Individuálna výročná správa
Obce Koprivnica
za rok 2019
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1. Úvodné slovo starostu obce
Každá obec ako samosprávne zastupiteľstvo prijíma a plní svoje úlohy prostredníctvom obyvateľov
a prostredníctvom svojich orgánov. Orgánmi obce sú: starosta obce a obecné zastupiteľstvo.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Koprivnica
Sídlo: Koprivnica č. 126, 086 43 Koprivnica
IČO: 00322164
Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón: 054/7393228
Email: koprivnica@wi-net.sk
Webová stránka: www.koprivnica.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:
Ing. Peter Krupa
Zástupca starostu obce: Mgr. Jakub Kočiš
Hlavný kontrolór obce: Elena Gregová
Obecné zastupiteľstvo: zastupiteľský zbor zo 7 poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa
konali dňa 10.11.2018 na obdobie 4 rokov.
Kočiš Jakub, Mgr. ; Kočiš Rudolf ; Palko Peter ; Kovaľ Vincent ; Sabol Martin; Durkáčová
Kvetoslava; Jančíková Lenka.
Komunálne voľby sa konali 10.11.2018 a ustanovujúce zasadanie bolo 08.12.2018, kde zložili sľub
poslanci: Kočiš Jakub, Mgr.; Kočiš Rudolf; Palko Peter; Kovaľ Vincent; Sabol Martin; Durkáčová
Kvetoslava;Jančíková Lenka .
Komisie: schválené 08.12.2018 – na ustanovujúcom zasadaní - uznesením OZ:
1. komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a vybavovanie sťažnosti
2. komisia finančná, správy majetku a územného plánovania
3. komisia pre mládež, školstvo, kultúru a šport a soc. zdravotná
4. komisia na ochranu verejného záujmu
V každej komisii je predsedom poslanec OZ, členmi sú poslanci a občania obce.
Obecný úrad: adm. pracovníčka - Monika Kovaľová
Obec je zriaďovateľom základnej školy, materskej školy, školského klubu a školskej jedálne.
Obec nemá zriadené žiadne samostatné rozpočtové, príspevkové ani neziskové organizácie.

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a o potreby jej obyvateľov
Vízie a ciele obce: Zveľaďovať majetok obce, chrániť ho a zhodnocovať.

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 : Koprivnica leží na juhozápadnom okraji Nízkych Beskýd, v údolí
Koprivničky, západného prítoku Tople, v nadmorskej výške okolo 223m.
Susedné mestá a obce : Buclovany, Stuľany, Kochanovce, Vyšný Kručov,
Celková rozloha obce : 1416 ha
Nadmorská výška : 223 m.n.m.
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 664
Národnostná štruktúra : prevažne slovenská národnosť
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 95 % rim. kat. náboženstva
Vývoj počtu obyvateľov : kolíše v rozmedzí: 660 - 690
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : okolo 7 %
Nezamestnanosť v okrese :
Vývoj nezamestnanosti :
5.4. Symboly obce
Erb obce : Na modrom podklade doprava ohnutý zlatý lemeš a okolo neho strieborné ratolesti
Vlajka obce : Pozostáva z troch farieb a to biela, modrá a žltá.
Pečať obce : kruhovitý tvar a v ňom erb obce
5.5. Logo obce
5.6. História obce: Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1283.
Pri Koprivnici odhalil archeologický výskum pozostatky po obydliach (ohniská) a keramiku z 9. storočia.
Vzhľadom k starobylému pôvodu Koprivnice možno pripustiť, že sídliskové nálezy pochádzajú z činnosti
obyvateľov tejto dediny. Okolo roku 1259 patril zemanovi Germanovi z Chmeľovca územný majetok,
ktorého severný okraj susedil s južným okrajom údolia Koprivnického potoka. Koprivnický majetok
pravdepodobne už vtedy patril Grékovi Teodorovi, prípadne jeho synom Jurajovi a Petrovi, ktorí tento
majetok v roku 1283 predali za 70 hrivien (asi 17,5 kg) striebra šľachticovi Jánovi, synovi Makrabeusa. Táto
správa dokazuje, že Koprivnica jestvovala dávnejšie pred rokom 1283. Prvá zmienka o obci Koprivnica a jej
obyvateľoch sa objavila pravdepodobne okolo roku 1034. V písomnostiach z 13. – 16. storočia sa vyskytuje
pravidelne pod názvom Kaproncha (volala sa tak preto, lebo tu boli iba pánske dvory a k nim prináležiace
služobníctvo), ktorý je maďarizovanou podobou pôvodného slovenského názvu Koprivnica, ktorý korení v
slove kopriva (žihľava). Odvodenosť názvu od slova kopriva svedčí, že sídlisko vzniklo na mieste, kde hojne
rástla žihľava, a súčasne, že vzniklo v slovenskom prostredí. Obyvatelia v tej dobe boli odkázaní na milosť a
nemilosť svojho pána. Pracovali na pánskych pozemkoch takmer zadarmo. Zaobchádzalo sa s nimi kruto.
Rozpadnutím týchto statkov, zeme prešli do rúk sedliakov. V tejto dobe bolo mnoho rodín, ktoré prišli z
iných krajov a zakúpili si budovy a zeme z pánskeho majetku. Archeologické, historické a jazykovedné
poznatky vedú ku konštatovaniu, že koprivnické sídlisko jestvovalo dokázateľne už v 9. storočí a patrí k
najstarším slovanským dedinám v severnom Šariši. Koprivnicou tiahla krása krajinskej cesty spojujúca cesty
údolím Sekčova a Tople. O jej úseku medzi Tročanmi a Koprivnicou je správa z roku 1345, hoci ju používali
dávno predtým. Okolo roku 1318, tu bol dokázaný mlyn, ktorý dosvedčuje, že miestny roľníci pestovali aj
obilniny. K významným historickým pamiatkam patrí predovšetkým pôvodne goticky kostol zo začiatku 14.
storočia. K ďalším patria klasicistická kúria zo začiatku 19. storočia a malá kúria z prvej polovice 19.
storočia, ktorá bola prestavaná okolo roku 1900.
Kostol je postavený uprostred dediny a oproti je fara (župný archív).
r. 1245 – bola postavená fara.
r. 1318 – už pred týmto rokom bol postavený gotický kostol, zasvätený apoštolovi Ondrejovi, v tomto roku
tu pôsobil farár Štefan.
r. 1520 – bol požiar, a kostol zhorel, neskôr bol renovovaný.
r. 1564 – bol v rukách evanjelikov.

