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1. Úvodné slovo starostu obce
Vo funkcií starostky obce Nevidzany som od roku 2006. Obec Nevidzany tak ako po iné roky
aj v tomto roku 2020 si plnila zákonom stanovené povinnosti, riešila požiadavky občanov,
zabezpečovala činnosti vo všetkých oblastiach kultúrneho, spoločenského a ekonomického
života.
Na základe výsledkov ekonomických ukazovateľov hospodárenia obce každoročne zostavuje
Výročnú správu obce Nevidzany.
V roku 2020 sa zabezpečoval chod obce a celoplošné testovanie občanov z dôvodu pandémie
COVID-19.
Dokončili sa práce spojené s výmenou kotlov na pevné palivo za plynové kotle v kultúrnom
stredisku. Bola odstránená železná konštrukcia , ktorá bola umiestnená za budovou Obecného
úradu pôvodne zhotovená na sušenie požiarnych hadíc.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: OBEC NEVIDZANY
Sídlo: Nevidzany č. 49, 97227 p. Liešťany
IČO: 00648345
Štatutárny orgán obce: Ing. Beata Vrecková
Telefón: 0903 898 702
E-mail: obecnevidzanypd@centrum.sk
Webová stránka: www. nevidzany – prievidza.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ing. Beata Vrecková
Zástupca starostu obce: Iveta Kluvancová
Hlavný kontrolór obce: Ing. Jozef Krett
Obecné zastupiteľstvo: Milan Sobota, Mgr. Zuzana Turčanová, Ivan Majdan, Mgr. Eva
Bieliková, Iveta Kluvancová
Komisie: finančná, stavebná, sociálna, kultúrna, pre ochranu životného prostredia, pre ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií vrejných funkcionárov.
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Obecný úrad: Jarmila Chudá

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Základnou úlohou obce pri výkone samospráv je starostlivosť o všestranný
rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým
z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a zdrojov od ostatných subjektov. Na plnenie
svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania mimorozpočtové zdroje.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na
plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať. Neprípustné je darovanie nehnuteľného
majetku obce. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na
výkon samosprávy obce.
Zásady hospodárenia z majetkom určuje obecné zastupiteľstvo.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon
štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec.
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR
do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť ktorá sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy v znení neskorších predpisov je právnickou osobou
zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001
Z.z. o štátnej štatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle
tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva.
Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky. Základnými
dokumentmi

strategického

plánovania

Obce

Nevidzany

je

Program

sociálneho

a hospodárskeho rozvoja Obce Nevidzany ako strednodobý strategický dokument, ktorý určuje
smerovanie samosprávy.
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Vízie obce: Formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské , materiálne,
prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce.
Ciele obce:
Cieľom obce je budovať infraštruktúru v obci tak, aby plnila úlohu pre sídelnú, ekonomickú,
kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci.

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Horná Nitra v Strážovskom pohorí severozápadný smer.
Susedné mestá a obce :

Obec Liešťany, Temeš, Seč.

Celková rozloha obce :

1178,5 ha

Nadmorská výška :

380-420 m n. m.

5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : k 31.12.2020
Narodení :

3

Zomrelí :

3

Prisťahovaní :

8

Odsťahovaní :

0

Národnostná štruktúra :

303

slovenská

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Rímskokatolícke vierovyznanie
Vývoj počtu obyvateľov : nárast o 8 obyvateľov
5.3. Ekonomické údaje
Vývoj nezamestnanosti : klesajúci trend

5.4. Symboly obce
Erb obce : Obraz pastiera v halene s palicou v popredí s piatimi ovcami.
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Vlajka obce : Pozostáva z troch cípov vo farbách - žltobiela, modrobiela, zelenobiela.
Pečať obce : Obec Nevidzany má pečať obce

5.5.

História obce : v obci sa nachádza kaplnka Panny Márie, kaštieľ v klasickom slohu

z 18-19. storočia. V miestnom parku je umiestnený pomník padlým v SNP. V septembri 2014
pribudla do časti miestneho parku na podnet rodiny pamätná tabuľa občanom, ktorí sa stali
obeťami živelnej pohromy ktorá postihla obec Nevidzany v roku 1966.
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1229.

