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Poznámky k 31.12.2013 - textová časť 
 

Čl. I 
Všeobecné údaje 

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky  
 

Názov účtovnej jednotky OBEC ZÁVOD 
Sídlo účtovnej jednotky Sokolská 243, 908 72  Závod 
IČO 00310158 
Dátum zriadenia  01. 01. 1991 
Spôsob zriadenia Podľa zákona č. 369/1990 Zb. 
Právny dôvod na zostavenie účtovnej 
závierky  

    riadna 
    mimoriadna  

Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného 
celku verejnej správy 

    áno 
    nie 

 
2. Opis činnosti účtovnej jednotky  
 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce 
a potreby jej obyvateľov 

 
3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky  
 

Starosta obce Ing. Peter Vrablec   
Zástupca starostu   JUDr. Richard Hollý 
Priemerný počet zamestnancov počas 
účtovného obdobia 

18 

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

18 
  
1 

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:  
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou 

jednotkou  
Základná škola s materskou školou, Sokolská 81, 
908 72  Závod 

- neziskové organizácie založené/zriadené  
účtovnou jednotkou  

Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o., 908 72  
Závod 419  

 
Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach  
 
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania 

účtovnej jednotky vo svojej činnosti                                                                              áno              nie 
 

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad  
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu 
účtovnému obdobiu                                                                                                            áno              nie 

 

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek 
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a) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena 
zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa 
náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: 

  dopravné 
  montáž  

    Súčasťou obstarávacej ceny nie sú: 

  úroky  

    ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania. 

 
b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. 

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho 
obstaraním.  

 

c) Zásoby nakupované 
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.  
   

d) Pohľadávky  
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o 
pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky. 

 
e) Krátkodobý finančný majetok  

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa 
vyjadruje opravnou položkou. 

 
f) Časové rozlíšenie na strane aktív 

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na 
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
 

g) Záväzky, vrátane rezerv, pôžičiek a úverov 
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú 
obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška 
v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.  
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych 
rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. 

 
h) Časové rozlíšenie na strane pasív  

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na 
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
 

i)Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou. 
 

 
4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby 

odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa 
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. 
Odpisovať sa začína: 

  odo dňa jeho zaradenia do používania 
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. 
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: 
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Odpisová skupina Predpokladaná doba  
používania v rokoch  

Ročná odpisová sadzba 
v % 

1 5 20 
3 20 5 
4 60 1,66 

 
Drobný hmotný majetok od 330,00 € do 1 700,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie 
je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje do nákladov na účet 501 – spotreba materiálu.  
 
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. 
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.  
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že 
nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia 
hodnoty majetku. Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku. 
Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom 
na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. 
Ak došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku, zníženie sa účtuje na ťarchu nákladov, napríklad 
odpis pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia o jej vyrovnaní,  mimoriadny odpis dlhodobého 
majetku. 

Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené 
predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči 
dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie. 

Tvorba opravných položiek v rámci hlavnej činnosti – k pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich 
dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako: 

365 dní najviac do výšky 25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva  
730 dní najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva 
1 095 dní najviac do výšky 75 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva 
1 461 dní najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva 

 
Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu nákladov v prospech príslušného účtu opravných 
položiek. Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech výnosov, ak toto 
opatrenie neustanovuje inak a na ťarchu príslušného účtu opravných položiek, ak inventarizácia 
v nasledujúcom účtovnom období nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo ak 
pominuli dôvody ich existencie v priebehu účtovného obdobia. 
 
6. Zásady pre vykazovanie transferov. 
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky 
podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.  
Bežný transfer od cudzích subjektov – sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti 
s nákladmi.  
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).  
Bežný transfer poskytnutý cudzím subjektom – sa  zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.  