r. 1718 – bol obnovený a prešiel do rúk katolíkov.
r. 1748 – bol zbarokyzovaný.
r. 1856 – v tomto roku tu pôsobil farár Jozef Prišták, ktorý dal kostol na vlastné náklady opraviť.
r. 1894 – 1914 – bola obec Koprivnica postihnutá zemetrasením, a vtedy bol kostol opäť poškodený.
r. 1922 – bol z vnútra aj z vonku riadne opravený.
Na severozápadnej strane obce je cintorín. V ňom je rodinná hrobka bývalých patrónov kostola. K hrobke
vedie zvláštna smrekmi vysadená cesta. Aj okolo kostola sú hroby bývalých patrónov a veľkostatkárov. Na
cintoríne pri kostole sú pochovaní traja a na obecnom cintoríne jeden vojak. Jeden z nich bol pre zradu pri
kostole zastrelený. Bol to Slovinec, povolaním učiteľ.

5.7.

Pamiatky: Klasicistická Kúria, Kostol sv. Ondreja.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1.

Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
a) Základná škola Koprivnica, Základná škola Marhaň ( prenesené kompetencie)
b) Materská škola Koprivnica
Na mimoškolské aktivity je zriadený: Školský klub detí Koprivnica
c) Základná umelecká škola Raslavice a Giraltovce
d) Centrum voľného času Raslavice
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na základne vzdelávanie a predškolskú výchovu.
6.2.
Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
e) Zdravotné stredisko Raslavice
f) Nemocnica s poliklinikou Bardejov
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa
bude orientovať na : starostlivosť o dôchodcov v dennom stacionári

6.3. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : obecný úrad v spolupráci so ZŠ a MŠ v obci.
Obecná knižnica
6.4. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci a poľnohospodárska výroba:
a) poľnohospodárske družstvo Oragro V – Oravské Veselé
b) súkromne hospodáriaci roľníci.
Najvýznamnejší priemysel v obci :
c) firma Esland v.o.s
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na poľnohospodárstvo.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec na rok 2019 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 prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.12.2018 uznesením č.4./2018
Zmeny rozpočtu: rozpočtové opatrenie (RO) č.:
- prvá zmena – RO č.1/ vnútorný predpis(VP) - VP§14+uzn.OZ č.1/2019, z 30.3.2019
k 30.3.2019
- RO č.2 - VP§14+uzn.OZ č.1/2019, z 30.3.2019 , k 30.6.2019
- RO č.3 - VP§14+uzn.OZ č.3/2019, z 30.9.2019, k 30.9.2019
- RO č.4 -VP§14+uzn.OZ č.4/2019, z 14.12.2019, k 16.12.2019
VP §14 /v súlade s vnútorným predpisom podľa § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách / o postupe a zaraďovaní dotačných prostriedkov do rozpočtu .
7.1.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019 / Rozpočet obce k 31.12.2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce
7.2.

