Individuálna výročná správa
Obce DRAHOVCE
za rok 2020

............................
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
V roku 2020 sme sa snažili zabezpečovať chod samosprávy pre najväčšiu
spokojnosť našich občanov. Činnosť obce bola ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID 19. V rámci pandemických opatrení sa nemohli
organizovať žiadne kultúrne podujatia. Tak ako v predchádzajúcich rokoch
sme podali niekoľko projektov na čerpanie prostriedkov z EÚ a štátneho
rozpočtu. Z podaných projektov sme urobili stavebné úpravy garáže požiarnej
zbrojnice, zníženie energetickej náročnosti pavilóna P2 MŠ, vybudovali
multifunkčné ihrisko a tiež detské ihrisko.
2. Identifikačné údaje obce
Názov: OBEC DRAHOVCE
Sídlo: Hlavná 429/127, Drahovce
IČO:

00312461

Štatutárny orgán obce: Miroslav Ledecký
Telefón: 0905 329 383
E-mail: starosta@obecdrahovce.sk
Webová stránka: www.obecdrahovce.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Miroslav Ledecký
Zástupca starostu obce: Ing. Denis Kristek
Hlavný kontrolór obce: PhDr. Zlatica Opáleková
Obecné zastupiteľstvo: Michal Bednár,Ing.Róbert Dzuro,Ľubica Chudá,Ing.Denis Kristek,
Martin Majtán,Peter Marek,Ing. Peter Spišák,Juraj Surový,Jozef Vasi
Komisie: Stavebno-ekonomická, komisia na ochranu životného prostredia a verejného
poriadku, kultúrno-športová a sociálna komisia
Obecný úrad:
Anna Imrišíková/ekonomika,fakturácia,mzdová a personálna agenda, majetok matrika/
Mgr.Mária Varačková /pokladňa,sociálna agenda,príprava projektov,verejné obstarávanie/
Jana Zajacová /sekretariát,evidencia obyvateľov,stavebná agenda,agenda vodovodu/
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Tatiana Salinská /správa daní a poplatkov,vyhlášky v MR,obecné trhovisko/
Zuzana Čechvalová /výdajňa stravy v KD,hrobová evidencia,obecná knižnica/
Monika Blašková /prevádzková pracovníčka,doručovateľka/
Eduard Dubec /vodič Manu,prevádzkový pracovník/
Peter Hargaš /obsluha vodojemu,kurič obecných budov,prevádzkový pracovník/
Milan Varačka /pracovník na zeleni,stavebné práce,prevádzkový pracovník/
Mgr.Nataša Pažitná /riaditeľka CVČ/
Rozpočtové organizácie obce
Základná škola s materskou školou Drahovce, Školská 907/2
Štatutárny orgán: PhDr.Miroslava Rojková
Základná činnosť: predškolská a školská výchova a vzdelávanie
IČO: 37836790, telefón: 033/7783529, e-mail: skola@zsdrahovce.edu.sk

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov
Ciele obce: dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu
zabezpečiť podmienky pre stavebný a podnikateľský rozvoj obce
aktívnu a kvalitnú propagáciu obce, výkon samosprávnych funkcií obce
správu a údržbu majetku obce, verejnej zelene a miestnych komunikácii
riešenie nakladania s komunálnym odpadom a separovaním odpadu
športové a kultúrne vyžitie v obci, sociálnu starostlivosť o seniorov
zabezpečením stravovania

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 : 48 stupňov 31 minút severnej šírky, 17 stupňov 48 minút východnej
dĺžky.
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Susedné mestá a obce : Piešťany,Madunice,Ratnovce,Sokolovce,V.Kostoľany,Dubovany
Celková rozloha obce : 2 404 ha
Nadmorská výška : 153 m nad morom
Demografické údaje

5.2.

Hustota a počet obyvateľov: 171 obyvateľov na km/m21, 2602 obyvateľov k 31.12.
Národnostná štruktúra: slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: katolícka, bez vyznania
Vývoj počtu obyvateľov: ustálená úroveň s miernym vzrastom
Ekonomické údaje

5.3.