 
Čl. III 

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 
 
A Neobežný majetok 
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  



OBEC ZÁVOD, Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72  Závod 
Poznámky  individuálnej účtovnej závierky  zostavenej k 31. decembru 2013 

 

 4

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1) 
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku  
Majetok je poistený pre prípad – živelné poistenie  - budov a ostatných stavieb  - až do výšky    3 533 161,- € 

Majetok je poistený pre prípad – živelné poistenie – poistenie hnuteľných vecí – až do výšky        129 755,- € 

Majetok je poistený pre prípad – odcudzenia – hnuteľné veci – až do výšky                                  129 755,- € 

Majetok je poistený pre prípad – rozbitie skla – až do výšky                                       797,- € 

Majetok je poistený pre prípad – živelných rizík – až do výšky                                             664,- € 

Majetok je poistený pre prípad – odcudzenia – až do výšky                                             664,- € 

Majetok je poistený pre prípad – elektronické riziká – až do výšky                8 047,- € 

Majetok je poistený pre prípad – strojné riziká – až do výšky                               1 992,- € 

Majetok je poistený pre prípad – peňazí pri preprave- až do výšky                4 979,- € 

Majetok je poistený pre prípad – zodpovednosti za škody – až do výšky                      165 970,- 

€ 

 
c) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky  

Majetok,  
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo 

Suma  

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 17 990,82 
Pozemky 893 002,08 
Budovy, stavby 3 622 833,19 
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 40 997,88 
Dopravné prostriedky  32 438,77 

 
d) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo,  napríklad 

majetok v správe účtovnej jednotky, majetok, ku ktorému vlastnícke právo účtovnej jednotky 
nebolo do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zapísané vkladom do katastra 
nehnuteľností, pričom účtovná jednotka majetok užíva, majetok, pri ktorom vlastnícke právo 
nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka 
na základe zmluvy o výpožičke, majetok obstaraný formou finančného prenájmu 

   
Majetok,  

ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo 
Suma  

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe 
zmluvy  o výpožičke 

80 274,31 

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

 
Konkrétny druh DM  Suma 

OP  
Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP 

VP časť 2 843,95 OP sa vytvorila na základe zásady opatrnosti – nevyužívaný majetok 

Športovo-oddychový areál 1 121,97 OP sa vytvorila na základe zásady opatrnosti – nevyužívaný majetok 
Kanalizácia 3. Etapa 827,05 OP sa vytvorila na základe zásady opatrnosti – nevyužívaný majetok 
Rozšírenie siete 125,00 OP sa vytvorila na základe zásady opatrnosti – nevyužívaný majetok 
Zdravotné stredisko – 
projekt 

360,00 
OP sa vytvorila na základe zásady opatrnosti – nevyužívaný majetok 

Dom služieb – projekt 1 611,82 OP sa vytvorila na základe zásady opatrnosti – nevyužívaný majetok 
Požiarna zbrojnica  -1316,25 OP bola zrušená, nakoľko pominuli dôvody jej existencie 

Budova bývalej MŠ -405,00 OP bola zrušená, nakoľko pominuli dôvody jej existencie 

 
2. Dlhodobý finančný majetok  

prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku – tabuľka č.1 
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3. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný 
dlhodobý finančný majetok  
dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 
súvahy):   

Názov emitenta Druh cenného 
papiera 

Mena 
cenného 
papiera 

Účtovná hodnota 
vykázaná v súvahe 
účtovnej jednotky  

k 31.12. 2013 

Účtovná hodnota 
vykázaná v súvahe 
účtovnej jednotky  

k 31.12. 2012 
BVS, a.s.,  Kmeňová akcia EUR 959 489,71 959 489,71 
Spolu   959 489,71 959 489,71 

 
B  Obežný majetok  
1. Pohľadávky 
a) významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy  

Pohľadávka Riadok súvahy Hodnota pohľadávok Opis 
Nedaňové pohľadávky 068 30 789,47 Vodné, stočné, vyúčtovacie faktúry, nájomné 
Daňové pohľadávky 069 21 077,51 Dane z nehnuteľností, pes 
Iné pohľadávky 081 18 409,43 Nezúčtované energie nájomníkom 
Spolu  70 276,41  

 
b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam – tabuľka č.3 
 
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam  

Pohľadávka  Tvorba OP  Zníženie OP  Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP 

