Poznámky
Čl. 1
Všeobecné údaje

Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho – Egressy Béni Városi Művelődési központ,
Hradná č. 1 Komárno,
(1) Identifikačné údaje účtovnej jednotky
Je príspevková organizácia Mesta Komárno, ktorá bola zriadená podľa ustanovenia § 4, ods. 3 písmena g,
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, uznesením MsZ Komárno č.. 8
dňa 18. mája 1991. K zriaďovacej listine MsKS Komárno bol vydaný dodatok č.l, ktorý bol schválený MZ
Komárno uznesením číslo 1533/2009 zo dňa 5.októbra 2009 a dodatok č.2, ktorý bol schválený MZ
Komárno uznesením číslo 582/2019.
Zriaďovateľ: Mesto Komárno IČO: 00059994
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho–Egressy Béni Városi Művelődési központ (ďalej len „MsKS“)
zostavilo svoju účtovnú závierku ako riadnu, ku koncu účtovného obdobia, ktorým je kalendárny rok.
(2) Opis účtovnej jednotky
Poslaním MsKS Komárno je vytvárať podmienky pre spoločensky hodnotné, tvorivé kultúrne aktivity
občanom regiónu, uspokojovať a podnecovať ich kultúrne záujmy, sprostredkovať občanom umelecké
hodnoty, aktívne sa podieľať na organizovaní kultúrno-spoločenského života v spolupráci s ďalšími
kultúrnymi a civilnými organizáciami a školami regiónu.
Predmetom činnosti, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov je :
- usporadúvanie kultúrnych programov,
- usporadúvanie festivalov a súťaží,
- organizovanie výstav, kurzov a prednášok,
- rozvoj záujmovo umeleckej činnosti.
- činnosti na úseku pamiatkovej starostlivosti, zverených do správy organizácie
(3) Informácie o štatutárnych zástupcoch a organizačnej štruktúre MsKS Komárno:
Organizácia MsKS je vybudovaná na princípe dvojstupňového riadenia, ktorý umožňuje uplatňovať
deľbu práce a zodpovednosti MsKS.
Prvý stupeň riadenia tvorí riaditeľ, druhý stupeň tvoria vedúci zložiek MsKS.
Na čele MsKS je riaditeľ : Mgr.art. Róbert Lakatos od 1.7.2019, ktorý riadi a zodpovedá za všetku činnosť
MsKS v súlade so štatútom, zastupuje organizáciu navonok a koná v jeho mene.
Riaditeľa počas jej neprítomnosti zastupuje zástupca , ktorá je zároveň vedúcou ekonomického oddelenia.
MsKS Komárno zamestnáva 14. stálych zamestnancov MsKS Komárno. Z uvedeného počtu sú dvaja
vedúci zamestnanci , štyria zamestnanci zabezpečujú organizáciu a realizáciu jednotlivých podujatí, traja
zamestnanci vykonávajú administratívnu činnosť, tri upratovačky a traja technickí pracovníci zabezpečujú
prevádzku jednotlivých budov v správe MsKS.
Prácu jednotlivých úsekov záujmovo umeleckej činnosti a spoločenského života MsKS riadi ich vedúci .
Vedúci jednotlivých zložiek zodpovedajú za plnenie úloh na zverenom úseku riaditeľovi MsKS.
Základnými organizačnými zložkami sú:
a/ MsKS Komárno, Hradná č.1
b/ kultúrne zariadenie v mestskej časti v Kave.
c/ predná časť Dôstojníckeho pavilónu
Organizačné zložky MsKS vzájomne spolupracujú a zabezpečujú plnenie úloh MsKS, sú priamo podriadené
riaditeľovi MsKS.
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Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Účtovná závierka MsKS je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
(2) MsKS Komárno naďalej vychádzalo z účtovných metód a účtovných zásad vyplývajúcich z
Opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým boli ustanovené podrobnosti o postupoch účtovania
rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie,
obce a vyššie územné celky s účinnosťou od 1. januára 2008, ktoré mali vplyv hlavne na hodnotu
vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky, v znení neskorších zmien.
(3) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek:
a) dlhodobý nehmotné majetok nakupovaný nebol,
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou nebol,
c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný bol ocenený cenou obstarania a nákladmi
súvisiacimi s obstaraním,
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou nebol,
e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný darovaním alebo
delimitáciou nebol,
f) dlhodobý finančný majetok obstaraný nebol,
g) zásoby nakupované boli ocenené cenou obstarania a nákladmi súvisiacimi s obstaraním,
h) zásoby neboli vytvorené vlastnou činnosťou ,
i) zásoby neboli získané darovaním alebo delimitáciou,
j) pohľadávky pri ich vzniku boli ocenené ich menovitou hodnotou,
k) krátkodobý finančný majetok obstaraný nebol,
l) časové rozlíšenie na strane aktív bolo ocenené menovitou hodnotou,
m) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, boli ocenené menovitou hodnotou
pri ich prevzatí,
n) časové rozlíšenie na strane pasív bolo ocenené cenou obstarania,
o) deriváty MsKS nevykazuje,
p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi MsKS nevykazuje,
q) majetok obstaraný z transferov bol ocenený cenou obstarania a nákladmi súvisiacimi s
obstaraním,
r) finančný a operatívny leasing MsKS nevykazuje
(4) Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v ods.3 sa
uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.
(5) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre DHM, doba odpisovania, sadzby: Podstata odpisovania
dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 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 smerom nahor.
Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú
stanovené takto:
Odpisová skupina
1
2
3
4
5
6

