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1.   Úvodné slovo starostu obce        

 

Váţení spoluobčania,  

 

výročná správa obce Blesovce za rok 2016, ktorú predkladám poskytuje podrobné informácie o 

obci Blesovce, činnostiach vykonávaných obcou, dosiahnutých výsledkoch a zachytáva stav 

hospodárenia obce s cieľom zabezpečiť uspokojovanie potrieb občanov.  

 

Účelom výročnej správy je poskytovať verný a pravdivý obraz o účtovnej jednotke, o jej 

činnosti, výsledku hospodárenia a ďalšom predpokladanom vývoji. Výročná správa má 

prezentovať účtovnú jednotku v externom prostredí. Má slúţiť ako hlavný informačný zdroj o 

danej účtovnej jednotke pre všetkých, ktorí o ňu prejavia záujem. Účtovné jednotky v zmysle  

§ 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sú povinné vyhotoviť 

výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí 

byť overený audítorom.  

 

Výsledky a informácie v tejto správe sú dôkazom pokračujúceho pozitívneho ekonomického 

rastu našej obce. Obec Blesovce aj v roku 2016 dôsledne plnila úlohy vyplývajúce zo zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Ústavy Slovenskej republiky a ďalších zákonných 

noriem, ktoré je obec povinná dodrţiavať pri zabezpečovaní funkcií samosprávy.  

V súčasnosti je naša obec hodnotená pozitívne ako dobre fungujúca a rozvíjajúca sa obec.  

 

Dovoľte mi záverom, vysloviť poďakovanie poslancom obecného zastupiteľstva, 

zamestnancom obce, aktivačným pracovníkom, občanom, podnikajúcim fyzický osobám ako aj 

právnickým osobám, všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na zveľaďovaní a 

rozvoji našej obce, na ktorú sme všetci hrdí. 

 

 

                                                                                                Pavol Cabaj 

                                                                                                starosta obce 
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2.   Identifikačné údaje obce 

 

Názov:   Obec Blesovce                                                   

Sídlo: Obecný úrad č, 117,  956 01                                                                

IČO: 00 310 221                                                                          

DIČ : 2021315373                                                         

Právna forma :  právnická  osoba  :  801 – obec             

Štatutárny orgán obce: Pavol Cabaj  

Telefón: 038/5373108, 0907610650  

E-mail: oublesovce@wircom.sk  

Webová stránka:  www.blesovce.sk 

 

 

 

 

3.   Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starosta obce: Pavol Cabaj 

Zástupca starostu obce: MUDr. Ing. Peter Petrík  

Hlavný kontrolór obce:  Mária Manduchová 

Obecné zastupiteľstvo  je zastupiteľský zbor zloţený  z 5 poslancov zvolených v priamych voľbách, 

ktoré sa konali  15.11.2014   na obdobie 4 rokov  a svojich funkcií sa novozvolení poslanci OZ ujali  

na ustanovujúcom zasadnutí OZ, ktoré sa konalo dňa 15.12.2014. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

 MUDr. Ing. Peter Petrík 

 Miloš Trenčanský 

 Jozef Chochula 

 Dušan Valent 

 Anna Janerle 

 

 

mailto:oublesovce@wircom.sk
http://www./
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Komisie :     
 komisia na ochranu verejného záujmu /majetkové podania/ 

 komisia na prejednávanie sťaţností /volení predstavitelia/ 

 komisia na ochranu verejného poriadku   

 kultúrno-športová komisia  

 
         Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Blesovciach boli schválené dňa 15.12.2014 - uznesenie č. 4/2014 

        z ustanovujúceho  zasadnutia. Zastúpenie v jednotlivých komisiách je zloţené z radu  poslancov  OZ.         

 

 

Obecný úrad: 

 je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje 

organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.  

 

Zamestnanci obecného úradu: 

 Nikola Jančovičová – samostatný odborný referent, zamestnaná od 01.09.2012 – náplň práce 

je určená schváleným pracovným poriadkom  /agenda obecného  úradu   - prenesený výkon 

štátnej správy, majetok, financovanie, účtovná,  mzdová a personálna agenda, fakturácia, 

obecné sluţby, organizačná  a vnútorná  správa, registratúra,  dane a poplatky, evidencia 

obyvateľstva/   

 

Hlavný kontrolór: 

 Mária Manduchová -  do funkcie hlavného kontrolóra  obce bola  zvolený obecným 

zastupiteľstvom  dňa 30.06.2013 na obdobie  6 rokov.  Funkciu HK obce   začal vykonávať 

v pracovnom pomere od 01.07.2013  na čiastočný pracovný úväzok :  0,05 %.   V roku 2015  

hlavný kontrolór obce pracoval v zmysle plánu kontrolnej činnosti na rok 2015  schválený 

obecným zastupiteľstvom. 

 

 
                                       Organizačná štruktúra obce Blesovce 

 

Obec 

Blesovce

Obecné 
zastupiteľstvo

Komisie Hlavný kontrolór

Starosta obce

Zástupca starostu

Obecný úrad
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Rozpočtové organizácie obce:  
Obec nemá zriadené ţiadne rozpočtové organizácie.  

 

Príspevkové organizácie obce:  
Obec nemá zriadené ţiadne príspevkové organizácie.  

 

Neziskové organizácie založené obcou:  
Obec nemá zaloţené ţiadne neziskové organizácie. 

