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Poznámky k 31.12. 2020 
 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky  

 
Názov účtovnej jednotky Obec  P R U Ž I N A 

Sídlo účtovnej jednotky P r u ž i n a  č. 415 

IČO 00317730 

Dátum zriadenia  01.01.1990 

Spôsob zriadenia v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky      riadna 

    mimoriadna  

d)Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku 

verejnej správy 

    áno 

    nie 

 
Účtovná závierka obce Pružina (ďalej len „Obec“) k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna individuálna 

účtovná závierka, v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov za účtovné 

obdobie od 1. januára do 31. decembra  2020. 

 

2. Opis činnosti účtovnej jednotky  

 
Hlavná činnosť účtovnej jednotky starostlivosť o všestranný rozvoj a potreby 

obyvateľov obce 

 

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

 
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) Michal  U š i a k,  starosta obce 

Zástupca štatutárneho orgánu Ing. Jaroslav Beňadik, zástupca starostu 

Hlavný kontrolór obce Ing. Jarmila Kušnierová 

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:  

- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou 

(počet) 

 

1 

- neziskové organizácie založené/zriadené  účtovnou 

jednotkou (počet) 

 

 0 

 

Názov položky 2020 2019 

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia  

30 

 

31 

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka účtovnej jednotky z toho:   

 

 

30 

 

30 

z toho: počet vedúcich zamestnancov 3 3 

 

Počet zamestnancov na konci účtovného obdobia bol  totožný s rokom  2019. Priemerný počet   

zamestnancov sa v priebehu roka 2020 znížil o 1 z dôvodu nižšieho počtu aktivačných zamestnancov.  

 

Obec má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 1 rozpočtovú organizáciu - Základnú školu Štefana 

Závodníka, Pružina  č. 408 a to od roku 2002. 

 

Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu. 



OBEC PRUŽINA – Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej  k 31. 12. 2020 

__________________________________________________________________________________ 

 

2 

 

Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach  

 

1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky 

vo svojej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve a nadväzujúcimi právnymi predpismi. 

                                                                           

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad  
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.  

 

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek 

Položky Spôsob oceňovania 

a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 

b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou 

činnosťou 

vlastnými nákladmi    

c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 

d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi 

e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný 

majetok získaný bezodplatne 

reálnou cenou 

f) dlhodobý finančný majetok obstarávacou cenou 

g) zásoby nakupované obstarávacou cenou 

h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi 

i) zásoby získané bezodplatne reálnou cenou 

j) pohľadávky  menovitou hodnotou 

k) krátkodobý finančný majetok  menovitou hodnotou 

 

 

1) 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 

l) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov  menovitou hodnotou 

m) rezervy  oceňujú sa v očakávanej výške záväzku 

 

n) 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. 

 

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 2 desatinné miesta. Používa sa lineárna metóda odpisovania. V roku 2020  bol 

zostavený odpisový plán totožný s rokom 2019, neboli v ňom žiadne zmeny v spôsobe odpisovania. 

 

  Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: 
Odpisová skupina Predpokladaná doba  

používania v rokoch  

Ročná odpisová sadzba 

v % 

Iný nehmotný majetok  5 20  

Budovy, stavby  40-80 5 – 2,5 

Stroje, prístroje, zariadenia 6-12 25-12,5 

Dopravné prostriedky                           4-6 16,7 

Inventár 6 12,5 

Drobný nehmotný majetok od 34,- € do 2 400,- €, ktorý podľa vnútorného predpisu nie je dlhodobým nehmotným  

majetkom, sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - ostatné služby. V zmysle tohto predpisu obec 
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za drobný hmotný majetok považuje majetok od 34  € do 1 700  € a účtuje ho v zmysle predpisu o účtovníctve na 

účet 501. Majetok do 34 € s dobou použiteľnosti nad 1 rok je zaradený v OTE – operatívno-technická evidencia. 

Tento druh majetku sa účtuje cez účet 112. 

 

Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku 

 
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.  

Účtovná jednotka  tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je riziko, 

že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako: 

 

  6 mesiacov najviac do výšky     50  % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva  

12 mesiacov najviac do výšky   100  % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva 

Opravná položka k nedokončeným investíciám bola tvorená vo výške 4 242,36 € a to za projekt  WIFI, 

cyklotrasu a výdajňu jedál v ZŠ. Projekt WIFI bol zatiaľ pozastavený, výdajňa jedál  sa bude realizovať 

v závislosti na  projekte „obedy zadarmo“.  Žiadne  OP k tomuto druhu majetku sa nerušili, ani 

nerozpúšťali. Bližší komentár v č. III. bod A 1.e. 

 

5. 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. Obec Pružina účtovala pohľadávku na účte 357 voči 

Úradu práce za vyplatené mzdy a odvody za IV. štvrťrok 2020 - za chránenú dielňu v nárokovanej  sume  

1 798,14 € a v sume 4 030,94  € za  projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ“.  

 

Bežný transfer  
- prijatý od cudzích subjektov - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi 

- poskytnutý cudzím subjektom - sa  zúčtuje do nákladov po splnení podmienok 

- poskytnutý vlastným subjektom - sa  zúčtuje do nákladov pri poskytnutí  transferu. 

 

Kapitálový transfer  
- prijatý 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).  

- poskytnutý cudzím subjektom - sa  zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.  

- poskytnutý vlastným subjektom - sa  zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s  nákladmi 

účtovanými v organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  

 

6. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro 
    Obec nemala v roku  2020 majetok v cudzej mene. 

