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výročná správa
Obce Jasenové
za rok 2019

Mgr. Martin Mikolka
starosta obce
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1. Úvod
Výročná správa obce Jasenové poskytuje geografické , demografické a ekonomické
informácie o obci, informácie o hospodárení obce v roku 2019 z hľadiska účtovníctva a taktiež
prehľad činnosti z hľadiska realizácie plánovaných akcií a projektov. Výročná správa obsahuje
taktiež stručný pohľad do histórie a prehľad historických pamiatok, a udalostí v našej obci.
V samostatnej kapitole je prehľad o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva a informácia
celkovom prebytku rozpočtu za rok 2019.
Budeme sa naďalej snažiť o hospodárne, efektívne a účinné využívanie prostriedkov a
o získanie ďalších finančných prostriedkov, aby sme mohli v budúcnosti realizovať plnenie
cieľov, ktoré sme si vytýčili a prispieť tým ku skrášleniu a zlepšeniu životného prostredia
v našej obci.
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2. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá 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.

2.1. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Jasenové

Sídlo:

Jasenové č.50

IČO:

00321346

Štatutárny orgán obce:

Mgr. Martin Mikolka, starosta obce

Telefón:

0415422516

Mail:

obecjasenove@rajec.net

Webová stránka: www.jasenove.sk

2.2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Mgr. Martin Mikolka

Zástupca starostu obce:

Ing. Jozef Mazák

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Monika Brezániová
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Obecné zastupiteľstvo:

Igor Brezáni
Katarína Baroniaková
Ing. Peter Gavlák
Jozef Liška
Marta Lišková
Ing. Jozef Mazák
Silvia Puterová

Komisie:
Stavebná :

Predseda : Igor Brezáni

Finančná :

Predseda: Marta Lišková

Kultúrno – športová :

Predseda : Katarína Baroniaková

Obecný úrad :

Ingrid Dávidíková, administratívna pracovníčka
Jana Brezániová, účtovníčka

3. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie :

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj jej územia o potreby obyvateľov v nej žijúcich.

Vízie :

Zvýšená kvalita života v obci a vytvorený dostatočný priestor na bývanie
v čistom a zdravom prostredí s dostatkom príležitostí na trávenie voľnočasových
aktivít s dôrazom na využitie potenciálu obce a jej okolia. Zachovávanie
a rozvíjanie kultúrneho dedičstva. Individuálnym prístupom starostu obce
a poslancov OZ zvyšovať záujem o zapojenie sa občanov do vecí verejných.

Ciele :

-

Budovanie zvýšenej kvality životného prostredia
Podpora možnosti individuálnej bytovej výstavby realizáciou výstavby
bytoviek
Vybudovanie chodníka smerom od kaplnky ku kostolu, a chodníka od
Obecného úradu smerom nadol na Obec Kľače
Zateplenie kultúrneho domu
Podpora a rozvoj prevencie kriminality rozšírením kamerového systému
v obci
Vytvorenie podmienok v obci na zvýšenie separácie odpadu
Príprava rozšírenia areálu cintorína
Podpora rozvoja hospodárskeho ekonomického života v obci
Dostavba požiarnej zbrojnice
Zvýšenie starostlivosti o verejné priestranstvá
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4.

Geografické údaje

Geografická poloha obce :

Severné Slovensko – okres Žilina

Susedné mestá a obce :

Rajec, Zbyňov, Kľače

Celková rozloha obce :

6,27 km2

Nadmorská výška :

450 m.n.m.
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5. Demografické údaje
Hustota :

99,68 obyv./ km2

Počet obyvateľov :

625

Deti do 17 rokov : 127

dievčatá :

59

chlapci :

66

ženy :

257

Muži :

243

Dospelí : 506

Národnostná štruktúra :

slovenská národnosť cca 99,7%

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : väčšina obyvateľov je
rímskokatolíckeho vierovyznania

Vývoj počtu obyvateľov :
Rok

Počet obyvateľov

k 31.12.2011

606

k 31.12.2012

605

k 31.12.2013

604

k 31.12.2014

611

K 31.12.2015

631

K 31.12.2016

630

K 31.12.2017

628

K 31.12.2018

633

K 31.12.2019

625

Vývoj počtu obyvateľov v obci
635
630
625
620
615
610
605
600
595
590
585

k 31.12.2011
k 31.12.2012
k 31.12.2013
k 31.12.2014
K 31.12.2015
K 31.12.2016
K 31.12.2017
K 31.12.2018
Počet obyvateľov

K 31.12.2019
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6.

Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci :

Rok

Počet nezamestnaných

2011

34

2012

30

2013

33

2014

38

2015

29

2016

21

2017

13

2018

16

2019

14

Vývoj počtu nezamestnaných
40

k 31.12.2011

35

k 31.12.2012

30

k 31.12.2013

25

k 31.12.2014

20

k 31.12.2015

15

k 31.12.2016

10

k 31.12.2017

5

k 31.12.2018

0
Počet nezamestnaných

k 31.12.2019
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7. Z histórie obce

Podľa príručkovej literatúry bol chotár obce osídlený už niekedy v 7.- 8. storočí , potom v
10. – 11. storočí .Neskôr akoby sa osídlenie opäť prerušilo, pretože najstaršia písomná správa o
obci je až z roku 1407. V tomto roku sa jej dedičným richtárom stal Štefan , syn rajeckého
richtára Lamberta. V tejto súvislosti existuje zaujímavý záznam , ktorý hovorí o tom , že v 14.
storočí už stál v obci kostol, ktorý bol postavený v gotickom slohu, a neskôr dvakrát
prestavaný: v období baroka a napokon v roku 1882 v neorománskom štýle.
V súčasnosti sa v Jasenovom nachádza rímskokatolícky kostol Božského srdca Ježišovho,
ktorý bol budovaný od roku 1998 a posvätený v roku 2000.
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Pamiatky

Z roku 1924 sa v obci nachádza kaplnka Božského srdca Ježišovho.

8. Symboly obce
Erb obce

K zaujímavostiam Jasenového patrí aj obecný erb. Už v pečatidle z 18. storočia bol vyrytý
strom, na ktorom sedí vták. Strom podľa tvaru pripomína jaseň , čo predurčilo názov obce.
Kruhopis spomínaného pečatidla hovorí : SIGIL /lum/ POSES /ionis /: GASZENOVE.
Takéto pečatidlo sa nachádza na dokumentoch ešte v roku 1866. Zlatý vták sediaci na vrchole
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strieborných konároch jaseňa na zelenom pozadí – taký je erb obce Jasenové, ležiacej v
Rajeckej kotline v náručí Strážovských vrchov.
Vlajka obce

Pečať obce

9. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola so štyrmi triedami 1.-4. ročník
- Školský klub v budove Základnej školy
- Materská škola s dvoma triedami

Stravovanie pre deti Základnej a Materskej školy je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá sa
nachádza v budove Základnej školy .

11

Budova Základnej školy

V rámci podpory výchovy a vzdelávania sa v budove obecného úradu nachádza
knižnica, ktorá je otvorená :

každú sobotu od 16:00 do 17:00
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10. Sociálne zabezpečenie
Sociálne zabezpečenie v našej obci je vykonávané v spolupráci s Mestom Rajec na základe
„Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu „.
V oblasti sociálnych služieb uvedený úrad občanom našej obce :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Poskytuje základné sociálne poradenstvo o sociálnych službách
Vedie evidenciu žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Vykonáva posudkovú činnosť o sociálnych službách
Spolupracuje s posudzujúcim lekárom za účelom výkonu lekárskej posudkovej činnosti
Vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu
Vyhotovuje rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
Prijíma žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
Uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby
Vedie evidenciu posudkov o odkázanosti na sociálnu službu atď.

11. Občianske a záujmové združenia
- Dobrovoľný hasičský zbor
- Stolnotenisový oddiel
Uvedené občianske a záujmové združenia vytvárajú možnosti pre rozvoj a vzdelávanie
sa našich detí, ale i dospelých v oblasti kultúry , športu a vhodného využitia voľného času.
Spolupracujú tiež pri organizovaní rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí v obci.

