierka Obce Čaka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti
jednotlivých účtovných jednotiek tvoriacich konsolidovaný celok, a to v súlade so zákonom o účtovníctve a nadväzujúcimi
právnymi predpismi.
6.

Informácie o výsledku hospodárenia z dôvodu predaja majetku medzi účtovnými
jednotkami konsolidovaného celku

V priebehu účtovného obdobia roku 2020 sa medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku obce Čaka neuskutočnil
nákup ani predaj majetku.
7.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace
s obstaraním (clo, preprava, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku nie sú úroky z úverov.
Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa trvalo zníži o oprávky, ktoré zodpovedajú
výške opotrebenia majetku.
O opravných položkách sa účtuje v prípade prechodného zníženia hodnoty majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka.
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Za vlastné náklady sa považujú všetky
priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú
činnosť.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa
oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou
cenou. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom (napr. bezodplatne nadobudnutý majetok,
delimitovaný, novo zistený majetok pri inventarizácii) sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou, t.j. cenou, za ktorú by
sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol
zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho morálneho a fyzického
opotrebenia. Účtovná jednotka odpisuje majetok na základe zákona o účtovníctve a účtuje o účtovných odpisoch.
b) Dlhodobý finančný majetok
Finančné investície, cenné papiere a majetkové účasti sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním (provízie maklérom, poplatky burze).
c) Zásoby
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace
s obstaraním (clo, dovoznú prirážku, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou
obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sú oceňované váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Zásoby
vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Toto ocenenie sa upravuje o zníženie hodnoty zásob.
d) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky
nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním.
Opravná položka sa vytvára napr. k pohľadávkam po splatnosti a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko
nevymožiteľnosti pohľadávok.
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e) Finančné účty
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.
f)

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej
a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
g) Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. V účtovnej
závierke 2020 sa tvorila iba rezerva na overenie IUZ, KUZ a overenie súladu KUZ s Konsolidovanou výročnou správou.
h) Záväzky
Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou a pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.
Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve
a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
i)

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej
a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
j)

Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu euro referenčným výmenným kurzom
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu
uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis, resp. v deň, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka.
k) Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou
a súčasne, že sa dotácia poskytne.
Bežný transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi.
Bežný transfer od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami.
Kapitálový transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr.
s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
Kapitálový transfer od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s odpismi,
s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
l)

Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy,
skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.
Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.
O výnosoch z poplatkov sa účtuje v časovej a vecnej súvislosti s vyrubením poplatkov (ak je účtovná jednotka výbercom
poplatkov).
Čl. II
Informácie o metódach a postupoch konsolidácie
1. Informácie o použitých metódach konsolidácie
Účtovné jednotky konsolidovaného celku obce Čaka boli zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky metódou
konsolidácie uvedenou v nasledujúcom prehľade:
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Názov resp. obchodné meno
konsolidovanej účtovnej jednotky
OBEC ČAKA

Metóda
úplnej konsolidácie
áno

Metóda
podielovej konsolidácie

Metóda
vlastného imania

áno

Základná škola s Materskou školou Čaka
2. Goodwill/záporný goodwil
Goodwill v konsolidovanej účtovnej jednotke nevznikol.
3. Konsolidácia medzivýsledku

Konsolidácia medzivýsledku na úrovni obce nebola vykonaná, nakoľko nebol realizovaný žiadny predaj majetku a zásob
medzi účtovnými jednotkami KC.
Čl. III
Informácie o údajoch aktív a pasív
1. Údaje o konsolidovanom celku
Konsolidovaný celok obce Čaka .zahŕňa 1 rozpočtovú organizáciu. Identifikačné údaje o účtovných jednotkách
konsolidovaného celku sú uvedené v tabuľkovej časti (tabuľka č. 1).
2. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku
a) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2020 do 31. decembra
2020 je uvedený v tabuľkovej časti konsolidovaných poznámok (tabuľka č. 2).
Komentár:
Najvýznamnejší prírastok dlhodobého majetku a najvýznamnejší úbytok dlhodobého majetku v Eurách

2. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)
Zmeny

916
Kultúra
939
Miestne
hospodárstvo

916
Kultúra
939
Miestne
hospodárstvo
939
Miestne
hosp.

919
Správa obce

Účet

Stav
1.1.2020
v Eurách

Stav
31.12.2019
v Eurách

021

2 738 814,66

2 802 985,48

022

43 930,63

64 025,83

023

65 727,00

132 531,00

042

11 002,76

Vyradenie
Eur

11 352,76

4

Zaradenie
Eur
KSC
17 999,99
Hasičská zbrojnica
32 873,31
Tel. jednota
13 297,52
Spolu: 64 170,82
KSC Gastrozariadenie
7 555,20
Zberný dvor strojné vybavenie
12 540,00
Spolu: 20 095,20
Zberný dvor – stroje
52 920.- traktor
13884.- vlečka
Spolu: 66 804,00
Vodovod. príp.Vinice – projekt
100.Zberný dvor – projekt
250.Spolu: 350,00 €
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V tabuľke č.1 sú vykázané prírastky na jednotlivých účtoch súvahy, ktoré vznikli obstaraním majetku
počas roka 2020. Jedná sa o prírastky na účtoch 021, 022, 023 ako aj účtu 042 . Na účte 042 zostali
evidované iba projektové dokumentácie týkajúce sa jednotlivých rozpracovaných projektov, na ktoré
bola podaná Žiadosť o NFP. Jedná sa o 4 podané žiadosti a projekt a projekt vodovodná prípojka
Vinice, teda o projektové dokumentácie v celkovej sume 11.352,76 €.
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Poistenie dlhodobého majetku
Majetok Obce Čaka je poistený pre prípad škôd Poistnou zmluvou č. 11-411873 uzatvorenou medzi poisťovateľom Union
poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava prostredníctvom spoločnosti Prvá Komunálna Finančná, a.s. a obcou
Čaka.
Súhrn poistného
Č. vložky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poistené
áno-nie
áno
áno
áno
áno
áno
áno

Druh
Živelné poistenie
Poistenie proti odcudzeniu
Poistenie elektroniky a strojov
Poistenie skla
Poistenie zodpovednosti za škodu
ZŠsMŠ – poistné
Celkové ročné poistné v EUR

Celková
poistná suma v €
4 456 094,12
117 000,00
10 000,00
800,00
66 000,00
9 960,13
4 659 854,25

Ročné poistné
805,92
55,08
33,40
12,00
297,00
337,30
1 540,70

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Záložné právo bolo zriadené na tieto nehnuteľnosti:
Budova s.č. 8 – Viacúčelová budova
Budova súpisné číslo 8 je evidovaná v KU obce Čaka na LV č. 1. Splatením úveru poskytnutého Prima bankou 25.5.2026
(posledná splátka) po tomto termíne bude, resp. možným skorším splatením bude vykonaný výmaz záložného práva
zriadeného v prospech Prima banky, a.s. Žilina na LV č. 1 – katastrálne územie Čaka.

3. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku
Detailnejšie informácie o dlhodobom finančnom majetku k 31. decembru 2020 sú uvedené v tabuľkovej časti (tabuľky č. 4 )
Jedná sa o podiely v ZsVS, a.s. avšak celkový podiel obce v tejto spoločnosti je bezvýznamný, preto nie je uvádzaný
v samostatnej tabuľke.

4. Vývoj opravnej položky k zásobám
Opravná položka k zásobám nebola v konsolidovanom celku tvorená, nakoľko ani jedna z účtovných jednotiek tvoriacich
konsolidačný celok neúčtuje zásoby.
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5. Transfery
V rámci zúčtovacích vzťahov medzi subjektmi verejnej správy konsolidovaný celok vykazuje v aktívach na účte
357 – ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC zostatok nespotrebovaného dopravného žiakov ZŠ s MŠ a tiež príspevku na
stravovanie žiakov v ZŠ s MŠ na r. súvahy 141. Transfer bude zúčtovaný v roku 2021 v rámci zúčtovacích vzťahov medzi
subjektmi verejnej správy.