Nezamestnanosť v obci: obec sa snaží znižovať nezamestnanosť zamestnávaním evidovaných občanov ÚPSVaR v rámci ich projektov
Nezamestnanosť v okrese : ku koncu roka bola 4,39 %

5.4. Symboly obce
Erb obce : modrý štít,tri strieborné hrotmi sa dotýkajúce vejárovito rozložené klince, ovenčené
dvoma zlatými klasmi, hore slnko so striebornými lúčmi
Vlajka obce : sedem pozdĺžnych pruhov bielej,žltej a modrej farby,ukončená cípmi
Pečať obce : tri klince dotýkajúce sa hrotmi, hore písmena PD /sigillum Pagi Drahovce
5.5. História obce
Prvá písomná zmienka o Drahovciach je zo zoborskej listiny z roku 1113 a nachádza sa
v Biskupskom archíve v Nitre, opatrená podpisom a pečaťou kráľa Kolomana – ustaľuje
hranice Zoborského opátstva, ku ktorému patrila aj obec Drahovce.

5.6. Pamiatky
Barokový kostol z roku 1777, ktorého patrónom je sv. Martin, ďalej aj rímsko-katolícky
kostol z roku 1674, nachádzajúci sa v Dolných Voderadoch, baroková kaplnka Cyrila
a Metoda z čias okolo roku 1830. tiež socha sv.trojice zhotovená v roku 1835. Zaujímavou
pamiatkou je zvonica v strede obce z roka 1770 a lipa malolistá, ktorej vek sa odhaduje
na 400 rokov.
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5.7. Významné osobnosti obce
Alojz Trnka, kňaz, príslušník jezuitskej rehole, doktor filozofie, teológie a univerzitný
profesor, rodák z Drahoviec, ktorý dal postaviť kaplnku v roku 1830 z vlastných
prostriedkov.

Stanislav

Hochel

–

pedagóg

hudobnoteoretických

predmetov

na

Konzervatóriu v Bratislave, skladateľ

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola s materskou školou

Na mimoškolské aktivity je zriadená:
-

Centrum voľného času .

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

Všeobecný lekár pre deti, všeobecný súkromný lekár pre dospelých, súkromný
stomatológ, obec má tiež súkromnú lekáreň

6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
-

V rámci poskytovania opatrovateľskej služby a zabezpečovania stravovania seniorov
a donáškou stravy imobilným občanom obce

6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
-

Kino Napred..........

-

Centrum voľného času

-

Divadlo Dobreta a Dobretka

-

Spoločenské organizácie obce .

6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Jednota SD, reštaurácia Dolná, predajňa s priemyselným tovarom
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Najvýznamnejší priemysel v obci :
-

Výroba sklenených textílií Technical Textiles

-

Pekáreň Drahovce a Pekáreň Petit

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

Poľnohospodárske výrobné obchodné družstvo, Agrosystém.

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 ods. 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 prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č.236/2019.
Rozpočet bol zmenený nasledovne:
- prvá zmena schválená dňa 21.1.2020 uznesením č. 9-15/2020
- druhá zmena schválená dňa 5.3.2020 uznesením č.35-51/2020
- tretia zmena dňa 5.3.2020 rozpočtovým opatrením č.3/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 14.5.2020 uznesením č.74-80/2020
- piata zmena schválená dňa 25.6.2020 uznesením č. 102-115/2020
- šiesta zmena dňa 25.6.2020 rozpočtovým opatrením č. 6/2020
- siedma zmena schválená dňa 6.8.2020 uznesením č. 132-135/2020
- ôsma zmena schválená dňa 22.10.2020 uznesením č. 159-165/2020
- deviata zmena dňa 22.10.2020 rozpočtovým opatrením č. 9/2020
- desiata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 10/2020 starostu dňa 22.10.2020
- jedenásta zmena schválená dňa 7.12.2020 uznesením č. 180-184/2020
- dvanásta zmena dňa 7.12.2020 rozpočtovým opatrením č. 12/2020
- trinásta zmena dňa 31.12.2020 rozpočtovým opatrením č. 13/2020
- štrnásta zmena schválená rozpočtovým opatrením č.14/2020 starostu dňa 31.12.2020

7.1.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

2 865 312,36

3 300 518,86

2 164 669,53

65,59

1 657 254,74
365 267,62
755 100,00

1 813 744,45
365 267,62
1 033 816,79

1 787 042,99
167 607,53
173 999,54

98,53
45,89
16,83
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Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