 

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 majetku -  tabuľka č.1 

V dlhodobom nehmotnom  majetku za sledované obdobie pohyb nebol. V dlhodobom hmotnom majetku 

evidujeme prírastky, úbytky aj presuny. Prírastky boli pri budovách a stavbách a samostatnom  hnuteľnom 

majetku, spolu v sume 135 672,88 € a to predovšetkým za technické zhodnotenie miestnych komunikácií, 

budov, vybavenie špeciálnych učební v ZŠ v rámci projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií v ZŠ“- 

spolu v sume 52 693,88 €. Prírastky  pri budovách a stavbách boli za rozšírenie kanalizácie v sume 

15 340,93 €, prístavbu a  rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, spolu za 12 384,77 €, pri pozemkoch bol 

prírastok v sume 170,64 € - obstarané za účelom budovania prístupovej cesty. Pri samostatnom hnuteľnom 

majetku evidujeme kúpu  moderného čipového systému do školskej jedálne pri MŠ v sume 2 600,48 €. 

Úbytky dlhodobého majetku boli pri nedokončených investíciách,  po zaradení majetku a pri odpredaji  

pozemkov. Pokiaľ ide o presuny, tieto boli v sume 6 391,68 € a týkali sa predovšetkým prístavby hasičskej 

zbrojnice, ktorá sa začala v roku 2019 a zhodnotených miestnych komunikácií. Väčšinu investičných akcií 
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obec financovala z vlastných prostriedkov, ale aj z prijatej dotácie v rámci projektu „Zlepšenie kľúčových 

kompetencií žiakov ZŠ“, ktorý stále pokračuje. 

 

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku  
Spôsob poistenia Hodnota majetku                                      Výška poistného 

          v EUR                                                          v EUR                          

Združené poistenie majetku            4 633 823,03                                                 2 575,60 

Združené poistenie majetku                262 833,05                                                    235,75  

Poistenie pre prípad krádeže               137 075,05                                                    608,99  

Poistenie za spôsobenú škodu                     x                                                                95,76   

Zmluvné poistenie vozidiel                                    x                                                           1 819,01  

    

Oproti minulému účtovnému obdobiu sa suma poistenia  zvýšila. Dôvodom bola povinnosť obce poistiť  

majetok v súvislosti s projektom „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ“ v hodnote 77 049,98 €.  

Poistné sa hradilo v celkovej sume  5 628,19 € a  bolo o 678,33 € vyššie oproti roku 2019.  Majetok  obce  

je poistený v Komunálnej poisťovni,   a. s.,  nákladné auto je poistené vo VÚB Vustenrot. Na hasičské auto 

je havarijná poistka uzatvorená v poisťovni Kooperatíva. Poistné bolo platené v termíne podľa zmlúv.  

 

Obec má na dlhodobý  hmotný majetok zriadené záložné právo na bytový dom č. 1039 a 1040 a to záložnou 

zmluvou v zmysle § 151a nasl. Občianskeho zákonníka č. 306/274/2007 voči záložnému veriteľovi – 

Štátnemu fondu rozvoja bývania Bratislava v sume 1 146 883,09 €, za poskytnutie úveru na výstavbu 2      

b. j., v zmysle uvedenej zmluvy. Rozhodnutím Správy katastra v Považskej Bystrici číslo vkladu V 91/11, 

zo dňa 4. 3. 2011 bol tento vklad záložného práva povolený. 

 

c) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky  
Majetok,  

ku ktorému má účtovná jednotka 

vlastnícke právo 

 

 Suma v EUR 

Pozemky   212 151,- 

Budovy, stavby  5 914 768,34 

Stroje, prístroje, zariadenia, invent.    265 299,49 

Dopravné prostriedky                                                    27 690,30 

Umelecké diela a zbierky      7 962,61 

Majetok daný do správy  základnej 

škole (RO) 

                                                518 696,35 

 

Majetok vo vlastníctve obce sa zhodnotil a bol vyšší o 118 313,49  € aj z dôvodu realizovaných investícií 

uvedených v článku III. 1 a/. 

 

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

ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo 
 

Suma v EUR 

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe 

zmluvy o výpožičke 

- hasičské auto z MV SR 

- protipovodňová súprava z MV SR 

- zostava pre matriku z MV SR 

- DHM CO a špeciálny materiál CO 

- Defibrilátor 

- Unimobunka 

  

 

114 813,60 € 

  14 320,94 € 

    1 541,16 €     

    9 249,22 € 

    1 974,-    € 

    1 000,-     €  

   Majetok na základe nájomnej zmluvy-Farský úrad 

   -stará farská budova plánovaná na Dom Š. Závodníka 

           Obec platí nájom 1  €/mesačne 

                                     (12  € ročne)                                                        

 

Oproti predchádzajúcemu obdobiu boli  zmeny v majetku vo výpožičke a to zvýšenie v hodnote        

1 000 € za unimobunku,  ktorá sa v súčasnosti využíva pre prevádzkových zamestnancov pri ČOV. 
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e) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému 

majetku a dlhodobému hmotnému majetku 

 
Druh DM  Suma OP v EUR Dôvod zvýšenia, zníženia a zrušenia oprav. položiek 

 

Nedokončené investície na 042 

       

         4 242,36 

K nedokončeným investíciám sa tvorili  OP a to v sume 

4 242,36 € a to za WIFI, cyklotrasu a výdajňu jedál v ZŠ. 