6. Pohľadávky konsolidovaného celku
a) významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy v €:
Pohľadávka

Riadok súvahy Hodnota pohľadávok

Opis

a

1

2

315

68

330,00

318

71

3 496,89

Pohľadávky z nedaňových príjmov

319

72

1 729,93

Pohľadávky z daňových príjmov

Spolu

3
Neuhradené nájomné bytovka

5 556,82

Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé pohľadávky vo výške 5 5563,82 €.
Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých pohľadávkach má materská účtovná jednotka – obec Čaka a to hlavne:
– pohľadávky z nedaňových príjmov obcí 3 496,89 € ( poplatok za vývoz komunálneho odpadu a cintor. popl.)
– pohľadávky z daňových príjmov obcí 1 729,93 € (najvyšší podiel na daňových pohľadávkach majú pohľadávky za daň
z nehnuteľností).
– pohľadávky za neuhradené nájomné v obecnej bytovke k 31.12.2020 boli v sume 330,00 €.
b) pohľadávky podľa doby splatnosti a podľa zostatkovej doby splatnosti
Prehľad pohľadávok z hľadiska lehoty splatnosti je uvedený v tabuľkovej prílohe konsolidovaných poznámok (tabuľka č. 9).
Textová časť konsolidovaných poznámok je doplnená o prehľad pohľadávok v štruktúre podľa rokov ich vystavenia.
Pohľadávky sú oživované výzvami na úhradu, pričom niektoré sú aj postupne dlžníkmi uhrádzané. Pri nereagovaní na výzvy
na úhradu nedoplatkov obec tieto vymáha cez exekučné konanie.
Daňové a nedaňové pohľadávky v štruktúre podľa rokov (iba obec)

Pohľadávky/roky
Nedaňové 318
TKO
Cint.popl.
Daňové 319
DN
Psy
Spolu iné pohľad.
Nájomné (315)
Iné pohľ. (378)
Spolu pohľadávky
po rokoch

2011
161,32
161,32
0,00
23,90
23,90
0,00
0,00
0,00

2012
192,00
192,00
0,00
5,56
5,56
0,,00
0,00
0,00

2013
401,13
401,13
0,00
84,37
79,37
5,00
0,00
0,00

2014
441,00
441,00
0,00
133,36
118,36
15,00
0,00
0,00

2015
372,00
372,00
0,00
104,98
94,98
10,00
0,00
0,00

2016
403,24
403,24
0,00
104,98
94,98
10
0,00
0,00

2017
428,80
428,80
0,00
164,62
139,62
25,00
0,00
0,00

2018 2 2019
322,00
349,00
322,00
299,00
0,00
50,00
259,50
313,04
244,50
298,04
15,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185,22

197,56

485,50

574,36

476,98

508,22

593,42

581,50

662,04

2020 Spolu pohl.
426,40
3496,89
386,40
3406,89
40,00
90,00
535,62
1729,93
485,62
1584,93
50,00
115,00
330,00
330,00
330,00
330,00
0,00
1292,02
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7. Časové rozlíšenie aktív
a) Náklady budúcich období (tabuľka č. 10)
Tabuľka náklady budúcich období predstavuje prehľad jednotlivých položiek časového rozlíšenia aktív ako sú výdavky na
členské, predplatné, predplatné poistné a služby zaplatené vopred a ako náklad sa prejavia v roku nasledujúcom.
8. Vlastné imanie
Prehľad o pohybe vlastného imania konsolidovaného celku od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 je uvedený
v tabuľkovej prílohe konsolidovaných poznámok – tabuľka č. 12.
Obec neúčtovala o významných opravách minulých období.
9. Rezervy
Prehľad rezerv konsolidovaného celku v členení na zákonné a ostatné, dlhodobé a krátkodobé od 1. januára 2020 do 31.
decembra 2020 je uvedený v tabuľkovej prílohe konsolidovaných poznámok – tabuľky č. 13
10. Záväzky
Prehľad záväzkov podľa doby splatnosti je uvedený v tabuľkovej časti konsolidovaných poznámok (tabuľka č. 15).
Sú to záväzky voči zamestnancom, zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni a Finančnej správe vyplývajúce
z nevyplatených miezd za mesiac december 2020 a tiež záväzky účtu 325, na ktorom sú evidované záväzky vyplývajúce
z miezd a odvodov za mesiac december pre originálne a prenesené kompetencie v školstve. Všetky tieto záväzky boli
uhradené v mesiaci január 2021 v riadnych výplatných termínoch.
11. Bankové úvery
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery
Prehľad o bankových úveroch Obce k 31.12.2020 s uvedením podrobných informácií je uvedený v tabuľkovej časti
(tabuľka č. 16).
Obec v období od k 1.1.2020 do 31. 12. 2020 má tri úvery, ktorých zostatok k 31. 12. 2020 bol v čiastke 61 157,53 €.
Splátky úverov sú rozložené rôzne. Najdlhšie budeme splácať úver do roku 2026, ale tento úver je možné splatiť aj skôr.
Uvedený úver má formu univerzálneho úverového účtu, z ktorého je povolené čerpanie a je možné si nastaviť výšku splátok
tak, aby úver bol do dátumu splatnosti podľa úverovej zmluvy v plnej výške splatený. Z tohto účtu bol navýšený úver o sumu
30 000 €, ktorý sa použil na doplatenie prác na akcii KSC, ktoré boli vykonané nad rámec prijatej dotácie, ďalej sa z neho
financovali spoluúčasti na uskutočnených akciách v priebehu roka a to hlavne práce na rekonštrukcii hasičskej zbrojnice
a rekonštrukciu futbalovej infraštruktúry. Splátky istiny úverov v roku 2020 boli vo výške 33 510,34 €. Krátkodobý úver vo
výške 4.- € vznikol, strhnutím poplatku z osobitného účtu na príjem účelovo určených finančných prostriedkov, kde boli
prijaté prostriedky na úhradu strojného zariadenia zberného dvora. Tento poplatok bol začiatkom roka 2021 v plnej výške
uhradený.
b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového alebo krátkodobého úveru
Na zabezpečenie investičného úveru bolo v prospech banky zriadené záložné právo na budovu s. č. 8 vo vlastníctve Obce
vedené na Liste vlastníctva č. 1. Záložné právo na budovu súpisné číslo 8 bude splatením úveru banke, zrušené.
Ostatné úvery, ktoré máme poskytnuté zo VÚB sú zabezpečené vystavením dohody o vyplňovacom
k blankozmenke.