 

Obchodné spoločnosti založené obcou:  
Obec nemá zaloţené ţiadne obchodné spoločnosti. 

 

Podnikateľská činnosť obce:  
K 31.12.2016 obec nevykonáva ţiadnu podnikateľskú činnosť a nemá vydané ţiadne 

ţivnostenské oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosť 

 

K 31. 12. 2016 má obec Blesovce  podiel akcií v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 

a.s., a to  vo výške: 68 769,68 €,  t. j. 2 072  ks  akcií v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 €.  

 

 

 

4.   Poslanie, vízie, ciele  

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.  
 

Poslanie obce:  
 Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a obyvateľov ţijúcich na jej území 

 

Vízie obce: 

 zvýšená kvalita ţivota s vyuţitím prírodného, geografického potenciálu 

a podnikateľského  prostredia 

 dobudovaná infraštruktúra s vytvorenými podmienkami pre individuálnu bytovú 

výstavbu 

 vytvorený dostatočný priestor na bývanie v čistom, zdravom prostredí, s dostatkom  

             príleţitosti na trávenie voľno časových aktivít, s dôrazom na vyuţitie potenciálu obce      

            a jej okolia pre rozvoj vidieckeho cestového ruchu 

 rozvoj obce zabezpečený s dobre fungujúcou miestnou ekonomikou, sluţbami 

a s kvalitnou  sociálnou a zdravotnou starostlivosťou 

 

Ciele obce: 

 podporiť rozvoj obce, vytvoriť priaznivé ţivotné podmienky pre obyvateľov  na báza 

vyuţitie potenciálu do nasledujúcich rokov 

 zvýšiť kvalitu ţivotného prostredia obce, zlepšiť kvalitu ţivota jej obyvateľov 

 dosiahnuť trvalý ekonomický rast prostredníctvom MSP 



                                                                     7 

 zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo 

 racionalizovať riadenie finančného hospodárenia a ekonomického ţivota obce  

 

 

 

 

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:  

Obec Blesovce leţí v Podunajskej pahorkatine, v jej severozápadnej časti nazvanej Nitrianska 

sprašová pahorkatina, pri severovýchodnom úpätí Povaţského Inovca.  Nitrianska pahorkatina 

sa tiahne v širokom páse pod Povaţským Inovcom a Stráţovskými vrchmi a v uţšom páse 

v podhorí Tribča. Časti obce nemajú svoje administratívne názvy, ale podľa tradície sa 

Blesovce delia na Horný koniec, v údolí je Dolný koniec, novšiu časť podľa jej polohy 

obyvatelia volajú Dolina a smerom na hlavnú cestu k Lipovníku „Pod gaštanmi“.  

Administratívne je obec zaradená do obvodu Topoľčany, územného celku Nitrianskeho 

samosprávneho kraja a do NUTS II Západné Slovensko. 

 

Susedné mestá a obce: 

Obec leţí 15 km od okresného mesta Topoľčany a 17 km od okresného mesta Piešťany. 

Susedné obce: Veľké Dvorany, Lipovník, Hajná Nová Ves. 

 

Celková rozloha obce :  508 ha 

 

Nadmorská výška : nadmorská výška v strede obce je 237 m. n. m. 

 

5.2. Demografické údaje  

Počet obyvateľov k  31. 12. 2016:       350 obyvateľov 

z toho: dospelí:  302 

             z toho   ţien:  151 

                          muţov:   151 

             deti  do 15 rokov:  36 

             mládež  od 15  do 18 rokov: 12         

 

Priemerný vek občanov:     42,89  roka 

 

Národnostné zloženie občanov: 
národnosť slovenská:  346 

národnosť česká: 2 

národnosť maďarská: 2 
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Zmeny v stave obyvateľov od 01.01.2016 do 31.12.2016 : 

Prihlásených:  4 

Narodených:  1 

Odhlásených:  9 

Zomrelých:  3 
 

 

Vývoj počtu obyvateľov v obci   za roky    :      2004 -  2016  

 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 374 375 374 368 369 357 349 344 342 355 356 357 350 

 

 

 

Grafické znázornenie vývoju počtu obyvateľov  obce za roky :   2004 – 2016 

 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci k 31.12.2016 predstavuje: 

Vývoj nezamestnanosti: Celkovú situáciu v ekonomickej aktivite obyvateľstva obce 

dokresľuje i stav nezamestnanosti. Súčasný vývoj v evidencii nezamestnaných odzrkadľuje 

kolísavý trend v počte nezamestnaných v obci. V skupine nezamestnaných občanov 

predstavujú spravidla vyšší podiel muţi a medzi dlhodobo nezamestnaných patria 

predovšetkým obyvatelia s ukončeným základným vzdelaním a vyučením v odbore, ktorí 

hľadajú najťaţšie  umiestnenie na trhu práce  predovšetkým v skupine muţov. V posledných 

sledovaných rokoch nastal pokles nezamestnanosti, čo sa opätovne odráţa v stúpajúcej 

zamestnanosti. V porovnaní s ukazovateľmi za SR  vykazuje obec Blesovce pozitívny trend 

v oblasti zvyšovania zamestnanosti, pri narastajúcom demografickom vývoji obyvateľstva 

a menej priaznivej vzdelanostnej štruktúre obyvateľstva. 
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Stav UoZ v obci Blesovce :   

