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1. Úvodné slovo starostky obce  
 

        Vážení občania predkladám Vám dokument, ktorý  nielen hodnotí ako obec hospodárila 

v uplynulom roku  2021, ale dokument zachytávajúci  informácie o finančnej situácii obce jej 

majetku a podáva celkovú analýzu obce na konci volebného obdobia 2018 -2022. Poskytuje 

informáciu príjmov, výdavkov, nákladov, výnosov, prehľad o transferoch a dotáciách a iné 

dôležité informácie o našej obci. Dáva Vám teda reálny pohľad na činnosť obce a jej 

dosiahnuté výsledky. 

        Obec Devičany aj v uplynulom roku tak ako v predchádzajúcom žila v dobe , ktorá bola 

poznačená ochorením COVID -19. Aj napriek situácii ,ktorá bola obec plnila v uplynulom roku 

úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a doplnkov, Ústavy Slovenskej republiky a ďalších zákonov a ustanovení, 

ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní plnenia základných funkcií samosprávy, ako i plnení 

kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy.  

        Tak, ako po uplynulé roky, aj v roku 2021 sme zodpovedne riešili potreby každého 

občana, hospodárne a efektívne vynakladali finančné prostriedky na rozvoj a zveľaďovanie 

našej obce.  

Veľká vďaka patrí všetkým občanom, ktorí aj napriek obmedzeniam a zákazov sa aktívne 

zapájali do  činnosti obce, ktoré boli pre nás doteraz nezvyčajné šitie rúšok ,zber odpadu 

pomoc pri čistení verejných priestorov obce. 
      Obzvlášť moje poďakovanie patrí  pracovníčke obecného úradu za jej obetavý 

a zodpovedný prístup k veciam verejným, pracovníkovi obce ako aj aktivačným pracovníkom, 

ktorí svojim pričinením napomáhajú udržiavať obec. 

 
 

 

 

                                                                                                             Ing. Dana Lančaričová 

                                                                                                                      starostka obce 
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2. Identifikačné údaje obce 
 

Názov: Obec Devičany 

Sídlo: 935 04 Devičany č. 75 

IČO: 00587508 

Štatutárny orgán obce: starosta obce 

Telefón: 0902 700 764 

E-mail: oudevicany@gmail.com 

Webová stránka: www.devicany.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 
 

Starosta obce:       Ing. Dana Lančaričová 

Zástupca starostky obce:          Ing. Libor Chmelničný 

Hlavný kontrolór obce:            Mária Šimková 

Obecné zastupiteľstvo:  Ing. Libor Chmelničný, Vladimír Homoľa,  Miroslav Slížik, 

         Ivana Šušková, Pavol Zachar  

Komisie:  Inventarizačná komisia 

                  Komisia na ochranu verejného poriadku 

                  Ekonomická 

       Komisia CO a krízového štábu 

Obecný úrad:   Mgr. Balážová Miroslava- odborná referentka 

 

 

4. Poslanie, vízie, ciele 
 

Poslanie obce je všestranný rozvoj obce a jej obyvateľov, zabezpečenie kvalitných služieb pre 

občanov a širokú verejnosť. Vízie obce sú dobre hospodáriaca obec, vyvážené zabezpečovanie 

podmienok pre harmonický život obyvateľov obce.  Cieľom obce je ochraňovať a udržiavať 

životné prostredie obce a dobré vzťahy medzi obyvateľmi obce a vytvoriť priaznivé podmienky 

pre život všetkých občanov. 
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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 : Devičany sú obcou situovanou na juhozápadnom Slovensku 

v Nitrianskom samosprávnom kraji. Katastrálne územie je nepravidelného tvaru a má celkovú 

rozlohu 2 989 ha. Devičany sa nachádzajú na hranici Karpát a Podunajskej panvy, dvoch 

veľkých geomorfologických podsústav Alpsko – himalájskej sústavy. Severná, hornatejšia časť 

patrí ku Karpatom, do pohoria Štiavnických vrchov. 

Susedné mestá a obce : Čajkov, Pukanec, Drženice, Jabloňovce, Bohunice, Bátovce, Nová 

Dedina 

Celková rozloha obce : 2 989 ha 

Nadmorská výška :    279 m. n. m. 

Obec Devičany leží na 48˚17ˈ80"rovnobežke severnej geografickej šírky a 18˚42ˈ18" poludníku 

východnej geografickej dĺžky. 