OP sa  hodnotenom období nerušili ani nerozpúšťali. 

 

Opravné položky v sume 4 242,36 € boli vytvorené z dôvodu, že s investíciou sa počíta až v nasledujúcom 

období a nie je isté, či sa bude v nej aj pokračovať. Dôvodom je aj súčasná situácia v spoločnosti súvisiaca 

s ochorením COVID-19, ako aj z dôvodu, že sa predpokladá, že dotácia na „obedy zadarmo“ sa bude rušiť 

a ráta sa aj s poklesom stravníkov. V takom prípade by bol postačujúci výdaj stravy v existujúcich 

priestoroch školskej jedálne pri MŠ, kde bolo zakúpené aj nové vybavenie. 

 

2. Dlhodobý finančný majetok  
prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1 

 

Dlhodobý finančný majetok je zachytený v tabuľke č. 1.  Pri tomto druhu majetku neboli žiadne pohyby, 

ani sa k nemu  netvorili opravné položky. 
 

3. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný 

dlhodobý finančný majetok  

 
 Realizovateľné cenné papiere (riadky 027  súvahy):   

 

 

Názov emitenta 

 

Druh 

cenného 

papiera 

 

Mena 

cenného 

papiera 

 

 

Podiel  

v % 

 

 

Dátum 

splatnosti 

Účtovná 

hodnota 

vykázaná 

v súvahe 

účtovnej 

jednotky  

k 31.12. 2020 

 

Účtovná hodnota 

vykázaná 

v súvahe účtovnej 

jednotky  

k 31.12. 2019 

 

Považská vodárenská spol. 

akcia 

kmeňová 

 

    EUR 

   

1,104 

 

neuvedený 

          

        264 717,12 

         

      264 717,12 

 

Obec vlastní kmeňové akcie v počte 10 096 ks á 26,22 € emitenta  Považská vodárenská spoločnosť, a. s.,  

v mene EURO. Účtovná hodnota k 31.12.2020 bola v sume  264 717,12 EUR. S týmito akciami sa v roku  

2020 neobchodovalo.  

 

B  Obežný majetok  

1. Pohľadávky 

 
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy brutto  tabuľka č. 4 

Pohľadávky Riadok 

súvahy 

Hodnota 

pohľadávok 

Opis 

315 – Ostatné pohľadávky  65   2 684,78 Dobropisy za energie, pohľadávky za ŠJ 

318 – Nedaňové pohľadávky  68 11 688,10 Komunálny odpad, opatrovateľská  služba 

nájomné za byty a KD, odpadové vody, 

lotérie  

319 – Daňové pohľadávky 69  1 577,65 Dane z nehnuteľností, daň za psa, ubytovanie 

378 – Iné pohľadávky 81 3 856,47 Pohľ. za služby v bytoch, pohľ. voči spoloč. 

úradovni Jasenica, voda Chmelisko, za  byty 

S p o l u x          19 807,- x 

 

Obec vykazuje pohľadávky v sume 19 807  €, z toho všetky sú krátkodobé. Časť pohľadávok za  nájom 

a služby  v bytovkách sa vymáha exekúciou a tieto sa v r. 2020 znížili o 412,78 €. Naopak, vyššie pohľadávky 
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boli za komunálny odpad. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli  krátkodobé pohľadávky o 410,27 € 

vyššie. Dôvodom sú predovšetkým vydané výmery za odpadové vody v závere roka podľa skutočnej spotreby 

vody, ktorých bolo viac. Obec eviduje aj pohľadávku  za prevádzku voči Spoločnej úradovni Jasenica po 

ročnom vyúčtovaní nákladov -  za stavebný úrad a opatrovateľskú službu v sume 960,34 €.  

 

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č. 3 

Opravné položky k pohľadávkam boli v roku 2020 tvorené v sume  2 224,23 €, z toho daňové boli 516,90  € 

a v sume 1 707,33 € boli nedaňové pohľadávky. Zrušené boli opravné položky  vo výške 2 666,60 € a to 

z titulu  úhrad pohľadávok. Zostatok opravných položiek bol v sume 5 705,03 €, čo bolo v porovnaní s rokom 

2019 o 442,37  € menej.  

 

Pohľadávky Suma OP 

k 31.12.2020 

Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP 

 318 – Nedaňové    

           pohľadávky  

 

4 601,30 

Tvorba  516,90 € a zrušenie OP z dôvodu úhrady pohľadávok v sume 

609,25 €. Tvorba bola z dôvodu  rizika              vymožiteľnosti. 

 319 – Daňové pohľadávky 1 103,73 Tvorba  1 707,33 € z dôvodu  rizika vymožiteľnosti, zrušenie v sume 

1 503,74  € - úhrady pohľadávok. 

 S p o l u  5 705,03                                                x 

    

Pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4 

Celkové pohľadávky obec eviduje v sume 19 807 €, z toho pohľadávky do lehoty splatnosti boli v sume         

10 709,16  € a  po splatnosti vo výške  9 079,84 €. Po lehote splatnosti obec eviduje pohľadávky  za dane 

a poplatky a za byt  za minulé roky, na ktoré sa tvorili opravné položky v zmysle vnútorného predpisu. 

Obec eviduje pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka v sume 10 709,16 €, dlhodobé 

pohľadávky obec neeviduje.  