                                    

Stav UoZ 2016/Jan 2016/Feb 2016/Mar 2016/Apr 2016/Maj 2016/Jun 2016/Jul 2016/Aug 2016/Sep 2016/Oct 2016/Nov 2016/Dec 

muţ 9 8 9 9 11 12 11 11 9 11 9 9 

ţena 8 8 8 8        6 9 9 10 11 9 8 7 

spolu 17 16 17 17 17 21 20 21 20 20 17 16 

 

 

Nezamestnanosť v okrese k 31.12.2016 predstavuje :   

 

okres Topoľčany             
Stav UoZ 2016/Jan 2016/Feb 2016/Mar 2016/Apr 2016/Maj 2016/Jun 2016/Jul 2016/Aug 2016/Sep 2016/Oct 2016/Nov 2016/Dec 

muţ 1980 1901 1834 1745 1618 1561 1539 1515 1538 1488 1497 1507 

ţena 2094 1994 1914 1846 1834 1846 1883 1859 1819 1746 1696 1633 

spolu 4074 3895 3748 3591 3452 3407 3422 3374 3357 3234 3193 3140 
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5.4. Symboly obce 

 

Erb, vlajka, pečať 

 

                                       
 

 

 

Erb obce  

V zelenom štíte strieborný zlatokopytý obrátený leţiaci Baránok Boţí s hlavou en face, drţiaci 

pred sebou zlatú kríţovú ţrď so striebornou, lastovičím chvostom zakončenou zástavou so 

znamením červeného heroldského kríţa, vľavo nad ním zlaté slnko so striedavými lúčmi. 

 

Symboly obce Blesovce sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod 

signatúrou B-76/96.  

 

  

5.5. Logo obce 

Obec Blesovce nemá evidované ţiadne oficiálne logo. Ako logo sú pouţívané oficiálne 

symboly obce a oficiálny názov obce.   

 

5.6. História obce  

Názov obce pochádza od osobného mena Bles - jedného z príslušníkov šľachtického rodu 

Branč-Lipovnických, ktorým dedina patrila v 12. a 13. storočí (terra nobilum de Beles). Pôvod 

tohto rodu nie je príliš známy, predpokladá sa však, ţe patrila medzi domácu šľachtu, ktorá 

mala svoje majetky v Nitrianskom komisáte. Najstaršou zmienkou o existencii Branč-

Lipovnických je listina z roku 1210, v ktorej sa uvádza Gothard, syn Cherubína z Branča ako 

kráľovský pristald (poverenec). Prvou písomnou zmienkou o obci je listina z roku 1246, 

datovaná po 13. októbri, ktorou uhorský kráľ Belo IV. daroval grófovi Vitkovi, synovi 

Sebeslavovmu z rodu Ludanickovcov, za sluţby poskytnuté počas invázie Tatárov zem (Horné) 

Štitáre, vyňatú z Nitrianskeho hradného panstva, ktorá susedí so zemami nazvanými Ludanice 

a (Horné) Obdokovce, patriace tomu istému Vitkovi. Na prelome 13. a 14. storočia došlo za 

bliţšie neznámych okolností k zmene vlastníka Blesoviec. Dedinu s najväčšou 

pravdepodobnosťou nadobudol Matúš Čák Trenčiansky a pripojil ju k topoľčianskemu 

hradnému panstvu. To na základe darovacej listiny pripadlo v roku1389 výmenou za hradné 

panstvo Šášov bratom Frankovi a Šimonovi zo Sečian a Blesovce prestali byť kráľovským 

majetkom. V čase tureckej expanzie boli Blesovce vypálené. Od konca 16. storočia sa v 

neveľkých Blesovciach vystriedalo viacero vlastníkov. Patrili k nim šľachtické rody 

Beréniovcov, Očkaiovcov, Príleskovcov, Ujfalušiovcov a iných. Spomínajú sa i Zerdahelyovci 

(Streďanskí). Blesovce boli uţ od 11. resp. 12. storočia sídlom fary. Stál tu románsky kostolík 

http://sk.wikipedia.org/wiki/1210
http://sk.wikipedia.org/wiki/1246
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%BA%C5%A1_%C4%8C%C3%A1k_Tren%C4%8Diansky
http://sk.wikipedia.org/wiki/1389
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C3%A1%C5%A1ov
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zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Na začiatku 17.storočia vyuţívala blesovská cirkev pôvodne 

katolícky kostol na evanjelicke účely. Kostol bol pôvodne drevený a po roku 1658 bol 

evanjelikmi prestavaný na kamennú stavbu. V tom čase boli Blesovce viackrát sídlom 

veľkotopolčianskeho seniorátu (1580-1673). Pôsobili tu nasledovní evanjelickí seniori: Štefan 

Kevický, František Hrabecius (1919-1648), Šimon Eustachius (1651- 1652), Ondrej Pukzicius 

(Pukza) (1652-1657). V rokoch 1661-1663 tu pôsobil ako evanjelický farár aj Daniel Krman st. 

Po roku 1711 však blesovská evanjelická cirkev zanikla a kostol sa stal definitívne katolíckym 

v roku 1730. Pôvodný zvon váţiaci okolo 5000 kg padol za obeť prvej svetovej vojne. 