OP k účtu 311 – odberatelia 11,01 0 
Tvorba OP bola z dôvodu, že pohľadávka bola 
k 31.12. BÚO po lehote splatnosti 

OP k účtu 318 – pohľadávky 
z nedaňových príjmov 

2 324,17 1 864,38 

Tvorba OP bola z dôvodu, že pohľadávka bola 
k 31.12. BÚO po lehote splatnosti 
Zrušenie OP k pohľadávke bolo z dôvodu, že pominuli 
dôvody, pre ktoré bola OP vytvorená 

OP k účtu 319 – pohľadávky 
z daňových príjmov 

535,81 0 
Tvorba OP bola z dôvodu, že pohľadávka bola 
k 31.12. BÚO po lehote splatnosti 

 
c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy) – tabuľka č.4 
d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy) – tabuľka č.4 

 
2. Finančný majetok  

významné zložky krátkodobého finančného majetku  
Krátkodobý  finančný 

majetok 
Riadok 
súvahy 

Zostatok 
k 31.12.2012 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
-  

Zostatok 
k 31.12.2013 

Bankové účty 088 288 548,15 3 630 127,09 3 561 694,89 356 980,35 
Spolu  288 548,15 3 630 127,09 3 561 694,89 356 980,35 

 
3. Časové rozlíšenie  
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období  

Opis položky časového 
rozlíšenia 

Riadok 
súvahy 

Zostatok 
k 31.12.2012 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
-  

Zostatok 
k 31.12.2013 

NBO spolu 111 4 548,02 4 056,91 4 548,02 4 056,91 
Z toho:      
NBO - poistky  1 846,06 1 459,85 1 846,06 1 459,85 
NBO – plomby odpad  2 028,38 1 892,47 2 028,38 1 892,47 
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Čl. IV 
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 
A  Vlastné imanie - tabuľka č.5 
B  Záväzky  
1. Rezervy - tabuľka č.7 
Predpokladaný rok použitia rezerv 

Názov položky Predpokladaný rok použitia  
Rezerva na dovolenku 2014 
Rezerva na odvod do poisťovní 2014 
Rezerva na audit 2014 

 
Opis významných položiek rezerv 

Názov položky Opis významných položiek rezerv 
Rezerva na dovolenku Rezerva sa tvorí v súlade s § 26 zákona o účtovníctve 
Rezerva na odvod do poisťovní Rezerva sa tvorí v súlade s § 26 zákona o účtovníctve 
Rezerva na audit Rezerva sa tvorí v súlade s § 26 zákona o účtovníctve 

 
2. Záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8 
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8 
b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8 
c) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy  

Záväzok Riadok súvahy Hodnota záväzku Opis 
dodávatelia 

152 2 873 682,73 
Neuhradené faktúry z dôvodu čerpania 
finančných prostriedkov z eurofondov 

Spolu  2 873 682,73  

 
3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci  
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9 
b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru 

Druh bankového úveru  
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/ 

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru  
alebo krátkodobého bankového úveru 

dlhodobý zmenka  
dlhodobý zmenka 

 
4. Časové rozlíšenie  
a) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich                

období podľa jednotlivých položiek súvahy   
Opis položky časového rozlíšenia Riadok 

súvahy 
Zostatok 

k 31.12.2012 
Prírastky 

+ 
Úbytky 

-  
Zostatok 

k 31.12.2013 
VBO – hasiči zbierka  0 3 338,60 0 3 338,60  
VBO – nadácia SPP  17 000,00 0 0 17 000,00 
VBO - Enviropark  0 4 056,00 0 4 056,00 
VBO - cintorínske  1 269,68 202,50 234,94 1 237,24 
VBO – majetok získaný delimitáciou  0,62 0 0 0,62 
VBO - Nafta  4 331,60 0 0 4 331,60 
VBO - kanalizácia  0 1 606 994,22 0 1 606 994,22 
VBO – odpisy majetku zo ŠR  945 220,46 0 22 785,60 922 434,86 
VBO – odpisy majetku mimo ŠR  46 172,74 0 796,08 45 376,66 
VBO – odpisy majetku FNM  5 584,69 0 96,24 5 488,45 
Spolu 182 1 019 579,79 1 614 591,32 23 912,86 2 610 258,25 