práve

12. Návratná finančná výpomoc
Obec prijala návratnú finančnú výpomoc od MF SR vo výške 14 652.- € ako kompenzáciu výpadku Dne z príjmov
fyzických osôb v r.2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19. Finančné prostriedky boli použité v plnom
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rozsahu na bežné financovanie obce. Finančnú výpomoc začne obec splácať v r.2024 v sume 3 663.- € ročne vždy
k 31.10., poslednú splátku uhradí v r. 2027.

13. Časové rozlíšenie pasív
a)

Prehľad výdavkov budúcich období je uvedený v tabuľkovej časti – tabuľka č. 17

Obsahom tejto tabuľky je časové rozlíšenie nákladov bežného obdobia roku 2020, ktoré obec a jej RO uhradila ako výdavok
v nasledujúcom roku. Jedná sa o náklady týkajúce sa za tovar a služby patriace do roku 2020 ale faktúry za tieto služby boli
vyúčtované v januári 2021 a boli následne uhradené ako výdavok v roku 2021. Výdavky budúcich období mala obec
evidované v sume 2 999,27 € a RO v sume 111,78 €. Na r. 186 Konsolidovanej súvahy účtu 383 je evidovaná celková
suma za Obec a RO 3 111,05 €, ktorá je aj obsahom nižšie uvedenej tabuľky.
Rozpis účtu 383
IČ fa

Popis fa

Účtované

Mobil 0902486434 za 12/2020
Slovak Telekom, PL 12/2020

36,00
95,58

518/383
518/383

287

Lindstrom, pre. A čist.roh. 12/2020

16,02

518/383
502/383

288
289
290
291
RO

Vyúčt.el.en. za 12/2020 KSC
Slov elek. Ver. Bud 12/2020
Brantner, TKO 12/2020
ZsVS , vodda 4.Q 2020
Sociálny fond 12/2020

SPOLU
b)

Suma v €

285
286

870,26
1011,88
939,71
29,82
111,78

502/383
518/383
502/383

Poznámka
07.01.2021, 50032021

18.01.2021, 62021
11.01.2021, 50042021
11.01.20212,50042021
13.01.2021, 50052021
20.01.2021,
28.01.2021,

3111,05

Prehľad výnosov budúcich období je uvedený v tabuľkovej časti – tabuľka č. 18

Predstavuje obsah účtu 384 r. 187 Konsolidovanej súvahy v sume 1 579 844,43 €, pričom Výnosy budúcich období sú
evidované iba na účte v Materskej účtovnej jednotke. Túto čiastku tvoria budúce výnosy z kapitálového majetku obce
obstaraného resp. zhodnoteného z dotácii EÚ a ŠR.
14.
Náklady konsolidovaného celku
a) Náklady na služby
Detailný rozpis významných nákladov na služby je uvedený v tabuľkovej časti – tabuľka č. 19
b) Ostatné finančné náklady
Detailný rozpis významných nákladov na služby je uvedený v tabuľkovej časti – tabuľka č. 21
15.

Výnosy konsolidovaného celku

a) Ostatné výnosy na prevádzkovanú činnosť
Prehľad o ostatných výnosoch z prevádzkovej činnosti je uvedený v tabuľkovej časti – tabuľka č. 22
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IV.
SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI,
KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA
Po 31. decembri 2020 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v konsolidovanej účtovnej
závierke za rok 2020.
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