Evanjelici v Blesovciach sú teraz diasporou CZ Nitrianska Streda (Povaţský seniorát). Uţ pred 

II. svetovou vojnou sa Blesovce stali známe tradíciou ovocinárstva a ruţiarstva, ktorú zaloţili 

bratia Pavol Masaryk (1909-2000) a Gustáv Masaryk(1912-1947 

 

5.7. Pamiatky  

Kostol Umučenia sv. Jána Krstiteľa z 18. Storočia. 
 

 

  
5.8. Významné osobnosti obce 

Ján Milochovský (1630-1684), humanistický spisovateľ, pôsobil tu v rokoch 1658-1665. 

 

 

 

6.   Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne    

  kompetencie)  

 
6.1. Výchova a vzdelávanie  

Výchovu a vzdelávanie detí obce zabezpečuje podľa určenia školského obvodu  prevaţne 

Základná škola s materskou školou Bojná,  nakoľko obec Blesovce nemá na svojom území 

obce zriadené ţiadne vlastné školské zariadenia. Deti tam navštevujú školské zariadenia, a to   

Materskú školu a Základnú školu a za povinnou školskou dochádzkou musia tak dochádzať 

denne zhruba 3 km mimo územia svojej obce.       

 

6.2. Zdravotníctvo 

Zdravotná starostlivosť pre obyvateľov obce, vzhľadom na jej veľkosť, nie je poskytovaná 

priamo v obci.  Občanom ju predovšetkým poskytuje:  

- Nemocnica s poliklinikou v Topoľčanoch  vzdialená od obce 15 km  

- Lekárske ambulancie v obci Bojná,  vzdialená od obce 3 km : hlavne  pediatrická ambulancia,   

   ambulancia pre dospelých, lekáreň 

       

6.3. Sociálne zabezpečenie 

Sociálne sluţby v obci je pripravená zabezpečovať obec, a to prostredníctvom opatrovateľskej 

sluţby opatrovaním v domácnosti. Za týmto účelom má uzatvorenú zmluvu so zdruţením 

Spokojnosť, n.o. Topoľčany. Obec na uvedenom úseku však vykonáva vyhľadávaciu činnosť 

a vedie evidenciu potenciálnych záujemcov o tento druh sluţby. Zariadenia sociálnych sluţieb 

v obci neexistujú a súčasný stav obyvateľstva tieto ani nevyţaduje. 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Senior%C3%A1t_(evanjelici)
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6.4. Kultúra 

Spoločenský a kultúrny ţivot v obci zabezpečuje  prevaţne obecný úrad, a to organizovaním 

kultúrnych a spoločenských aktivít, a na tieto účely má k dispozícii vlastný kultúrny dom 

a športový areál – ihrisko.  Obecný úrad pravidelne, t.j. kaţdoročne  organizuje podujatia, a to  

stavanie mája, športové hry pri príleţitosti  Dňa detí,  v mesiaci september – zraz veteránov,  

v mesiaci december - stretnutie detí s Mikulášom.  

Obecná kniţnica je na území obce prístupná občanom a to 2 hodiny týţdenne. 

Na území obce je vybudované ihrisko. Futbalisti našej obce vystupujú pod názvom 

OFK Blesovce.   

 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejšou činnosťou na území obce je poľnohospodárska výroba, ktorú zabezpečuje 

prosperujúce druţstvo Poľnochov s. r. o. Blesovce.  

Zásobovanie obyvateľstva potravinami a ďalším tovarom zabezpečuje v obci obchod 

s potravinami a priemyselným tovarom COOP Jednota, spotrebné druţstvo Topoľčany. 

Miestne pohostinstvo v obci prevádzkuje Lenka Bartoníková.  

Ubytovacie sluţby na území obce k 31. 12. nie sú zriadené ţiadne. 

 

 

 

 

7.   Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2016. 

Obec v roku 2016 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 2016 bol zostavený :   

- beţný   rozpočet   bol   zostavený  ako prebytkový  v sume: 10 500,00 €, 

- kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový – krytý v beţnom rozpočte v sume 

  1 000,00 €, 
- výdavkové finančné operácie - splátky úveru, kryté v beţnom rozpočte obce v sume  9 500,00 €,   

a celkový rozpočet obce na rok 2016 bol  schválený ako vyrovnaný.   

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom v Blesovciach zo dňa 14.12.2015 

uznesením OZ č. 56/2015, a to bez programovej štruktúry.   

 

V roku 2016  bol zmenený celkom šesťkrát : 

- prvá  zmena schválená dňa 14.02.2016  uznesením č. 67/2016   

- druhá zmena schválená dňa 28.06.2016  uznesením č. 80/2016   

- tretia zmena schválená dňa 31.08.2016  uznesením č. 82/2016 

- štvrtá zmena vzatá na vedomie dňa 16.12.2016 uznesením č. 89/2016 

- piata zmena vzatá na vedomie dňa 16.12.2016 uznesením č. 89/2016  

- šiesta zmena schválená dňa 16.12.2016 uznesením č. 89/2016  
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016 

   

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2016 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 91 600,00 107 891,00 99 902,08 92,59 

z toho :     

     Beţné príjmy 91 600,00 104 988,00 96 999,70 92,39 

     Kapitálové príjmy 0        110,00 109,56 99,60 

     Finančné príjmy 0 2 793,00 2 792,82 99,99 

Výdavky celkom 91 600,00 100 927,00 84 249,79 83,47 

z toho :     