Doba odpisovania v rokoch
4 roky
6 rokov
8 rokov
12 rokov
50 rokov
50 rokov

Ročná odpisová sadzba
1/4
1/6
1/8
1/12
1/50
1/50

Drobný nehmotný majetok od .....0....... EUR do ...2400......... EUR, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej
jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 Ostatné služby.
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Drobný hmotný majetok od ....166........ do .....1700 ................ EUR, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej
jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.
(6) Hodnota majetku bola znížená len o oprávky k dlhodobému majetku, opravné položky k majetku
vytvorené neboli.
(7) Zásady pre vykazovanie transferov
Bežný aj kapitálový transfer poskytnutý zriaďovateľom sa účtuje na ťarchu účtu 221- Bankové účty
a súvzťažne s účtom 354- Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku.
Pri použití sa bežný transfer účtuje spolu s výdavkom uhradeným z príslušného účtu 221,na účet
354- Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a do výnosov na účet 691-Výnosy z bežných
transferov z rozpočtu obce. Kapitálový transfer poskytnutý zriaďovateľom sa účtuje súčasne s
výdavkom uhradeným z príslušného účtu 221, v prospech účtu 355-Zúčtovanie transferov rozpočtu
obce a vyššieho územného celku a na ťarchu účtu 354- Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a
vyššieho územného celku. Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, opravnými položkami a
zostatkovou cenou pri vyradení dlhodobého majetku sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do
výnosov na účet 692-Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce a VÚC. Na účet 354Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a do výnosov na účet 691- Výnosy z bežných transferov z
rozpočtu obce MsKS v roku 2019 zúčtovala 255.000,–Eur, a na účet 355.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku na účte 692 v hodnote 42 437,Eur odpisy majetku mesta Komárno.
Bežný transfer poskytnutý zo štátneho rozpočtu sa zúčtuje do výnosov v prospech účtu 693Výnosy samosprávy z bežných transferov zo Štátneho rozpočtu a na ťarchu účtu 359 – Zúčtovanie
transferov medzi subjektov verejnej správy. Celková čiastka prijatého transferu zo štátneho
rozpočtu, ktorá bola zúčtovaná na účet 693-Výnosy samosprávy z bežných transferov zo Štátneho
rozpočtu a z rozpočtu VÚC predstavovala 6068,- Eur. Kultúrne poukazy v hodnote 3868,-€,
dotácia VUC Nitra v hodnote 1200,-€ a dotácia Fondu na podporu kultúry národnostnej menšiny
v hodnote 1000,-€.
Transfer poskytnutý subjektom, ktorý nie je subjektom verejnej správy sa účtuje v časovej a vecnej
súvislosti s nákladmi v prospech účtu 384- Výnosy budúcich období vo výške výdavkov, ktoré
neboli zúčtované do nákladov, ak ide o bežný transfer. Kapitálový transfer sa účtuje v prospech
účtu 384 a vo výške odpisov, opravných položiek a zostatkovej ceny pri vyradení dlhodobého
majetku sa postupne rozpúšťa do výnosov na účty 696 alebo 698.
(8) Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na slovenskú menu:
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavali na eurá
kurzom Európskej Centrálnej Banky v deň predchádzajúci dňa uskutočnenia účtovného prípadu v
súlade so zákonom o účtovníctve.

Čl. III

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

a) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku /v EUR/
OBSTARÁVACIA CENA
Názov

Účet

Riadok
súvahy

Aktivované N na vývoj

012

004

Softvér

013

005

Oceniteľné práva

014

006

Drobný DNM

018

007

Ostatný DNM

019

008

Spolu

OC

k 31.12.2018

Prírastky
+

1 410,08

0

0

0

1 410,08

1 410,08

0

0

0

1 410,08

OC

3

Úbytky
-

Presuny
+/-

k 31.12.2019