 

2. Finančný majetok  

a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku  

 

Krátkodobý  finančný majetok 

Zostatok 

k 31.12.2020 

 

Zostatok k 31.12.2019 
       Pokladnica               961,13        983,49 

       Bankové účty        394 445,- 242 972,67 

       Ceniny     13,20         356,40 

 

Ako finančný majetok na riadku 85 súvahy, obec eviduje peniaze v pokladnici, účty v bankách a ceniny – stravné 

lístky v počte 3 ks/4,40 €. Účtami v bankách môže obec voľne disponovať. Obec nevlastní žiadne termínované 

účty. Na účtoch v bankách (Prima banka, VÚB banka) obec evidovala k 31. 12. 2020 zostatky v sume                 

394 445 €, čo je o 151 472,33 € viac ako v roku 2019. Finančný majetok bol v sume  395 419,33 €, čo je 

o 151 106,77  € viac ako v roku 2019. Dôvodom sú predovšetkým vyššie podielové dane na samosprávu, vyššie 

poplatky za odpad, ale aj šetrenie niektorých výdavkov.    

 

3. Časové rozlíšenie  

Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období  

Opis jednotlivých významných položiek časového 

rozlíšenia 

Zostatok 

k 31.12.2020 

Zostatok 

k 31.12.2019 
Náklady budúcich období  spolu z toho: 4 242,32  3 152,45 

Predplatné novín             1 480,40              941,06  

Poistné – majetku obce             2 470,63   2 088,- 

Iné – webové stránky, členské MAS     291,29       123,39 

Príjmy budúcich období  spolu z toho:      33,-       33,- 

Nájom z SPP a Považskej vodárenskej spoločnosti     33,-       33,- 

  

Časovo rozlíšené náklady boli oproti roku 2019 vyššie o 1 096,87 €  a to aj z dôvodu, že v roku 2020    bolo 

vyššie  časové rozlíšenie z poistného.  
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Čl. IV 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 

A  Vlastné imanie - tabuľka č. 5 

Názov položky Zostatok 

k  31.12.2019 

Prírastky Úbytky Presuny Zostatok k  

31.12.2020 
428–Nevysporiadany výsledok   

hosp. minulých období 

    2 043 739,79            0 0  171 377,34     2 215 117,13 

Výsledok hosp. za bežné obdobie        171 377,34     173 612,96 0 -171 377,34       173 612,96 

S p o l u     2 215 117,13     173 612,96  0            0     2 388 730,09 

 

 Pohyby v položke nevysporiadaneho hospodárskeho výsledku minulých rokov, ktoré ovplyvnili výšku   

vlastného imania sú:  

a) Pohyb vo vlastnom imaní – presun VH z roku 2019 - prebytok na nevyspor. VH   171 377,34  €             

b) Zvýšenie vlastného imania – kladný výsledok hospodárenia 2020                           173 612,96  €.          

 

Opravy minulých období: V hodnotenom období neboli účtované žiadne významné opravy minulých 

období. 

    

B  Záväzky 

1. Rezervy - tabuľka č. 7  

Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv 

Názov položky             Predpokladaný rok použitia  
Náklady na odchodné a poistné  2021   

Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky 2021 

Zamestnanecké pôžitky – jubileá, odchodné  2021    

 

Účtovná jednotka tvorila len ostatné krátkodobé rezervy a to na: audit – overenie individuálnej 

a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 v sume 4 560 € a na zamestnanecké pôžitky – odchodné 

a jubileá v sume  11 612,72 €.  

 

Záväzky podľa doby splatnosti  
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č. 8 

Všetky záväzky obce sú zachytené v tabuľke č. 8. Najväčšou položkou  záväzkov je úver zo Štátneho fondu 

rozvoja bývania, zostatok ktorého obec k  31. 12. 2020 eviduje vo výške  692 791,03  €. Z toho do 1 roka je 

jeho výška  38 390,18 € a dlhodobý záväzok je  v sume  654 400,85 €.  Ďalšími záväzkami sú finančné 

zábezpeky za byty v sume 12 203,13  €. Pohyby v zábezpekách boli len pri výmene bytov, zábezpeka bola 

použitá pri platobnej neschopnosti nájomníkov na základe žiadosti nájomníka. Ostatné záväzky boli za 

nesplatený úrok z úveru ŠFRB  v sume 307,91 € a  za vystavené investičné aj neinvestičné faktúry vo výške 

30 107,25 €. Údaje tiež obsahujú záväzky vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov – voči zamestnancom, 

daňovému úradu a poisťovniam a za sociálny fond. Všetky záväzky boli v lehote splatnosti a celkové záväzky 

boli o 24 651,06  € nižšie oproti rovnakému obdobiu minulého roka. 

 

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č. 8 

Z tabuľky č. 8 vyplýva, že obec záväzky po lehote splatnosti neeviduje. Do 1 roka obec eviduje záväzky v sume 

112 391,47  € a nad 1 rok v sume 666 638,51  €, prevažne voči ŠFRB. Celkové záväzky k 31. 12. 2020 obec 

eviduje v sume  779 029,98 €, čo je o 24 651,06  € menej ako v roku  predchádzajúcom, najmä z dôvodu splátok 