87 690,00

87 690,00

36 019,47

41,08

2 770 520,55

3 255 344,35

2 164 669,53

66,50

749 367,69
1 090 565,86
77 506,00
852 081,00

827 656,57
1 335 440,38
77 506,00
1014 741,40

692 963,31
444 987,28
77 503,37
949 215,57

83,72
33,70
100,00
93,54

Rozpočet obce

94 791,81

45 174,51

0,00

Výška príjmov a výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID - 19.
V roku 2020 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy :
v bežnom rozpočte príjmy:
podielové dane, ktoré predstavovali zníženie oproti roku 2019 o 21 286,44 €
z vlastných príjmov ZŠsMŠ v Drahovciach., ktoré predstavovali zníženie oproti roku 2019
o 5 336,44 €.
v kapitálovom rozpočte príjmy:
obec nedostala od MŽP refundáciu na stavebné práce z projektu Zníženie energetickej
náročnosti Pavilónu P2 Drahovce vo výške 35 334,12 €
vo finančných operáciách príjmy z návratných zdrojov financovania:
prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR vo výške 45 461.EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
(doplnkový zdroj financovania HČ)

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
1 823 062,46
1 787 042,99
36 019,47

1 642 178,88
692 963,31
949 215,57

180 883,58
167 607,53
167 607,53
0,00

444 987,28
444 987,28
0,00

-277 379,75
-96 496,17
0,00
0,00
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Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
- Z toho dotácia z roku 2019 multifunkčné ihrisko 38000€
- Z toho dotácia z roku 2019 detské ihrisko 8000 €
- Dotácia z roku 2019 - stavebné úpravy garáže požiarnej
zbrojnice 29 939,53 €
- Prijatá finančná výpomoc 45 461 €
- Z príjmov za výrub stromov 432,43 €
- Zapojenie do príjmov na vyrovnanie schodku finančné
.prostriedky minulých rokov 52 166,58 €

0,00

173 999,54
0,00
0,00
0,00

77 503,37

Výdavkové finančné operácie – splátky úverov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

96 496,17
2 164 669,53
2 164 669,53
0,00

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 96 496,17. 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 z.n.p. bol v rozpočtovom
roku 2020 vysporiadaný :
z finančných operácii zo zostatku finančných prostriedkov minulých rokov
Výška schodku bežného a kapitálového rozpočtu bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID – 19 /príjmy ZŠ s MŠ o cca ½ výšky plánovaného rozpočtu,
poplatky za služby – kino , CVČ minimálny príjem, refundácia výdavkov na projekt Zníženie
energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ nebola z MŽP uskutočnená vo výške 35 334,12 €,
nižšie plnenie príjmov v oblasti podielových daní o 19 838 €.

7.2. Rozpočet na roky 2021 - 2023
Skutočnosť
k 31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

2 164 669,53

2 398 530,70

1 816 163,70

1 873 894,70

1 787 042,99
197 607,53
173 999,54
36 019,47

1 660 229,70

1 728 473,70

1 786 204,70

650 611,00
87 690,00

79 700,00

79 700,00
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

2 164 669,53

2 320 868,70

1 712 189,70

1 712 423,70

692 963,31
444 987,28
77 503,37
949 215,57

773 507,78
563 594,00
77 734,00
906 033,00

729 137,70

729 137,70

77 965,00
905 087,00

78 199,00
905 087,00

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

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

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2019
6 531 393,28

Skutočnosť
k 31.12.2020
6 558 672,07

4 909 251,35

5 049 858,78

4 349 004,39

4 489 611,82

560 246,96

560 246,96

1 621 541,62

1 508 741,29

739 126,39

719 128,03

38 311,60

37 445,53

844 103,63

752 167,73

600,31

72,00

Skutočnosť
k 31.12.2019
6 531 393,28

Skutočnosť
k 31.12.2020
6 558 672,07

3 398 393,95

3 425 719,04

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
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
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Výsledok hospodárenia
Záväzky

3 398 393,95

3 425 719,04

1 445 466,23

1 505 243,84

1 900,00

1 900,00

84 563,93

177 328,13

1 002 128,24

978 361,33

71 886,57

72 205,89

284 987,49

275 448,49

1 687 533,10

1 627 709,19

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

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov dlhodobého majetku
Stavebné úpravy garáže požiarnej zbrojnice 49 155,92 €, výstavba multifunkčného
ihriska 69 864,24, výstavba detského ihriska 9 627,48 €, zatrávňovacia rohož detské
ihrisko 3 325,44 €, kúpa autobusovej zastávky 1603 €, kancelársky kontajner k multifunkčnému ihrisku 4 944 €, mostná váha na zberný dvor 7 140 €, žací stroj 4 319 €

-

predaja dlhodobého majetku
požiarny automobil 1 726 €

-

prijatých návratných finančných výpomoci z MF SR 45 461 €

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2019

38 311,60

Zostatok
k 31.12 2020

37 445,53

Pohľadávky po lehote splatnosti

8.4. Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2019

1 074 014,81

Zostatok
k 31.12 2020

1 050 567,22

Záväzky po lehote splatnosti
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9. Hospodársky výsledok za 2020 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

134 394,92

112 128,81

51 – Služby

67 642,02

44 802,65

52 – Osobné náklady

66 752,89

67 326,16

53 – Dane a poplatky

3 963,44

2 082,90

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

4 721,42

13 430,00

296 269,36

314 053,40

20 434,11

24 768,54

409 782,87

432 258,33

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

51,03

Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

376,01

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

1 176 018,29

1 158 456,55

78 149,26

75 146,08

1 900,00

1 900,00

184 802,56

200 609,13

84 821,57

27 325,09

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 27 325,09 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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10. Ostatné 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
253,44

MŽP

Životné prostredie

Okresný úrad

Voľby

1 566,32

Okresný úrad

Sčítanie domov a bytov

4 928,00

DPO SR

Na zabaepečenie potrieb DHZ

5 000,00

MŽP

ZEN pavilónu MŠ

ÚPSVaR

Podpora k stravovacím návykom detí ZŠsMŠ

Okresný úrad

Školstvo

Okresný úrad

Register adries

Okresný úrad

Register obyvateľov

ÚPSVaR

Podpora zamestnávania

162 810,53
30 158,00
519 784,00
66,00
853,05
3 117,73

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transférov:
Obec v rámci projektu ZEN pavilónu P2 MŠ zateplila budovu materskej škôlky, výmenu
rozvodov a telies vykurovania, výmena elektkroinštalácie.

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Okresný úrad

Materiálové a mzdové náklady na celoplošné

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
2 902,85

testovanie
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10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2020 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.14 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

OFK

Bežné výdavky na chod klubu

DH

Oprava dychových nástrojov

300,00

Klub seniorov

Tvorba duchovných hodnôt

300,00

SČK

Dotácia bola vrátená poskytovateľovi

300,00

Kolovrátok

Kúpa zbierky tradičný ľudový odev

400,00

16 000,00

Superuvoľnení Materiálové výdavky

400,00

Lienkovo

Nečerpalo dotáciu

DHZ

Putovný pohár starostu obce

300,00

SRZ

Materiál k rybárskym pretekom

400,00

SZZ

Materiálové výdavky k slivkovým hodom

200,00

Včeloz

Prednáška pre včelárov, materiálové výdavky

300,00

Dobreta

Materiálové výdavky

400,00

10.3. Významné investičné akcie v roku 2020
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020:
-

Kúpa pozemkov

-

Stavebné úpravy garáže požiarnej zbrojnice 47 355,92

-

Mostná váha na zberný dvor

-

Prepojenie vodovodu

35 554,07

-

Výstavba detského ihriska

12 952,92

-

Výstavba multifunkčného ihriska

77 968,24

-

Zníženie energet.nároč.pavilóna MŠ

42 000,00
7 140,00

209 269,58

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

Vybudovanie obecnej kanalizácie.

-

Zriadenie polytechnickej učebne ZŠ
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-

Zateplenie stien a strechy KD

-

Vodozádržné opatrenia

-

Projekt Zelené obce

-

Prepojenie vodovodu Bratislavská ul.

-

Čistenie obecného vodovodného potrubia

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
a) Obec nevedie žiadny súdny spor, ani iné aktivity, ktoré by ju vystavili riziku finančnej
ujmy.
b) Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenia
obce: Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19
(Coronavirus). V prvých 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 zadĺženosti. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej
jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu
súčasnej situácie na účtovnú jednotku.

Vypracoval:

Anna Imrišíková

Schválil: Miroslav Ledecký

V Drahovciach dňa 6.5.2021
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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