    Beţné výdavky 81 100,00 89 017,00 73 419,05 88,03 

    Kapitálové výdavky 1 000,00  2 410,00 1 402,44 65,53 

    Finančné výdavky 9 500,00 9 500,00 9 428,30 99,24 

Rozpočet obce  0 + 6 964,00 + 15 652,29  

 

 

 

 

Rozbor plnenia príjmov za rok 2016:  

 

 
 Bežné príjmy 

  

 

Príjmy celkom 

 

/v €/ 

Schválený rozpočet 91 600,00 

Upravený rozpočet 104 988,00 

Skutočnosť k 31.12.2016 96 999,70 

% plnenie k upravenému 

rozpočtu 
92,39 % 

 

 

  Hlavná  

  kapitola 

     Text Upravený 

rozpočet 2016 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

 Príjmy celkom 104 988,00 96 999,70 

100 Daňové príjmy 80 690,00 74 977,31 

200 Nedaňové príjmy 22 940,00 20 677,35 

300 Granty a transfery 1 358,00 1 345,04 
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 Kapitálové príjmy  
 

Príjmy celkom  /v €/ 

 

Schválený rozpočet 0 

Upravený rozpočet 110,00 

Skutočnosť k 31.12.2016 109,56 

% plnenie k upravenému 

rozpočtu  
99,60 % 

 

 

  Hlavná  

  kapitola 

     Text Upravený 

rozpočet 2016 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

 Príjmy celkom 110,00 109,56 

230 Z kapitál. aktivít 110,00 109,56 

 

 

 

 

 Príjmové finančné operácie  
 

Príjmy celkom  /v €/ 

 

Schválený rozpočet 0 

Upravený rozpočet 2 793,00 

Skutočnosť k 31.12.2016 2 792,82 

% plnenie k upravenému 

rozpočtu 
99,99 % 

 

 

 

 

 

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016:  

 
 Bežné výdavky  /600/:  73 419,05 € 

 

 

EUR  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

89 017,00 73 419,05 82,47 % 
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v tom :    

                                                                                                                          

Funkčná klasifikácia – vlastné a cudzie zdroje Rozpočet 
Skutočnosť 

k 31.12.2016 

% 

plnenia 

01.1.1. Výkon. a zákonodar. orgány - obce 46 047,00 39 813,25 86,46 

01.1.2. Finančná a rozpočt. oblasť 675,00 663,56 98,31 

01.6.0. Všeobec. verej. sluţby i. n. 668,00 665,92 99,69 

01.7.0. Transakcie ver. dlhu 2 800,00 2 741,02 97,89 

03.2.0. Ochrana pred poţiarmi 530,00 383,46 72,35 

03.6.0. Verejný poriadok a bezpeč. i. n. 30 30 100 

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 215,00 17,66 8,21 

04.5.1. Cestná doprava 3 270,00 2 659,43 81,33 

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 7 215,00 6 482,21 89,84 

05.6.0. Ochrana ţivotného prostredia 35,00 32,27 92,20 

06.2.0 Rozvoj obcí  2 850,00 2 205,61 77,38 

06.3.0. Zásobovanie vodou 500,00 346,41 69,28 

06.4.0. Verejné osvetlenie 3 300,00 2 740,61 83,05 

06.6.0. Bývanie a obč. bybav. i. n.  6 743,00 3 531,42 52,37 

07.2.1. Všeobecná zdravot. starostlivosť 0 0 0 

08.1.0. Rekreačné a šport. sluţby 3 159,00 2 428,20 76,87 

08.2.0. Kultúrne sluţby  6 105,00 5 069,42 83,04 

08.3.0. Vysielacie a vydav. sluţby 250,00 107,90 43,16 

08.4.0. Náboţ. a iné spoloč. sluţby 520,00 249,91 48,06 

09.1.1.1. Predprim. vzdelanie s beţ. star. 35,00 32,94 94,11 

10.2.0. Ďalšie soc.sluţby - staroba  4 070,00 3 217,85 79,06 

 Bežný rozpočet spolu: 89 017,00 73 419,05 82,47 

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

                                              
 611  Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 20 557,54 € 

 620  Poistné  a príspevok do poisťovní: 7 400,50 € 

 630 Tovary a sluţby: 38 089,66 € 

 640  Beţné transfery:  4 630,33 € 

 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými     

finančnými výpomocami: 2 741,02 € 
  

 

 

 Kapitálové výdavky /700/:  1 402,44 € 
  

EUR 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

2 140,00 1 402,44 65,53 % 
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v tom  /713, 716/ :  

                     

Funkčná klasifikácia – vlastné 

a cudzie zdroje  

rozpočet Skutočnosť 

k 31.12.2016 

% plnenia 

06.2.0. 

Rozvoj obcí – prevádzkové stroje, 

prístroje, zariadenia 

1 000,00 0 0 % 

06.2.0. 

Rozvoj obcí – príprava a projektová 

dokumentácia 

1 410,00 1 402,44 99,46 % 

Kapitálový rozpočet spolu 2 410,00 1 402,44 65,53 %  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

 Príprava a projektová dokumentácia –  na rekonštrukciu parku v obci Blesovce 

 v sume 1 402,44 €.   