úveru ŠFRB.  Ku koncu roka 2020 obec eviduje neuhradené investičné faktúry z projektu „Zlepšenie kľúčových 

kompetencií v ZŠ“ a to v sume 15 029,- €, v ktorom sa pokračuje a čaká sa na kontrolu. Treba uviesť, že záväzky 

v zmysle podmienok zmluvy o úvere voči ŠFRB boli pravidelne plnené. 
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b) popis významných položiek záväzkov v EUR 
Záväzok Hodnota záväzku 

k 31.12.2020 

Hodnota záväzku 

k 31.12.2019 

Opis 

479 – Štátny fond rozvoja bývania 

          dlhodobý 

           654 400,85        692 731,29 Úver voči   ŠFRB na výstavbu 2 by-

tových jednotiek, splatný v r. 2037 

479 – Štátny fond rozvoja bývania             38 390,18          38 062,72 Úver voči   ŠFRB, splatný v r. 2020 

479 – Finančné zábezpeky             12 203,13          12 267,47 Finančné zábezpeky za 2 b. j.- bytov-

ka 1039 a 1040 

321 - Dodávatelia             30 108,25          11 905,36 Faktúry investič.a došlé neinvest. po 

1.1.2021 za tovary a služ. za rok 2020 

331 – Pracovníci               19 047,15          19 165,16 Záväzky voči zamestnancom z miezd 

za 12/2020 

336 – Zúčtovanie s organizáciami 

          sociálneho zabezpečenia     

            13 244,15          12 979,18 Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 

za 12/2020 

324 – Prijaté preddavky                  7 913,80          12 064,49  Preddavky za byty – služby a stravné 

 
d)  Dlhodobé záväzky  

 Záväzky zo sociálneho fondu 

Sociálny fond Rok 2020 Rok 2019 

Stav sociálneho fondu    462,08    356,13 

Tvorba sociálneho fondu 4 064,85 4 127,40 

Čerpanie sociálneho fondu 4 516,40 4 021,45 

Stav k 31. decembru      10,53   462,08 

 

Sociálny fond sa tvoril vo výške 1,5 % z hrubých miezd a poskytnuté príspevky boli v zmysle „Zásad 

o hospodárení so SF“. Fond bol použitý na stravovanie, regeneráciu pracovnej sily, príspevok ku Dňu matiek, pri 

životných jubileách a odchode do dôchodku, ako i príspevok v závere roka pre  všetkých zamestnancov.  

 

Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania 

 

a) dlhodobý úver zo ŠFRB 
V roku 2007 bol prijatý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 2 bytových domov na základe 

úverovej zmluvy č. 306/274/2007 vo výške 1 146 883,09 EUR na výstavbu nájomných bytov v bytovom dome č. 

1039 a 1040 v Pružine.  Úver je v plnej výške splácaný z  nájomného podľa výmerov za  jednotlivé byty. 

Výška úveru  k 1. 1. 2020:                                  730 794,01  €                             

Splátky  úveru v roku 2020:                                  38 002,98  €                                                             

Zostatok úveru k 31. 12. 2020:                         692 791,03  €                                                       

z toho podľa doby splácania dlhodobá časť:       654 400,85  €                                     

                                           krátkodobá časť:         38 390,18  €.      

   

 

2. Časové rozlíšenie  
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výnosov budúcich  období  

Popis významnej položky časového rozlíšenia k 31.12.2020 k 31.12.2019 

Výnosy budúcich období spolu/  z toho: 2 520 668,40 2 570 179,81 

Zostatková hodnota majetku obstaraného z kapitál. 

transferov prijatých zo ŠR a  EÚ 

2 250 835,22 2 334 204,43 

Nájmy za hrobové miesta a iné nájmy     12 432,27       11 207,10 

Zostatková hodnota majetku obstaraného z kapitál. 

transferov od iných subjektov 

    11 207,10       11 514,77 

Nedokončené akcie z kapitálových transferov zo ŠR                 246 193,81      212 033,46 
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b)informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384  
Kapitálový transfer Zúčtovanie do výnosov 

 budúcich období 2020 

Zúčtovanie do výnosov 

budúcich období 2019 

Kapitálové transfery za obec spolu  1 816 480,26 1 874 866,42 

Kapitálové transfery prijaté od ostatných subjektov 11 207,10 11 514,77 

Kapitálový transfer za projekt „Zvýšenie kapacity MŠ  216 710,07 212 033,45 

Kapitálový transfer – Zlepš. kľúč. kompetencií v ZŠ 29 483,74 4 314,40 

Kapitálové transf. za Základ. školu–projekt Rekonštr. 434 353,96 455 023,61 

S p o l u   2 508 235,13 2 557 752,65 

 

Najväčšími kapitálovými transfermi v roku 2020 bola dotácia v rámci projektu „Zlepšenie kľúčových 

kompetencií v ZŠ“ v sume  30 765,64 €. Tento projekt pokračuje aj v roku 2021. Doplatok dotácie za 

projekt „Zvýšenie kapacity v MŠ“, ktorý sa ukončil ešte v roku 2019 bol vo výške 7 935,35 €. Výška 

kapitálových transferov bola nižšia o 185 699,31 € oproti  rovnakému  obdobiu minulého roka. Jedným 

z dôvodov je aj súčasná pandemická situácia a s ňou súvisiace pozastavenie niektorých investícií. 

 

 

Čl. V 

Informácie o výnosoch a nákladoch  

 

1. Výnosy  
Prehľad tržieb z predaja služieb     

Názov položky 31.12.2020 31.12.2019 

602 Tržby z predaja služieb 38 239,33 53 268,78 

Najväčšiu položku tržieb z predaja služieb tvorili tržby za odpadové vody a to v sume 17 254,77 €, za stravu 

v školskej  jedálni  vo výške 10 720,15 €, čo je  menej oproti roku 2019 aj z dôvodu obmedzenia školskej 

dochádzky  súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID -19. Tržby za  opatrovateľskú službu boli v sume 

7 594,90 €. Celkové tržby boli o 15 029,45 € nižšie ako v roku 2019 a to predovšetkým z dôvodu 

obmedzení súvisiacich s ochorením COVID-19: nižšie tržby za stravné, za vyhlášky v miestnom rozhlase 

a pod. 