 

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

k 31.12.2012 
Príjem 

kapitálového 
Zúčtovanie do 

výnosov 
Zúčtovanie do 

výnosov 
Stav záväzku 
k 31.12.2013 
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transferu bežného 
účtovného 

obdobia 

budúcich 
období 

Nenávratný finančný 
príspevok z MŽP SR na II. 
etapu kanalizácie  

0 1 606 994,22 0 1 606 994,22 1 606 994,22 

Spolu 0 1 606 994,22 0 1 606 994,22 1 606 994,22 

 
Čl. V 

Informácie o výnosoch a nákladoch  
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/  Suma  
tržby za vlastné výkony  a tovar 602 - Tržby z predaja služieb 72 074,50 
daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 632 - Daňové výnosy samosprávy 589 126,06 
 633 - Výnosy z poplatkov  71 666,79 
ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 641 – tržby z predaja DNM a DHM 92 493,14 
výnosy z transférov 693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR 50 988,33 

 
2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/  Suma   
a) spotrebované nákupy 501 - Spotreba materiálu  55 986,20 

 502 - Spotreba energie 67 711,86 
b) služby  518 - Ostatné služby  178 889,96 
c) osobné náklady 521 - Mzdové náklady  148 451,80 

 524 – Zákonné sociálne poistenie 50 319,81 
d) odpisy, rezervy a opravné položky 551 - Odpisy  DNM a DHM 115 141,93 
e) náklady na transfery a náklady z odvodu 

príjmov 
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do 
RO, PO zriadených obcou alebo VÚC 

167 442,89 

Osobitné náklady podľa zákona 
o účtovníctve 
§ 18 ods.6 

Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti 
v členení na náklady za: 

 

 - overenie účtovnej závierky 1 524,17 

 
Čl. VI 

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 
 

Ďalšie informácie - informácie o významných položkách 
Druh položky Hodnota Účet 

Drobný hmotný majetok 1 322,54 750 001 
Drobný hmotný majetok 100 676,21 750 010 
Majetok vo výpožičke 1 823,99 750 030 
Materiál v skladoch civilnej ochrany 4 133,44 750 020 
Majetok vo výpožičke 78 450,32 750 031 

 
 
 

Čl. VII 
Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 
Iné aktíva a iné pasíva  
opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku 
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 - tabuľka č.11.  
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2. riadok obsahuje údaje o budúcom práve účtovnej jednotky zo zmlúv o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku.   

 
Názov 

poskytovateľa 
nenávratného 

finančného 
príspevku 

 
 

Číslo zmluvy 
 

Predmet zmluvy 

 
Hodnota 
zmluvy 

Hodnota prefinancovaných nákladov 
z vlastných prostriedkov obce alebo 

z úverových zdrojov 
neuhradených/nerefundovaných  

poskytovateľom NFP k 31.12.2013 

MŽP SR 066/1.2MP/2010 Závod – kanalizácia II. 
etapa 

4 456 383,52 2 638 862,52 

 
 

Čl. VIII 
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch  

účtovnej jednotky a spriaznených osôb 
  

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky 
a spriaznených osôb  

 

Spriaznená osoba Druh obchodu 
Hodnotové vyjadrenie obchodu 

alebo percentuálne vyjadrenie obchodu k celkovému objemu 
obchodov realizovaných ÚJ 

ZŠ s MŠ Závod Bežný transfér 164 407,97 

 
 

Čl. IX 
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  

 
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.13-16 
 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07. 12. 2012 uznesením č. 92,93/2012. 
Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 26. 09. 2013 uznesením č. 66/2013 
- druhá zmena schválená dňa 12. 12. 2013uznesením č. 93/2013 

 
Čl. X 

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  
do dňa zostavenia účtovnej závierky 

 
Po 31. decembri 2013 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie 
v účtovnej závierke za rok 2013. 
 

 