 

 

 

 Výdavkové finančné operácie  /821/:   9 428,30 € 

 
 

Finančné operácie – výdavkové  operácie  /821/ - splácanie tuzemskej istiny 
  

Funkčná klasifikácia – 

vlastné zdroje 
rozpočet 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 
% plnenie 

01.7.0. 

Transakcie verejného dlhu- 

dlhodobý úver 

9 500,00 9 428,30 99,24 % 

Finančné operácie spolu         9 500,00        9 428,30         99,24 % 

 

 
Výdavkové finančné operácie :  

 splátky úveru ŠFRB zaplatené v roku 2016 v sume : 9 428,30 €, úver zo ŠFRB na 

základe zmluvy č.406/289/2011 - spolufinancovanie výstavby nájomného bytového 

domu v obci.  
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016  

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2016 

 
 
Bežné  príjmy spolu 96 999,70 

     z toho : beţné príjmy obce  96 999,70 

Bežné výdavky spolu 73 419,05 

     z toho : beţné výdavky  obce  73 419,05 

Bežný rozpočet + 23 580,65 

Kapitálové  príjmy spolu 109,56 

     z toho : kapitálové  príjmy obce  109,56 

Kapitálové  výdavky spolu 1 402,44 

     z toho : kapitálové  výdavky  obce  1 402,44 

Kapitálový rozpočet  - 1 292,88 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 22 287,77 

Vylúčenie z prebytku  0 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 22 287,77 

Príjmy z finančných operácií 2 792,82  

Výdavky z finančných operácií 9 428,30 

Rozdiel finančných operácií                          - 6 635,48 

PRÍJMY SPOLU   99 902,08 

VÝDAVKY SPOLU 84 248,79 

Hospodárenie obce  + 15 652,29 

Úprava VH – DF uhradená v roku 2017 /zdroj 41/ -112,32 

Hospodárenie obce celkom 15 539,97 

Vylúčenie z prebytku – fond opráv  2 487,96 

Upravené hospodárenie obce 13 052,01 

 
Z prebytku beţného rozpočtu obce, ktorý je v sume: 23 468,33 € /23 580,65 - 112,32/  bol vo 

výške 1 292,88 € vykrytý schodok kapitálového rozpočtu a vo výške 6 635,48 € boli vykryté 

výdavkové finančné operácie /splátky istiny/. 

 
Prebytok rozpočtu v sume 22 175,45 € /23 468,33 € - 1 292,88 €/  zistený podľa ustanovenia 

§10 ods. 3 písm. a./ a b./ zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. po vykrytí zostatku finančných operácií je 

celý zdrojom rezervného fondu. 

 

Rozdiel vo finančných operáciách vo výške – 6 635,48 € bol v rozpočtovom roku 2016 

spôsobený splácaním úveru zo ŠFRB. 

 

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 peňaţných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  
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- nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa 

ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj 

bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 2 487,96 € /tvorba FO 

2 487,96 € / 

 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 

vo výške  13 052,01 €. 
 

/tvorba rezervného fondu z prebytku v sume 22 175,45 € po odpočítaní záporného zostatku 

finančných operácií v sume 6 635,48 € a vylúčení nevyčerpaných prostriedkov z FPÚaO 

2 487,96 €/  

 

 

Zostatky  finančných prostriedkov  k 31.12.2016 na bankových účtoch a v pokladni  

spolu  vo výške:  36 128,21 €   /bankové účty -221 a pokladňa -211/,    

z toho :  

 

 
Účet              Suma v € 

211 –     Pokladnica 0 

221 –   Základný bežný účet 36 128,21 

 Z toho: VUB - č. ú. 10820192/0200 – bežný      12 266,63 

             OTP banka - č. ú. 14337982/5200  -  bežný       16,89 

             OTP banka – č. ú. 14347953/5200- FZ nájomného 7 665,30 

             VUB – č. ú. 2143383159/0200 – rezervný fond 11 461,66 

             VÚB - č. ú. 488307253/0200 - sociálny  fond 1 235,79 

             VÚB – č. ú. 3146984755/0200 - fond opráv 1 277,64 

             VÚB - č. ú. 3323120254/0200 – správa bytov 2 204,30 

 

Obec eviduje k 31. 12. 2016 na samostatnom bankovom účte vedený v OTP banke 

finančnú zábezpeku nájomného od nájomníkov NBD 9bj v sume 7 665,30 €.            

 

 

         

7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019  

     

 Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Rozpočet  na 

rok 2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Príjmy celkom 99 902,08 105 800,00 95 800,00 95 800,00 

z toho :     

  Beţné príjmy 96 999,70 95 800,00 95 800,00 95 800,00 

  Kapitálové príjmy 109,56 0 0 0 

  Finančné príjmy 2 792,82 10 000,00 0 0 
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 Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Rozpočet  na 

rok 2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Výdavky celkom 84 249,79 105 800,00 95 700,00 95 700,00 

z toho :     

  Beţné výdavky 73 419,05 86 200,00 86 200,00 86 200,00 

  Kapitál. výdavky 1 402,44 10 000,00 0 0 

  Finančné výdavky 9 428,30 9 600,00 9 500,00 9 500,00 

 

 

 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov 
Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Predpoklad 

na rok 2017 

Predpoklad 

na  rok 2018 
Majetok spolu 666 326,11 656 770,09 617 019,68 597 269,68 

Neobežný majetok spolu 635 432,20 607 067,08 580 919,68 561 169,68 

z toho :     

   Dlhodobý nehmotný majetok 8 826,26 7 711,26 7 000,00 7 000,00 

   Dlhodobý hmotný majetok 557 836,26 530 586,14 505 150,00 485 400,00 

   Dlhodobý finančný majetok 68 769,68 68 769,68 68 769,68 68 769,68 

Obežný majetok spolu 30 378,23 49 114,18 35 500,00 35 500,00 

z toho :     

   Zásoby 401,22 51,12 0 0 

   Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 0 0 

   Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 0 

   Krátkodobé pohľadávky  6 823,82 12 909,65 5 500,00 5 500,00 

   Finančné účty  23 153,19 36 153,41 30 000,00 30 000,00 

   Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 0 0 

   Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 0 0 

Časové rozlíšenie  515,63 588,83 600,00 600,00 
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8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 

k  31.12.2016 

Predpoklad 

na rok 2017 

Predpoklad 

na  rok 2018 
Vlastné imanie a záväzky spolu 666 326,11 656 770,09 617 019,68 597 269,68 

Vlastné imanie  265 350,32 267 874,55 268 000,68 265 269,68 

z toho :     

   Oceňovacie rozdiely  0 0 0 0 

   Fondy 0 0 0 0 

   Výsledok hospodárenia  265 350,32 267 874,55 268 000,68 265 269,68 

Záväzky 287 360,41 279 635,72 245 119,00 234 500,00 

z toho :     

   Rezervy  500,00 500,00 500,00 500,00 

   Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 0 0 

   Dlhodobé záväzky 273 254,13 263 864,82 230 619,00 220 500,00 

   Krátkodobé záväzky 13 606,28 15 270,90 14 000,00 13 500,00 

   Bankové úvery a výpomoci 0 0 0 0 

Časové rozlíšenie 113 615,38 109 259,82 103 900,00 97 500,00 

 

 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

 

 Významné prírastky majetku:  
Obec v roku 2016 zaradila do svojej evidencie majetku projektovú dokumentáciu na Rekonštrukciu 

parku v obci v hodnote 1 402,44 €.  

Obec tak v roku 2016 navýšila hodnotu svojho majetku celkom o 1 402,44 €. 

 

 

 Významné úbytky majetku: 

Obec v roku 2016 vyradila zo svojej evidencie majetok z dôvodu krádeţe, a to krovinorez STIHL 

celkovej hodnote : 762,80 € 

 

 

 Významný predaj majetku: 

Obec v roku 2016 na základe uznesenia OZ predala svoj DHM – pozemok, a to v nasledovnom rozsahu:  

 

 - pozemok, parc. č. 81/1 diel 4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 77 m2 a parc. 

   č. 81/1 diel 9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 cena za predaj: 1,32 € za m2, 

   celková suma za predaj pozemku bola: 109,56 €.    
 

Celkové  zníţenie hodnoty pozemkov z uskutočneného predaja bolo celkom vo výške 872,36 €.  
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8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2015 

Zostatok 

k 31.12 2016 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 6 823,82 12 909,65 

Pohľadávky po lehote splatnosti 724,39 724,39 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2015 

Zostatok 

k 31.12 2016 

Záväzky do lehoty splatnosti   13 606,28 15 270,90 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 

 

 

8.5. Bankové úvery a výpomoci  

 

Bankové úvery a výpomoci 
Zostatok 

31.12 2015 

Zostatok 

k 31.12.2016 

Bankové úvery dlhodobé  /461/  0 0 

Ostatné finančné výpomoci     0 0 

 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:  

 Pohľadávky:  vykazujú v roku 2016 významný nárast oproti roku 2015. 
V účtovníctve sa nachádzajú pohľadávky s dobou splatnosti do 1 roka, a pohľadávky po lehote       

splatnosti,  zostatková hodnota  pohľadávok s dobou splatnosti do 1 roka je v sume 12 909,65 €   

a pohľadávka po lehote splatnosti predstavuje  sumu 724,39 €.  
 

 Záväzky: Obec eviduje len záväzky do doby splatnosti. Ide o záväzky zo SF, záväzky 

z dodávateľských vzťahov, záväzky voči zamestnancom,  poisťovniam a daňovému úradu 

z titulu miezd za mesiac december 2016.   

 

 Bankové úvery a výpomoci : Obec k 31.12.2016 dlhodobé bankové úvery a krátkodobé 

bankové úvery  neeviduje. 
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9.   Hospodársky výsledok  za 2016 - vývoj nákladov a výnosov 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2015 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Predpoklad 

rok 2017 

Predpoklad 

rok 2018 

Náklady 106 163,11 103 054,48 104 900,00 106 550,00 

50 – Spotrebované nákupy 15 479,01 11 785,60 10 600,00 11 000,00 

51 – Sluţby 20 391,75 19 738,63 19 000,00 19 500,00 

52 – Osobné náklady 26 387,03 30 603,21 32 400,00 33 000,00 

53 – Dane a  poplatky 854,75 616,52 800,00 800,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
7 597,15 5 508,20 6 500,00 7 000,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prev. 

a finan. činnosti a zúčtovanie 

časového rozlíšenia 
30 781,07 30 158,00 30 500,00 30 500,00 

56 – Finančné náklady 4 450,93 4 393,49 4 800,00 4 500,00 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 0 0 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
221,42 250,83 300,00 250,00 