Archeologické nálezy 98 kusov grajciarov

z doby Leopolda I., Maďarské národné múzeum získalo 2 kusy. Naša obec sa po smrti kráľa
Matúša Čáka v r. 1332 dostala do rúk potomkov Kozmu I.. V tomto období sa dolovalo zlato
v lokalite Zlatnô a v bani Dolinka. Obec počas svojej existencie patrila rôznym panstvám.
V 17. Storočí bola poplatná Turkom, ktorí vyplienili okolité obce. Obyvatelia sa zaoberali
poľnohospodárstvom a chovom oviec. V roku 1924 obec vyhorela. Vyhorelo 42 z celkového
počtu 46 domov.
V roku 1976 došlo k zlúčeniu obce Nevidzany s obcou Liešťany so sídlom MNV v Liešťanoch.
Od 01.01.1991 sa obec osamostatnila.

5.6. Pamiatky
V obci sa nachádza kaplnka Panny Márie
6. Plnenie úloh obce . Na území obce nie je zriadené žiadne školské zariadenie. Tieto
kompetencie zabezpečujú spádové obce. V obci sa v súčasnosti nenachádza žiadna prevádzka
obchodu a služieb.
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola s Materskou školou v Liešťanoch I. stupeň ZŠ.

-

Základná škola v Nitrianskom Rudne I. a II. Stupeň ZŠ

-

Základná škola Čavoj

-

Základná škola Valaská Belá

-

Materská škola v Nitrianskom Rudne
Na mimoškolské aktivity je zriadená:

-

Základná umelecká škola v Bojniciach so sídlom v Nitrianskom Rudne.
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na : ekonomiku a cestovný ruch.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

OÚNZ Nitrianske Rudno Všeobecný lekár Mudr. Jozef Špirko

-

Nemocnica s poliklinikou Bojniciach

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa
bude orientovať na : prevenciu
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby pre potreby obce zabezpečuje : SOU Nováky.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na : Zariadenia sociálnych služieb pre seniorov.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
V roku 2020 boli takmer všetky plánované spoločenské a kultúrne akcie zrušené z dôvodu
pandémie ochorenia COVID-19.
Nadšenci kultúrnych a športových aktivít Nevidziansky Loptoši
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať na : ľudové tradície
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
V obci v súčasnosti nie je žiadna prevádzka ktorá by poskytovala základné služby pre potreby
jej obyvateľov.
Najvýznamnejší priemysel v obci :
Drevospracujúci: KrovIng spol. s r.o.
Lesné hospodárstvo: Pozemkové spoločenstvo Urbár Nevidzany
Poľnohospodárstvo: Agro Harag & synovial s.r.o.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na : poľnohospodárstvo a lesníctvo
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet a FO neboli zostavené. Taktiež
celkový rozpočet obce Nevidzany bol vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2019 uznesením OZ č.77.
Rozpočet bol zmenený sedemkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 04.02.2020 zmena č. 1 RO č. 1/2020 uznesenie OZ č. 83

-

druhá zmena schválená dňa 28.02.2020 zmena č. 2 RO č. 2/2020 starostka obce.

-

tretia zmena schválená dňa 12.03.2020 zmena č. 3 RO č. 3/2020 starostka obce.

-

štvrtá zmena schválená dňa 26.06.2020 zmena č. 4 RO č. 4/2020 starostka obce.

-

piata zmena schválená dňa 10.09.2020 zmena č. 5 RO č. 5/2020 starostka obce.

-

šiesta zmena schválená dňa 30.11.2020 zmena č. 6 RO č. 6/2020 starostka obce.

-

siedma zmena schválená dňa 11.12.2020 zmena č. 7 RO č. 7/2020 uznesenie OZ č. 117.