Dobrovoľný hasičský zbor
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Stolnotenisový oddiel

12. Služby, hospodárstvo a predajne v obci

-

poštové služby
zabezpečuje Slovenská pošta v susednej obci Kľače

-

rôzne služby
kaderníctvo

-

predajne potravín, pohostinstvo, bar :
Koruna s.r.o.
COOP Jednota
Tauben Bar Jasenové
Bar pri Kaplnke

-

poľnohospodárska výroba
K+M, s.r.o. v Jasenovom
Farma Bárdy v Jasenovom

13. Zdravotná starostlivosť
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
• Poliklinika Rajec vzdialená od obce cca 3 km
• Nemocnica s poliklinikou v Žiline vzdialená 20 km
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14. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život organizovaný v obci zabezpečuje vo väčšej miere Obecný
úrad. Spoločenské akcie sa zväčša konajú v Kultúrnom dome a na ihrisku v školskom areáli.
Pri zabezpečovaní kultúrnych a spoločenských akcií v obci sa aktívne podieľajú dobrovoľné
organizácie v obci , najmä : Dobrovoľný hasičský zbor

15. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na rok

2019. 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.10.2018 uznesením č.11/2018
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 5.2.2019 uznesením č. 3/2019
- druhá zmena schválená dňa 19.3.2019 uznesením č. 9/2019
- tretia zmena schválená dňa 28.5.2019 uznesením č. 28/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 18.6.2019 uznesením č. 33/2019
- piata zmena schválená dňa 8.8.2019 uznesením č. 40/2019
- šiesta zmena schválená starostom dňa 30.9.2019 – presunom výdavkov
- siedma zmena vykonaná 30.9.2019 oznámením o zmene rozpočtu
- ôsma zmena schválená dňa 11.12.2019 uznesením č. 54/2019
- deviata zmena schválená starostom dňa 27.12.2019 – presunom výdavkov

Rozpočet obce je rozdelený na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové
výdavky a na finančné operácie.
ROZPOČET
Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019
Rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2018

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

460 550,00

573 669,06

552 579,82

96,32

460 550,00
0,00
0,00
460 550,00

534 416,72
1 000,00
38 252,34
563 943,96

544 327,48
0,00
8 252,34
486 352,60

101,85
21,57
86,24
15

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

442 940,00
17 610,00
0,00

530 583,96
33 360,00
0,00

486 352,60
0,00
0,00

91,66
0,00

Rozpočet na roky 2020-2022
Skutočnosť
k 31.12.2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

552 579,82

810 976,00

569 925,00

590 302,00

544 327,48
1 000,00
8 252,34

555 630,00
115 173,00
140 173,00

569 925,00

590 302,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

486 352,60

810 976,00

569 925,00

590 302,00

486 352,60
0,00
0,00

548 630,00
147 173,00
115 173,00

547 925,00
22 000,00

545 302,00
45 000,00

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
544 327,48
544 327,48

486 352,60
486 352,60

57 974,88
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
57 974,88
24 835,69
33 139,91
8 252,34
0,00

8 252,34
552 579,82
486 352,60
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Hospodárenie obce

66 227,22
24 835,69
41 391,53

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 57 974,88 EUR zistený podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v celkovej sume
24 835,69 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške

33 139,91 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona sa z prebytku za rok 2019 vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva ZŠ v sume 20 782,82 EUR
- dotácia na dopravné žiakov ZŠ v sume 289,48 EUR
- dotácia k stravovacím návykom detí MŠ a žiakov ZŠ v sume 3 291,67 EUR
- dotácia na učebnice prvouky a cudzieho jazyka v sume 0,72 EUR
b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania podľa ustanovenia §140-141 zákona
č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v sume 471,00 EUR

Zostatok finančných operácií 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 v sume 8 252,34 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu vo výške

8 252,34 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za
rok 2019 vo výške 41 391,53 EUR.

16. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
Majetok - aktíva
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

1 033 140 ,28

1 022 070,56

925 586,20

860 932,48

0,00

0,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
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Dlhodobý hmotný majetok

803 745,71

739 091,99

Dlhodobý finančný majetok

121 840,49

121 840,49

Obežný majetok spolu

106 585,05

160 140,14

Zásoby

65,78

176,52

Zúčtovanie medzi subjektami VS

20,75

0,00

0,00

0,00

164,77

0,00

106 333,75

159 963,62

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

969,03

997,94

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

1 033 140,28

1 022 070,56

460 588,22

492 717,48

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

460 588,22

492 717,48

55 329,29

56 686,04

800,00

800,00

6 385,96

24 364,69

793,48

568,99

47 349,85

30 925,26

0,00

0,00

517 222,77

472 667,04

z toho :

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

Zdroje krytia - pasíva

Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2018

Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

164,77

0,00

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2018

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti

48 143,33

31 521,35

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Náklady a výnosy – popis a výška položiek /v €/
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2018

536 918,07

511 913,07

50 – Spotrebované nákupy

74 988,80

63 907,98

51 – Služby

40 846,73

59 454,97

52 – Osobné náklady

341 853,59

308 291,30

53 – Dane a poplatky

668,20

250,04

3 160,72

3 696,83

65 453,72

66 477,07

3 564,83

4 034,90

0,00

0,00

6 381,48

5 799,98

0,00

0,00

569 047,33

521 347,01

14 947,70

18 335,79

0,00

0,00

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie 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
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62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

0,00

0,00

331 289,91

299 113,65

1 948,14

1 982,95

800,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220 061,58

201 214,62

+32 129,26

+9 433,94

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
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 /kladný / v sume 32 129,26 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Obec nevynaložila žiadne náklady v oblasti výskumu a vývoja.

17.Ostatné dôležité informácie
Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery zo ŠR:
Poskytovateľ

-1-

OÚ – odbor školstva

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Základné vzdelanie

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

167 776,00

146 993,18

20 782,82

-5budú použité v
2020

OÚ – odbor školstva

Vzdelávacie poukazy

1 786,00

1 786,00

0,00

OÚ – odbor školstva

Materská škola

2 943,00

2 943,00

0,00

OÚ – odbor školstva

Dopravné žiaci

3 270,00

2 980,52

289,48
budú použité v
2020

OÚ – odbor školstva

Dotácia na učebnice

352,00

351,68

0,32
budú použité v
2020

OÚ – odbor školstva

Dotácia na učebnice prvouky

40,00

39,60

0,40
budú použité v
2020
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817,56

817,56

0,00

Stavebný úrad – úsek dopravy

27,04

27,04

0,00

OÚ Život. prostredia

Prenesený výkon ŠS ŽP

58,52

58,52

0,00

MV SR

Regob

206,58

206,58

0,00

MV SR

Register adries

21,20

21,20

0,00

MV SR

Voľby prezidenta I. kolo

570,62

456,89

113,73

MDVa Reg.rozvoja

Stavebný úrad

MDVa Reg.rozvoja

vrátené v 2019

MV SR

Voľby prezidenta II. kolo

490,62

384,15

106,47
vrátené v 2019

MV SR

Voľby EÚ

623,52

480,90

142,62
vrátené v 2019

ÚPSVaR

Dotácia k stravovacím

10 584,00

7 292,33

3 291,67
budú použité v

návykom detí MŠ a žiakov ZŠ

2020

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Granty a transfery od subjektov mimo verejnej správy:
Poskytovateľ

-1-

Dobrovoľná PO SR

Účelové určenie

-2 Materiálno technické zabezpečenie

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

3 000,00

3 000,00

0,00

1 030,74

1 030,74

0,00

250,00

250,00

0,00

4 280,74

4 280,74

0,00

-5-

DHZ Jasenové

Nadácia „Spoločne

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

pre región“

a podpora vzdelávania

Slovenský

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

futbalový zväz
Spolu :

Významné investičné akcie v roku 2019
-

Doplnenie kamerovéh systému v obci

Predpokladaný budúci vývoj činnosti
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Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Výstavba bytoviek

-

Chodník – cesta ku kostolu

-

Chodník smer od Obecného úradu smer Obec Kľače

-

Rozšírenie cintorína

-

Kultúrny dom zateplenie

-

Dostavba požiarnej zbrojnice

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala po skončení účtovného obdobia žiadnu udalosť osobitného významu.

Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadny súdny spor , ktorý by predstavoval pre obec významné riziko alebo
neistotu.

Vypracoval: Brezániová Jana

V Jasenovom, 4.05.2020
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