Schválený
rozpočet
382 578

Rozpočet
po poslednej zmene
722 482

Skutočnosť
K 31.12.2019

363 534
0
19 044
353 623

401 466
169 991
151 025
671 935

399 915,57
169 990,29
151 024,59

307 579
42 000
4 044
+28 955

372 019
295 872
4 044
+50 547

363 192,88
295 820,88
4 044
+57 872,69

720 930,45

663 057,76

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu

399 915,57

z toho : bežné príjmy obce

399 915,57

Bežné výdavky spolu

363 192,88

z toho : bežné výdavky obce

363 192,88

+ 36 722,69

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

169 990,29

z toho : kapitálové príjmy obce

169 990,29

Kapitálové výdavky spolu

295 820,88

z toho : kapitálové výdavky obce

295 820,88

Kapitálový rozpočet

-

125 830,59

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

-

89 107,90

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

-

23 800
112 907,90
151 024,59
4 044,00
+ 146 980,59

Vylúčenie z prebytku

720 930,45
663 057,76
+ 57 872,69
23 800

Upravené hospodárenie obce

+ 34 072,69

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

Schodok rozpočtu v sume - 89 107,90 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, bol vykrytý z krátkodobého bankového úveru na
predfinancovanie projektu PRV/ NFP na multifunkčné ihrisko: 145880,59 EUR.
Zostatok finančných operácií: vo výške + 146 980,59 bol použitý na vykrytie kapitálových
výdavkov
(RF bol použitý: na začatie rekonštrukcie chodníkov a MK vo výške 600 eur , a krátkodobého
bankový úver na predfinancovanie projektu PRV/ NFP na multifunkčné ihrisko: 145880,59 EUR
v na športovo-oddychovom areáli)
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/schodku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm.
a) a b) citovaného zákona, z tohto schodku sa vylučujú:
5.
nevyčerpané prostriedky – KT z MV SR/kamerový systém-2.etapa/ vo výške 5 000 EUR.
6. nevyčerpané prostriedky – KT z MF SR/rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
a miestneho rozhlasu/ vo výške 10 800 EUR.
7. nevyčerpané prostriedky – KT z ÚV SR/detské ihrisko/ vo výške 8 000 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu z prebytku
hospodárenia za rok 2019 vo výške 34 073 EUR.
7.3 Rozpočet na roky 2020 - 2022
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2019
720 930,45

399 915,57
169 990,29
151 024,59
Skutočnosť
k 31.12.2019
663 057,76

363 192,88
295 820,88
4 044

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

551 445

369 204

369 204

394765
145880
10800

369204
0
0

369204
0
0

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

548 185

313 958

313 958

353212
48800
146173

313958
0
0

313958
0
0

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

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
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

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

2 353 512,68
2 263 620

2 495 117
2 349 995

3080
2 114 205
146 335
87 343

0
2 203 660
146 335
143 184

184
0
0
2928

79
0
0
5 335

Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

84 231
0
0
2 550

137 770
0
0
1 938

8.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
8.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
8.4. Záväzky

Skutočnosť
k 31.12.2019

2 353 513
555 889

2 495 117
573 332

0
0
555 889
31 423

0
0
573 332
191 741

850

850
23 800
2 396
18 522
146 173
1 730 044

1 588
24 648
4 337
1 766 201

Zostatok k 31.12 2019

Zostatok k 31.12 2018

5 334,52
0

2 928,46
0

Zostatok k 31.12 2019 Zostatok k 31.12 2018
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
20 918,30
26 236,25
Záväzky po lehote splatnosti
0
0
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: nárast pohľadávok/ dobropisy za energie v r.
2019 - viac sa šetrilo s energiami, záväzky/ mzdy+ odvody + faktúry za 12.2019/- všetko v lehote
splatnosti.

9. Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
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

Skutočnosť
k 31.12. 2019

Skutočnosť
k 31.12.2018

563 110,66
64 967,55
53 156,06
203 915,06
539,86
7 106,81
210 295,65

553 012,84
68 838,05
70 429,27
186 509,36
117
8 115,17
202 342,97

4 409,67
0
18 720,14,99

3 821,02
0
12 840,00
16,16

Výnosy
580 568,78
547 254,33
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
14 370,49
16 516,77
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb
0
0
62 – Aktivácia
0
0
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
250 318,85
269 801,92
64 – Ostatné výnosy
8 530,78
11 785,14
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej
750
850
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
79,29
1 848,87
67 – Mimoriadne výnosy
0
0
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
266 034,70
286 936,3
v obciach, VÚC a v RO a PO zriad. obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
17 458,12
-5 758,51
/+ kladný HV, - záporný HV/
Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 17 458,12 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:
Boli navýšené podielové dane, transfery resp. refundácie z UPSVaRu. Vo výdavkoch boli navýšené
odpisy z dôvodu zaradenia stavby multifunkčné ihrisko, navýšenie nákladov - osobné náklady boli
vyššie, nakoľko bolo viac zamestnancov cez projekty z úradu práce, boli vyššie transfery
organizačným zložkám v obci.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 71 988 EUR bol upravený rozpočet na 104 093 eur
a skutočný príjem vo výške 104 088,79 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
MV SR Bratislava
2350,92 Voľby
MV SR Bratislava
246,64 Decentral. dot./REGOB+reg. adr.
MV SR /KŠÚ Prešov
1359 Predškoláci
MV SR /KŠÚ Prešov
65013 Normatív ZŠ
MV SR /KŠÚ Prešov
691 Vzdelávacie poukazy
MV SR /KŠÚ Prešov
157 učebnice
ÚPSVa R - Bardejov
66,40 Učeb.pomôcky/HN
ÚPSVa R - Bardejov
23780,93+1626,3 RMaRZ/§50j/PvŠJ§54/CnTP§54+CHD§60
ÚPSVa R - Bardejov
3897,6 Strava MŠ/predškol.+ZŠ
MK SR/FnPU
1 000 Knihy do knižnice/
PSK Prešov
800 Údržba kúrie
DPO SR
3 000 Grant/DHZ
MV SR /KŠÚ Prešov
100 SZNP
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR/ po úprave/ 169 991 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 169 990,29 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Bol to KT MV SR –
kamerový systém: 5 000,- EUR; KT-IPO/rekonštrukcia VO+MR: 10 800 EUR; KT-ÚV SR na
šport. detské ihrisko: 8 000,- EUR ; KT z EnF/ vodovod a kanalizácia:138 880,77 EUR a grant
VVS na kanalizáciu :7 309,52 EUR.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MV SR Bratislava
MF SR Bratislava

Suma v EUR
Účel
5 000 Kamerový systém-2.et.
10 800 IPO / rek. a modernizácia VO+MR

EnF/MŽP SR Bratislava
138 880,77 Kanalizácia /stoka BB,BD,BE
ÚV SR
8 000 Šport. detské ihrisko
VVS
7 309,52 Grant - VVS/na kanalizáciu
Prenesené transfery z r. 2019 /kamerový systém-2.etapa, rekonštrukcia ver. osvetlenia a detské
ihrisko/ boli účelovo učené a budú použité v súlade s ich účelom v r. 2020.
Popis najvýznamnejších prijatých bežných grantov a transferov:
- najvýznamnejšiu položku BT tvorí transfer na prenesené kompetencie / normatív ZŠ/
a projekty z UPSVaR - §50 j,§54. Z KT je to transfer na kanalizáciu /stoka BB,BD,BE/
10.2.
Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 6/2009 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky
Rímskokatolícka cirkev –
Koprivnica+seminár/DOD
Príspevok pri narodení dieťaťa
BT/členské príspevky
Sponzorský prísp. /SZCHO-Stuľany
Výbuch plynu/byt.PO; havária BUS-Jelenec;
pre postihn. chlapca /

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

14 300 EUR
3 600

14 300 EUR
3 600

0
0

500
386,85
40
280

500
386,85
40
280

0
0
0
0

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 6/2009
o dotáciách.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
- výstavba kanalizácie – stoky BB, BD, BE
- v športovo-oddychovom areál/ multifunkčné ihrisko /
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- výstavba vodovodu a kanalizácie, rekonštrukcia MK a chodníkov.
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená - žiadne

Vypracoval: Ing. Peter Krupa

Schválil:

V Koprivnici dňa 18.5.2020
Prílohy:
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke