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

84 150,00

89 712,00

91 151,72

101,60 %

84 150,00
0,00
0,00
84 150,00

89 712,00
0,00
0,00
89 712,00

91 151,72
0,00
0,00
80 670,10

101,60 %
0 ,00 %
0,00 %
89,92 %

84 150,00
0,00
0,00
0

89 712,00
0,00
0,00
0

80 670,10
0,00
0,00
+10 481,62

89,92 %
0,00 %
0,00 %

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
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Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné príjmy spolu

91 151,72

z toho : bežné príjmy obce

91 151,72

Bežné výdavky spolu

80 670,10

z toho : bežné výdavky obce

80 670,10

Bežný rozpočet

+10 481,62
0,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

0,00
0,00

Kapitálové výdavky spolu

0,00

z toho : kapitálové výdavky obce

0,00
0,00

Kapitálový rozpočet

0,00
+10 481,62
0,00
0,00
0,00

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

0,00

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

0,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

0,00
91 151,72
80 670,10
+10 481,62
0,00

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

HČ

Upravené hospodárenie obce

+10 481,62

Rozdiel bežného rozpočtu je prebytok +10 481,62 € Kapitálový rozpočet a finančné operácie
v roku 2020 neboli zostavené. Celkový výsledok hospodárenia je prebytok hospodárenia vo
výške + 10 481,62 € . Prebytok hospodárenia je zdrojom príjmu rezervného fondu obce.
7.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023
Skutočnosť
k 31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

91 151,72

80 280,00

80 280,00

80 280,00

91 151,72
0,00
0,00

80 280,00
0,00
0,00

80 280,00
0,00
0,00

80 280,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

80 670,10

80 280,00

80 280,00

80 280,00

80 670,10
0,00
0,00

80 280,00
0,00
0,00

80 280,00
0,00
0,00

80 280,00
0,00
0,00

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
K 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

Majetok spolu

235 407,84

239 276,60

Neobežný majetok spolu

203 664,91

193 665,58

Dlhodobý hmotný majetok

146 073,46

136 074,13

Dlhodobý finančný majetok

57 591,45

57 591,45

Obežný majetok spolu

31 710,03

45 611,02

255,96

661,95

4 289,69

7 290,77

27 164,38

37 658,30

32,90

0,00

Skutočnosť
K 31.12.2019
235 407,84

Skutočnosť
k 31.12.2020
239 276,60

150 819,71

160 969,27

150 819,71

160 969,27

4 572,46

4 445,34

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
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z toho :
Rezervy

500,00

500,00

47,22

67,32

4 025,24

3 878,02

80 015,67

73 861,99

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Najvýznamnejšie položky
-

Úbytok majetku roku 2020 na účte boli vyradenie DHM z evidencie, ktorým skončil účel
použitia, zastarale, neupotrebiteľné.

-

Dokončené práce výmena kotlov v kultúrnom stredisku.

-

Na zásobách bol nárast a to nákup popolníc pre potreby obyvateľov za odplatu.

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Pohľadávky do lehoty splatnosti

3 573,81

3 588,20

Pohľadávky po lehote splatnosti

6 636,75

9 623,44

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti Krátkodobé
Záväzky po lehote splatnosti Dlhodobé SF

Zostatok
k 31.12 2020

4 025,24

3 878,02

47,22

67,32

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

nárast pohľadávok je nezaplatené DZN PO v konkurze a KO 2020 FO v celkovej hodnote
o 3001,08 €.

-

Rezerva na audit 500,00 €

-

Dlhodobé záväzky zo SF v hodnote 67,32 €

-

Krátkodobé záväzky voči dodávateľom, poisťovniam, zamestnancom, daňovému úradu
v hodnote 3878,02 €

9. Hospodársky výsledok za 2020 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2020
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Náklady

89 700,29

89 656,92

50 – Spotrebované nákupy

16 695,84

7 928,33

51 – Služby

18 028,15

18 190,52

52 – Osobné náklady

44 983,13

49 762,98

0,00

184,78

473,49

1 344,03

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádz. a finančnej činnosti
a zúčt.časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