 

Prehľad o daňových výnosoch  samosprávy a výnosov z poplatkov v EUR 

 

Názov položky 31.12.2020 31.12.2019 
Poukázaný podiel na dani z príjmov zo štátneho rozpočtu 779 920,28 763 378,80 

Dane za špecifické služby - za psa     1 358,58     1 361,50 

Dane za špecifické služby-za ubytovanie, užívanie 

verejného priestranstva 

        674,87     1 892,87 

Daň z nehnuteľností        39 464,24   36 463,32 

632 Daňové výnosy samosprávy spolu       821 417,97 803 096,49 

Správne poplatky                     3 560,-                          3 383,- 

Poplatky za komunálny odpad          53 568,71 46 079,81 

Za znečisťovanie ovzdušia                       300,-                           188,- 

Ostatné poplatky 886,68   523,87 

633 Výnosy z poplatkov spolu 58 315,39         50 174,68 

                                                                                

Daňové výnosy za rok 2020 boli vyššie o 18 321,48  € oproti porovnateľnému obdobiu roku 2019. 

Dôvodom je predovšetkým vyšší príjem podielových daní a to o 16 541,48 €, ale aj vyšší príjem za dane 

z nehnuteľností – o 3 000,92 €. Sadzby daní z nehnuteľností sa zvyšovali a to pri stavbách. Nižšie boli 

príjmy za užívanie verejného priestranstva z dôvodu obmedzenia predaja v obci. Pokiaľ ide o výnosy 

z poplatkov, tieto boli tiež vyššie a to o 8 140,71 €, predovšetkým za komunálny odpad, nakoľko v roku 

2020  bol poplatok vyšší o 4 €  na osobu oproti  roku  2019.  Dôvodom  zvýšenia boli  predovšetkým vyššie 

odvodové povinnosti voči štátu súvisiace s  novelami zákona o odpadoch.   
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Prehľad ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti v EUR   

                    Názov položky                                                                                                                                   31.12.2020 

 

31.12.2019 

Výnosy z prenájmu 57 584,20 58 377,38 

Príjmy od rodičov v MŠ – školné                       2 680,-                             3 032,-   

Bezodplatné nadobudnutie pozemkov                             0,- 19 030,82 

Ostatné 72,49 196,38 

640 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti spolu 60 336,69  80 636,58  

Najväčšími výnosmi bolo nájomné z bytov v 2 bytových jednotkách v sume  52 618,56 €, ktoré bolo totožné 

s rokom 2019. Celkové výnosy z prevádzkovej činnosti boli nižšie o 20 299,89 € a to aj vzhľadom na 

zníženie nájmov súvisiacich s obmedzením  prevádzok počas pandémie, ale aj z dôvodu, že v roku 2019 

obec bezodplatne prijala do majetku pozemky v hodnote 19 030,82 €. 

 

2. Náklady 
a) Prehľad o nákladoch na ostatné služby v EUR                                                                                                                                                     

Názov položky 31.12.2020 31.12.2019 

Doprava, preprava     254,-  93,- 

Všeobecné služby – v ČOV 2 925,- 3 647,40 

Odvoz komunálneho odpadu + poplatky 59 879,08 54 670,23 

Špeciálne služby – externý manažment 4 920,- 9 072,- 

Náklady na audit   4 669,99   3 671,97 

Poradenstvo - hardware, software a iné   3 460,29  2 931,09 

Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie 1 076,-             1 631,- 

Telekomunikačné a poštové služby    3 401,17  4 155,40 

Služby – geodetické    2 271,44 1 375,40 

Kultúrne vystúpenia, výročia     1 404,70 2 119,31 

Ostatné služby     9 818,20 7 672,35 

Nájomné        250,60   565,92 

518 - Ostatné služby spolu                  94 330,47         91 565,07 

Celkové náklady na ostatné služby boli o 2 765,40  € vyššie ako v roku 2019 a to hlavne z dôvodu vyšších 

nákladov na služby v odpadovom hospodárstve, predovšetkým za skládkovanie v zmysle nových právnych 

predpisov. V rámci kultúrnych akcií bol začiatkom roka karneval a v lete slávnosť - 140. výročie 

Dobrovoľného hasičského zboru pôsobiaceho v obci.  

 

b) Prehľad o ostatných prevádzkových nákladoch v EUR                                                                                                                                                       

                                   Názov položky      31.12.2020     31.12.2019 
Finančný príspevok pri narodení dieťaťa a ocenenia 200,- 2 400,00 

Členské príspevky (RVC, PBZMOS,MAS Naše Považie, OOCR) 1 816,37 2 300,41 

Iné- príspevky jednotlivcom – stravné, osobitný príjemca 211,20  918,60 

Ostatné - prevádzkové náklady 5 930,-  4 372,29 

 548 - Ostatné prevádzkové náklady spolu 8 157,57 9 991,30 
 

V ostatných nákladoch na prevádzkovú činnosť oproti roku 2019 nastal  úbytok  o 1 833,73 €  a to aj 

z dôvodu protipandemických opatrení. Nekonalo sa  vítanie detí do života tak, ako po iné roky a taktiež 

bola obmedzená školská dochádzka, v dôsledku čoho sa vyplácalo stravné osobitným príjemcom len 

obmedzene. 

 

c) Prehľad o nákladoch na transfery v EUR                                                                                                                                                       

Názov položky      31.12.2020 31.12.2019 
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce do rozpočtovej organizácie 60 743,78 61 821,06 

585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce ostatným subjektom verejnej 

správy 24 433,94  22 218,85  

586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce subjektom mimo verejnej 

správy  6 350,-  5 150,00 

58x – Náklady na transfery spolu      91 572,72 89 189,91 
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Náklady na transfery tvoria významnú položku v hospodárení obce. Oproti roku 2019 sme zaznamenali 

zvýšenie o 2 382,81 € a to predovšetkým pri transferoch subjektom verejnej správy. Dôvodom boli hlavne 

vyššie  náklady na opatrovateľskú službu, ktorú zabezpečuje Spoločný úrad Jasenica, ktorý na tieto služby 

dostal dotáciu z Európskeho sociálneho fondu, avšak v roku 2020 bolo viac opatrovaných. V roku 2020 

bola poskytnutá aj dotácia Folklórnemu súboru „Pružinská ľudová dolina“, ako aj cirkvi – na ozvučenie 

kostola, čo bolo účelovo využité a riadne zdokladované. 

 

Čl. VI 

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

 

1.  Ďalšie informácie  

Významné položky  Hodnota Účet 

DHM – drobný hmotný majetok  303 015,12 771 01 

OTE – operatívno-technická evidencia 24 477,43 771 04 

Odpísané pohľadávky 1 304,26 771 12 

Iné – Fondy opráv – bytovka 1039 a 1040 19 911,12 771 10, 771 11 

Záložné právo – bytovky - ŠFRB                     1 146 883,09 771 09 

DHM darovaním -pri MŠ-ZRŠ 6 474,19 771 13 

Kultúrne pamiatky – zvonica a Tabuľa 700,00 771 18 

Majetok vo výpožičke, darovaný 142 898,92 77120 

 

Pokiaľ ide o podsúvahovú evidenciu, do majetku pribudol darovaný majetok od ZRŠ pri MŠ v hodnote  

6 474,19 € a  unimobunka v hodnote 1 000 € pre zamestnancov ČOV. V úbytkoch bol vyradený majetok a to 

DHM - v hodnote 7 505,28  € a za 966,98 € z OTE po inventarizácii k 31. 12. 2020. 

 

Čl. VII 

Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 

1. Iné aktíva a iné pasíva  
a) 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.10.  

 

V ostatných iných aktívach  tabuľky č. 10 r. 03 obec eviduje nárokované vlastné výdavky obce voči Úradu 

práce sociálnych vecí a rodiny za IV.Q   2020 za chránenú dielňu a to v sume  1 798,14  €,  a v sume   

4 030,94 € za interiérové vybavenie učební z  projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ“.  

 

b) Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných obcou – tabuľka č. 11 

 
V podsúvahovej evidencii v roku 2020 v zmysle Registra nehnuteľných kultúrnych pamiatok evidujeme 

Zvonicu Briestenné  č. ÚZP 703  v celkovej hodnote 650  € a Pamätnú tabuľu Antona Kardoša č. ÚZP 3255 

v hodnote 50 €, spolu v hodnote 700  €. Pohyb v tomto druhu majetku nebol. 

 

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  

 
V zmysle Metodického usmernenia MF SR č. MF/9705/2016-312 zo dňa 4. 2. 2016 obec nemá a preto  ani 

neuvádza žiadne informácie o spriaznených osobách a ekonomických vzťahoch. 
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Čl. IX 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  

 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14 

 
K  tabuľke č. 12 –V tabuľke č. 13  

V skutočných príjmoch rozpočtu za rok 2020  zaznamenávame úbytok o 76 314,61 € oproti roku 2019. 

Najväčší  úbytok až 185 699,34  € bol pri kapitálových transferoch. Nižšie príjmy boli pri administratívnych 

a iných poplatkoch a to o 17 703,10  €. Vyššie príjmy boli za predaj pozemkov a to o 1 668,50 €.  

V skutočných výdavkoch v tab. 13 sme zaznamenali celkovo zníženie o 253 562,16 € a to predovšetkým 

v kapitálových výdavkoch až o 263 339,96 €. Vyššie výdavky o 14 045,26  € boli pri mzdách a to z dôvodu 

zvýšených miezd v  školskej jedálni a vyšších príplatkov v  MŠ. Nižšie výdavky boli pri odvodoch 

z dôvodu odpustenia odvodov zo Sociálnej poisťovne počas prerušenia prevádzky v materskej škole 

a školskej jedálni. Vyššie boli aj materiálové výdavky -  nákupy ochranných a dezinfekčných prostriedkov, 

súvisiacich s ochorením na COVID-19. Nakúpené boli rúška pre všetkých občanov, zamestnancov, 

hasičov, ako i opatrovateľky. Ostatné výdavky boli porovnateľné s uplynulým rokom. 

V tabuľke č. 14 -  finančné operácie je potrebné poznamenať, že v príjmových finančných operáciách 

evidujeme  zníženie o 66 662,67 € oproti roku 2019. Výdavkové finančné operácie boli naopak o           

441,42 € vyššie v porovnaní s predchádzajúcim rokom a zahrnuté sú tam  predovšetkým splátky úveru 

ŠFRB a použitie finančnej zábezpeky z bytov (po vysťahovaní a pri neplatení nájmu).  