5.2. Demografické údaje  
 

Hustota a počet obyvateľov : 409 

Národnostná štruktúra : slovenská 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : evanjelická, katolícka 

Vývoj počtu obyvateľov : Stav obyvateľov k 31.12.2021  409 

          Narodených v roku 2021   4 

          Úmrtie v roku 2021   3 

          Prihlásených    9 

          Odhlásených    7   

          Stav obyvateľov k 31.12.2021  412  
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5.3.Ekonomické údaje  
 

Nezamestnanosť v obci :  5,62 % 

Nezamestnanosť v okrese : 5,86% 

Vývoj nezamestnanosti : Miera evidovanej nezamestnanosti v obci sa pohybuje mierne pod  

hranicou okresu Levice 

 

5.4. Symboly obce 

 

Erb obce :  

 

 

 

 

Vlajka obce : 

 

 

 

 

Pečať obce :  

 

 

 

 

5.5. Logo obce 

 Obec Devičany logo nemá 

 

5.6. História obce 

 Najstaršie záznamy o osídlení obce siahajú až do mladšej doby kamennej do neolitu. Prvá 

písomná zmienka o existencii Devičian – osada Baka .z roku 1075. Devičany pôvodne Baka 

neskôr Prandorf patria medzi najstaršie sídla v Bátovskej kotline. V 9. storočí patrila obec do 
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Nitrianskeho kniežatstva a tvorila súčasť Veľkej Moravy. V 10. a 11. storočí sa Devičany stali 

súčasťou Hontianskeho kráľovského komitátu. Od 14. storočia sa obec volala Slovenskou 

Bakou. Horný a Dolný Prandorf sa uchytil v 16. storočí. Toto pomenovanie obce bolo 

v platnosti až do roku 1948, kedy na základe bývalého Povereníctva vnútra v Bratislave 

dochádza k premenovaniu obce na Dolné a Horné Devičany. Od roku 1951 sú obce zlúčené 

a jednu obe Devičany. 

5.7. Pamiatky:  

1) Poľovnícky kaštieľ z 18. storočia postavený rakúskym magnátom  Schollerom. 

2) Kostol evanjelickej cirkvi a. v. Devičany z roku 1687. 

3)  Vinohradnícky dom na Čechách z roku 1735.  

 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1.Výchova a vzdelávanie  
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie našich detí zabezpečuje Základná škola s Materskou 

školou v Pukanci, Novej Dedine a v Leviciach 

 

6.2. Zdravotníctvo 

Zdravotnú starostlivosť pre našich občanov poskytuje obvodná všeobecná lekárka v Pukanci 

a Nemocnica s poliklinikou v Leviciach.  

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

Sociálne služby sa v našej obci nezabezpečujú. 

 

6.4. Kultúra 
Spoločenský a kultúrny život zabezpečuje obec v priestoroch kultúrneho domu, kde organizuje 

spoločenské podujatia pre mladých aj dôchodcov,  prostredníctvom obecnej knižnice 

s internetom. 

 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- Predajňa COOP Jednota a. s. 

- Súkromný podnikateľ – PEKOP, Peter Koblen 

Najvýznamnejší priemysel v obci : 
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- Nie je 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : SHR 

- Ing. Pavol Gunár 

-     Vladimír Homoľa 

- PEKOP, Peter Koblen 

- Miroslav Slížik 

- Ing. Silvia Hícová 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 

bude orientovať na poľnohospodársku výrobu, prevažne pestovanie obilnín, viniča a ovocných 

drevín a chovu hospodárskych zvierat. 

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 
 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021. 

Obec v roku 2021 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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.12.2020 uznesením č.42/2020 

Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

 

• prvá zmena   schválená dňa 22.06.2021  rozpočtovým opatrením č. 1/2021  

 

• druhá zmena schválená dňa 13.8.2021  rozpočtovým opatrením č. 2/2021 uznesením 

č.29/2021 

• tretia zmena schválená dňa 30.09.2021  rozpočtovým opatrením č. 3/2021 

 

• štvrtá zmena  schválená dňa 01.12.2021  rozpočtovým opatrením č. 4/2021 uznesením 

č.46/2021 
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 

 

   
  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Skutočné  

plnenie 

príjmov/ 

čerpanie 

výdavkov 

k 31.12.2021 

% 

plnenia 

príjmov/ 

% 

čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 151444 318477,69 318477,83 100 

z toho :     

Bežné príjmy 150944 166839,77 166840,28 100 

Kapitálové príjmy 500,00 4264,13 4263,76 99,99 

Finančné príjmy 0 147373,79 147373,79 100 

Výdavky celkom 151444 311772,68 308463,68 98,94 

z toho :     

Bežné výdavky 119944 130039,76 129869,73 99,87 

Kapitálové výdavky 30000,00 180232,92 176847,95 98,12 

Finančné výdavky 1500,00 1500 1746 116,40 

Rozpočet obce  vyrovnaný Prebytok 

6705,01 

Prebytok 

10014,15 
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021  

 

Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2021 
  

Bežné  príjmy spolu 166840,28 

z toho : bežné príjmy obce  166840,28 

             bežné príjmy RO 0 

Bežné výdavky spolu 129869,73 

z toho : bežné výdavky  obce  129869,73 

             bežné výdavky  RO 0 

Bežný rozpočet 36970,55 

Kapitálové  príjmy spolu 4263,76 

z toho : kapitálové  príjmy obce  4263,76 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 176847,95 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  176847,95 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet  -172 584,19 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -135 613,64 

Vylúčenie z prebytku  2 016,33 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -137 629,97 

Príjmy z finančných operácií 147373,79 

Výdavky z finančných operácií 1746 

Rozdiel finančných operácií 145 627,79 

PRÍJMY SPOLU   318477,83 

VÝDAVKY SPOLU 308463,68 

Hospodárenie obce  10 014,15 

Vylúčenie z prebytku 2 016,33 

Upravené hospodárenie obce 7 997,82 

Vyčíslenie výsledku hospodárenia obce za rok 2021 
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Pre potreby vyčíslenia prebytku rozpočtu obce za rok 2021 sa uplatnila jednotná metodika 

platná pre Európsku úniu „ESA 2010“ v súlade s ustanovením §4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v znení poslednej novely zákona  

č. 426/2013 Z. z. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). 

Takto vyčíslený schodok  hospodárenia za rok 2021 z rozpočtu obce bol vo výške 

 - 137629,97€. 

Zostatok finančných operácií v sume 145 627,79Eur bol zistený podľa § 15 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

7.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023      

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Príjmy celkom 318477,83 161061  161061  161061  

z toho :     

Bežné príjmy 166840,28 159 561 159 561 159 561 

Kapitálové príjmy 4263,76 1500 1500 1500 

Finančné príjmy 147373,79 0 0 0 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Výdavky celkom 308463,68 161061  161061  161061  

z toho :     

Bežné výdavky 129869,73 129 361 129 361 129 361 

Kapitálové 

výdavky 

176847,95 30000 30000 30000 

Finančné výdavky 1746 1700 1700 1700 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 
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Majetok spolu 710871,86 992328,45 

Neobežný majetok spolu 598676,96 741236,09 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 529899,16 672458,29 

Dlhodobý finančný majetok 68777,80 68777,80 

Obežný majetok spolu 111382,96 250404,20 

z toho :   

Zásoby 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 137373,79 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  2226,41 2700,55 

Finančné účty  109156,55 110329,86 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

dlh. 

0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

krát. 

0 0 

Časové rozlíšenie  811,94 688,16 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k  31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 710871,86 992328,45 

Vlastné imanie  513732,22 531740,52 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  15413,48 18008,30 

Záväzky 44457,86 179502,53 

z toho :   

Rezervy  700 700 
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Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé záväzky 27184,33 25301,38 

Krátkodobé záväzky 11736,53 11290,36 

Bankové úvery a výpomoci 4837 142210,79 

Časové rozlíšenie 152681,78 281085,40 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

V roku 2021 nedošlo v obce Devičany k významným zmenám týkajúcich sa prírastkov alebo 

úbytkov majetku obce. Obec ako najvýznamnejší záväzok eviduje úver zo ŠFRB, ktorý bol 

prijatý v roku 2002 na výstavbu obecných bytových domov (5 b. j.). Zostatok nesplatenej istiny 

úveru k 31.12.2021 predstavuje 26446,3EUR. Ďalšou významnou položkou záväzkov obce sú 

prijaté návratných finančných výpomocí z MF SR 4837 Eur. V roku 2021 obec prijala bankový 

úver – Eurofondy č. 23/002/21 na predfinancovanie NFP projektu s názvom: Zmena jestvujúcej 

budovy na športové aktivity v sume 137.373,79 €, splatný v máji/2022 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   2226,41 2700,55 

Pohľadávky po lehote splatnosti    0 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   197139,64 460 587,97 

Záväzky po lehote splatnosti     

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

V roku 2021 nedošlo k významným zmenám. Obec Devičany eviduje k 31.12.2021  pohľadávky 

v sume 2700,55 41 EUR, čo predstavuje zvýšenie v porovnaní s rokom 2020. Najvýznamnejšiu 

časť pohľadávok predstavujú pohľadávky na daniach z nehnuteľností.  