8 194,52

10 499,33

605,16

1 746,95

0,00

0,00

720,00

0,00

100 902,69

100 092,48

929,86

1 008,89

86 881,87

87 263,45

1 146,77

1 411,14

450,00

500,00

11 494,19

9 909,00

+11 202,40

+ 10 435,56

67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Hospodársky výsledok v sume + 10 435,56 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
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Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov: Celkové náklady v roku 2020 oproti roku 2019 poklesli o 43,37 €. Skupina 50
Spotrebované nákupy bol výraznejší pokles v roku 2020 oproti roku 2019 o sumu 8767,51 €.
Nižší náklad bol z dôvodu zabezpečovania len nevyhnutných činností obce spôsobené
pandémiou ochorenia COVID-19. Skupina 51 Služby bol nárast nákladov v roku 2020
o 162,37 € oproti roku 2019. Jedná sa o poskytovanie poštových služieb, cestovných nákladov,
náklady na reprezentáciu, vývoz KO, internetových služieb a všetkých činnosti charakteru
služieb. Významný nárast nákladov bol v skupine 52 Osobné náklady kde bol nárast na
mzdové náklady v roku 2020, zákonné sociálne poistenie a zákonné sociálne náklady oproti
roku 2019 sa zvýšili o 4 779,85 €. Uvedený nárast bol z dôvodu zvýšenia nákladov na mzdy
zamestnanca a platu starostky obce.
Návrh bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 90 a č. 91 zo dňa 04.02.2020.
Skupina 53 Dane a poplatky zvýšenie o 184,78 € ide o platbu RTVS. Skupina 54 Ostatné
náklady na prevádzkovú činnosť v roku 2020 bol nárast na poistnom poistenie majetku obce
a SOU Nováky. Skupina 55 odpisy v roku 2020 činili nárast oproti roku 2019 o 2304,81 €.
Skupina 56 Finančné náklady v roku 2020 boli o 1141,79 € vyššie ako v roku 2019.
Celkové výnosy z hospodárskej činnosti obce v roku 2020 boli oproti roku 2019 nižšie
o 810,21 €. Pokles výnosov bol v skupine 69 Výnosy z transferov o 1594 € oproti roku 2019.
V roku 2020 bola vrátená dotácia TSK VÚC na nerealizovanú kultúrnu činnosť obce z dôvodu
pandémie COVID-19. Skupina 63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov Podielové
dane v roku 2020 sú oproti roku 2019 mierne zvýšené o sumu 381,58 € .
Je to miernym nárastom počtu obyvateľov.

10. statné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
846,82

MV SR ŠR

Voľby do NR SR

MV SR ŠR

Celoplošné testovanie

MV SR

REGOB

97,35

MV SR

Register adries

22,80

MV SR ŽP

Dotácia životné prostredie

28,03

MV SR

ŠÚ SODB

855,59

1 236,00
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Št.účel. fond

Enviromentálny fond

TSK VÚC

Hody 2020

MG- Forest

Športový turnaj

50,00

AGRO Harag

Športový turnaj

50,00

282,73
1 000,00

Dotácia VÚC TSK v hodnote 1000,00 € bola poskytnutá na kultúrnu činnosť- Hody 2020.
Z dôvodu pandémie COVID-19 sa kultúrna akcia nekonala, dotácia bola vrátená
poskytovateľovi.
10.2. Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2020 neposkytovala žiadne dotácie zo svojho rozpočtu. Z rozpočtu obce bol
zafinancovaný transfer na Spoločný obecný úrad Nováky - stavebný úrad.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2020
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020:
Obec z dôvodu pandémie COVID-19

nerealizovala plánovanú investičnú akciu a to

vybudovanie oddychovej zóny a areály kultúrneho strediska. Dokončené boli údržbové práce
kotolňa KS
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Údržba strechy na budove Obecného úradu

-

Oprava stropu v zasadačke Ocú

-

Vybudovanie oddychovej zóny v areály KS

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor .
Pandémia ochorenia COVID – 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenia obce:
Na konci roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19. V prvých
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mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho krajín.
Situácia sa neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na
jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Uvedené negatívne vplyvy majú
v roku 2020 za následok zníženie príjmov z podielových daní oproti odhadom, na základe
ktorých bol zostavený rozpočet, čo malo vplyv na potrebu úpravy rozpočtu s následným
obmedzením určitých plánovaných aktivít a za určitých podmienok aj zhoršenie ukazovateľov
zadlženosti. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné
poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.

Vypracoval:

Jarmila Chudá

Schválil: Ing. Beata Vrecková

V Nevidzanoch dňa 22.04.2020.

Prílohy:



Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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