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  11. 12. 2019  uznesením č. 65/A/2019. 

Zmeny rozpočtu za hodnotené obdobie boli nasledovné:  

- prvá  zmena  schválená dňa  31. 1. 2020       -   dotácie školstvo, matrika, register obyvateľov, adries 

- druhá zmena schválená dňa  28. 2. 2020      -    dotácie na prenes. výkon – voľby NR SR 

- tretia zmena  schválená dňa  24. 4. 2020      -    uznesením OZ č.  8/2020 – schválené v OZ k 31.3. 

- štvrtá zmena  schválená dňa 24. 4. 2020      -     uznesením OZ č. 8/2020 – prevod z RF, dane 

- piata zmena  schválená dňa   20. 5. 2020     -       dotácia - na prenesené kompetencie - lyžiarsky výcvik 

- šiesta zmena  schválená dňa  30 6. 2020      -    dotácia na aktivačné práce a sčítanie domov 

- siedma zmena schválená dňa 15. 7. 2020    -     uznesením OZ č.22/20    

- ôsma zmena  schválená dňa   30. 7. 2020    -       dotácia na prenesené kompetencie -  prísp.na učebnice  

- deviata  zmena  schválená dňa 31. 8. 2020  -    zmeny schválené starostom obce + transfer obedy 

- desiata zmena  schválená dňa    7.  9. 2020  -   dotácia školstvo – prenesené kompetencie  

- jedenásta zmena schválená dňa 30. 9.2020  -    zmeny rozpočtu schválené starostom obce + tr.na MŠ 

- dvanásta zmena schválená dňa 09. 10. 2020 -   uznesením OZ č. 33/2020  

- trinásta zmena schválená dňa 03. 11.2020    -    zmeny rozpočtu PK-doprava ZŠ + aktivačná činnosť 

- štrnásta zmena schválená dňa 09. 11. 2020  -    zmeny - dotácia školstvo  - dištančné vzdelávanie 

- pätnásta zmena schválená dňa 30. 11. 2020  -   zmeny rozpočtu schválené starostom obce-COVID  

- šestnásta  zmena schválená dňa  07.12. 2020 -   dotácia – projekt „Zlepšenie kľúč. kompetencií v ZŠ“ 

- sedemnásta zmena schválená dňa 15. 12. 2020 - zmeny rozpočtu - školstvo - normatívy 

- osemnásta zmena schválená dňa 18. 12.2020  -  uznesením OZ č. – 55/2020 

- devätnásta zmena schválená  dňa 29. 12. 2020  - zmeny rozpočtu – školstvo-nenormatívy 

 

- Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  z. n. p. za bežné účtovné obdobie a 

bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v - tabuľke č.15. 

 

Z tabuľky vyplýva, že zadĺženosť obce v zmysle § 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z. z.  ku koncu 

sledovaného obdobia bola nulová, čo je dobrým signálom v hospodárení obce. Obec v roku 2020 

nečerpala žiaden bankový úver.  
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- Dlh voči ŠFRB sa znížil a ku koncu účtovného obdobia ho obec eviduje v sume 692 791,03 €, čo je 

o  38 002,98 € menej ako za rok 2019.  Táto suma sa však do celkového dlhu obce nezapočítava 

v zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. Úver ŠFRB  sa spláca mesačne z prijatých nájmov. 

Disciplína nájomníkov roku 2020 bola na požadovanej úrovni.  
 

- Treba však uviesť, že za  rok 2019 sa  dlh voči ŠFRB  nevykazoval na r. 01, 02 a 07, len na r. 05, 

nakoľko usmernenie k tomuto vykazovaniu bolo až v roku 2021 k roku 2020. Vykázaný bol správne. 
 

- Vzhľadom na priaznivé hospodárenie obce, nepožadovali sme úver z MF SR na preklenutie 

znížených podielových daní.  Tieto  boli  vyššie ako sa  priebežne prognózovalo. 

 

- K hospodáreniu  obce  je potrebné uviesť skutočnosť, že obec svoj dlh nezvyšovala a finančné zdravie 

obce je priaznivé.   
 

-  Obec v roku 2020 aj z dôvodu viacerých opatrení, ale aj  prognóz na zníženie príjmov obcí, bola 

dôslednejšia a opatrnejšia pri výdavkoch, obmedzila niektoré výdavky, ale aj investičné aktivity. 
 

 

Čl. X 

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky 

 

Pandémia ochorenia COVID-19 pretrváva aj v roku 2021. Po 31. decembri 2020 z dôvodu 

protiepidemiologických opatrení boli zvýšené výdavky jednak na nákup ochranných pomôcok, materiálu, 

ale aj na testovanie v obci, nakoľko je tu zriadené MOM - mobilné odberové miesto s pravidelným 

testovaním. Obec v záujme ochrany zdravia občanov zakúpila  ochranné pomôcky pre obyvateľov obce, 

s ktorými sa v schvaľovanom procese rozpočtu nepočítalo.  

Nakoľko sa situácia stále mení, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť 

kvantitatívne odhady potencionálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. Vedenie obce 

dôsledne sleduje vývoj situácie, monitoruje potenciálny dopad na chod obce a podnikne všetky možné 

kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na obec a jej zamestnancov. 

Iné významné udalosti, ktoré by bolo potrebné uviesť po skončení hodnoteného účtovného obdobia, 

sme nezaznamenali.  

 