Obec Devičany eviduje k 31.12.2021 záväzky v sume 460587,97 EUR. Najvýznamnejšiu časť 

záväzkov predstavuje úver od ŠFRB, ktorý bol prijatý na výstavbu obecných bytových domov 

a bankový úver – Eurofondy č. 23/002/21 na predfinancovanie NFP, ktorý v roku 2021 obec 

prijala  predfinancovanie  rekonštrukcie budovy na športové aktivity v sume 137.373,79 €. 
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9. Hospodársky výsledok  za 2021 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Náklady 157941,60 166859,06 

50 – Spotrebované nákupy 21771,37 22212,28 

51 – Služby 35498,35 36947,21 

52 – Osobné náklady 62563,44 60488,78 

53 – Dane a  poplatky 114,36 284 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

2987,56 7585,11 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

30941,59 33925,57 

56 – Finančné náklady 2829,84 3845,27 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

1235,09 1570,84 

59 – Dane z príjmov 1,65 0 

Výnosy 173356,73 184867,36 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 148,84 124,24 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

148779,16 153734,34 

64 – Ostatné výnosy 9527,28 17464,67 
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65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

0 0 

66 – Finančné výnosy 8,76 0 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

14892,69 13544,11 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

+15413,48 +18008,30 

 

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume +18008,30 EUR bol zúčtovaný na účet  

428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov: Časť nákladov a výnosov v roku 2021 v porovnaní s nákladmi a výnosmi v roku 2020 

možno považovať za porovnateľné. Nárast  nákladov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy 

oproti predchádzajúcemu roku bol spôsobený predovšetkým nárastom spotrebovaného materiálu 

na opravu obecnej bytovky. Mierne navýšenie nákladov v roku 2021 nastalo na účtoch účtovej 

skupiny 51 – Služby, a to z dôvodu vynaloženia zvýšených nákladov dodávateľských služieb na 

kosenie a mulčovanie okolia obce. Nárast na výnosových účtoch bol zaznamenaný na účtoch 

účtovej skupiny 63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov. Nárast bol spôsobený 

navýšením daňových výnosov samosprávy.  

 Ostatné  dôležité informácie  

 

10.1. Prijaté granty a transfery  

 

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Obci Devičany boli v roku 2021 poskytnuté finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej 

správy: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

MV SR – ver. 

správa 

Prenesený výkon štátnej správy na úseku registra 

obyvateľstva SR 
125,40 
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MV SR – 

register adries 

Prenesený výkon štátnej správy na úseku registra 

obyvateľstva SR 
21,20 

MDV a RR 

SR 

Prenesený výkon štátnej správy na úsek 

stavebného poriadku. 

492,4 

MDV a RR 

SR 

Prenesený výkon štátnej správy na úseku 

dopravy 

16,42 

MŽ SR Dotácie ŽP  37,24 

 

Obci Devičany boli v roku 2021 poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

MV SR - CO Refundácia odmeny skladníka CO. 171,84 

 

Obci Devičany boli v roku 2021 poskytnuté prostriedky z rozpočtu  Štatistického úradu Slovenskej 

republiky: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

SODB Sčítanie bytov a domov 2421,28 

  

Obci Devičany boli v roku 2021 poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu NSK: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

NSK Športový deň obce. 500 

 

Obci Devičany boli v roku 2021 poskytnuté poskytnutý účelovo určený peňažný dary od 

Urbárske pozemkovej spoločnosti Devičany: 

 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

Urbárska a 

pozemková 

spoločnosť 

Devičany 

Športový deň obce 400 
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Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: - Najvýznamnejšiu položky prijatých 

grantov a transferov predstavujú prostriedky z rozpočtu  Štatistického úradu Slovenskej 

republiky na Sčítanie bytov a domov 2021. 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2021 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie. 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2021 

 

- 2. etapa chodník od OÚ po ev. kostol pri ceste smer Pukanec 

- Oprava šatní na ihrisku cez PPA projekt 

- Chodník od hornej zastávky cez most na Bátovskú ulicu v H. Devičanoch 

- Oprava nebytových priestorov v obecnej bytovke 

- Čistenie cintorína a opiľovanie stromov 

- Úprava verejných priestranstiev po náletoch 

- rekonštrukcia mosta pri COOP Jednote 

 

10.4.  Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

 

Predpokladané investičné akcie realizované v roku 2022: 

- 3. etapa chodníka v H. Devičanoch, vypracovanie projektovej dokumentácii, jeho realizácia  

  v mesiacoch jún - júl 

-  Rekonštrukcia mosta v H. Devičanoch ( oproti domu p. Bátovskému č.d. 107) 

- Oprava pamätníka SNP 

- Rekonštrukcia priestorov Registratúry 

- Čistenie potokov, opilovanie stromov 

- Údržba verejných priestranstiev kosením 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

 

Obec aj minulý rok 2021 od jarných mesiacov za ktoré sa vyhotovuje výročná správa žila 

v obmedzení v dôsledku respiračného ochorenia COVID -19.  
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Vypracovala:                                                                          Predkladá: 

 Mgr. Balážová Miroslava                                                      Ing. Dana Lančaričová    

                                                                                                        starostka obce      

 

 

 

 

Prílohy: 

• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 

 

 

 