59 – Dane z príjmov 0 0 0 0 

Výnosy 101 051,44 105 578,75 110 302,00 112 552,00 

60 – Trţby za vlastné výkony a 

tovar 
188,50 139,50 200,00 250,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných sluţieb 
0 0 0 0 

62 – Aktivácia 0 0 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
73 162,72 80 920,37 84 500,00 86 000,00 

64 – Ostatné výnosy 22 089,45 18 473,68 20 000,00 21 500,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 
560,88 500,00 600,00 500,00 

66 – Finančné výnosy 1,59 1,26 2,00 2,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 0 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 
5 048,30 5 543,94 5 000,00 4 300,00 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 
-5 111,71 + 2 524,23 + 5 402,00 + 6 002,00 
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Výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na 

účtoch  účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch  účtovnej triedy 5 (okrem 

účtov 591- splatná daň z príjmov a 595 – dodatočne platená daň z príjmov) 

 

 

6. Výnosy                                                                                                  105 578,75 € 

5. Náklady ( bez účtu 591)                                                                        103 054,48 € 

Výsledok hospodárenia pred zdanením                                                      + 2 524,27 € 

591 Splatná daň z príjmov                                                                                    0,04 € 

Účtovný výsledok hospodárenia /po zdanení/                                        + 2 524,23 € 
 

 

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2016  je vo výške :    + 2 524,23 € 
 

Nakoľko obec v roku 2016 mala vyššie výnosy ako náklady vznikol kladný výsledok 

hospodárenia.  

 

Účtovný  výsledok  hospodárenia za rok 2016 – prebytok,  bol v roku 2017 zúčtovaný   na 

účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,  nasledovne : 

 

- usporiadanie kladného výsledku hospodárenia    :             431  /  428      

 

 

 

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

rozdielov:  

 

 Zníţenie nákladov na účte 501 z dôvodu menšej spotreby materiálu vo výške  

1 770,68 €. 

 Nárast nákladov na účte 511 v celkovej výške 2 424,03€, nakoľko v roku 2016 stav 

majetku vyţadoval  vykonať opravy a údrţby.  

 Zníţenie nákladov na účte 518 v celkovej výške 2 394,29 € 

 Nárast nákladov na účtoch 521, 524, 527 v celkovej výške 4 216,18 €, nakoľko bol  

zvýšený plat starostu obce a zamestnancov OcÚ 

 Zníţenie nákladov na účte 541 z dôvodu predaja pozemkov – vyradenie majetku v ZC 

 sume 109,56 €. 

  Nárast výnosov na účte 632 o 6 600,65 €  - z dôvodu zvýšenia  výnosov samosprávy na 

podielových daniach, daniach z nehnuteľností a ostatných poplatkoch 

 Zníţenie výnosov na účte 641 o sumu 3 628,44 € z dôvodu predaja iba jedného 

pozemku 
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10.   Ostatné  dôležité informácie  

 
10.1. Prijaté granty a transfery  

 
Obec v roku 2016  prijala nasledovné bežné a kapitálové granty a transfery: 

P. č. Poskytovateľ   Suma v € Účelové určenie grantov a transferov   

 Bežné transfery spolu : 

    z toho: 

1 345,04  

 1. Krajský úrad - odbor  ŢP Nitra 32,27 PVŠS - ţivotné prostredie 

 2. MV SR Bratislava 113,85 PVŠS - REGOB 

 3. MV SR Bratislava 665,92 Voľby do NR SR 2016  

 4. MV SR Bratislava  233,00 PVŠS – register adries 

 5. Úrad NSK 300,00 Kultúra 2016 – Výstava umeleckých 

diel amatérskych tvorcov  

 

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli pouţité v súlade s ich účelom. Povinné zúčtovanie 

poskytnutých BT  a KT bolo vykonané riadne v termínoch a za podmienok určených poskytovateľmi. 

 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:    

Poskytovateľ  

 

 

    

       

  - 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť: školstvo, 

matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

prostriedkov  

v roku 2016 

 

- 3 - 

Suma  

použitých 

prostriedkov 

v roku 2016 

 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 – stĺ.4 ) 

 

 

 

- 5 - 
KÚ ŢP Nitra Ţivotné prostredie 

- Beţné výdavky  /zdroj 111/ 

32,27 32,27 

Obec 

0 

MV SR Bratislava Hlásenie  pobytu občanov, REGOB 

- Beţné výdavky   /zdroj 111/ 

113,85 113,85 

Obec 

0 

MV SR Bratislava Voľby do NR SR 2016 

- Beţné výdavky   /zdroj 111/  

665,92 665,92 

Obec 

0 

MV SR Bratislava  IS register adries 

- beţné výdavky /zdroj 111/ 

233,00 233,00 

Obec 

0 

Úrad NSK Nitra Kultúra 2016 

- beţné výdavky /zdroj 11H/ 

300,00 300,00 

Obec 

0 

 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

Obec v roku 2016 neposkytla ţiadne dotácie.  
 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2016 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016: 

 

 Vypracovanie projektovej dokumentácie na ,,Rekonštrukcia parku v obci Blesovce,, –  

v celkovej sume: 1 402,44 € 

 

Iné investície v roku 2016 neboli uskutočnené ţiadne. 



                                                                     25 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Z hľadiska budúcich cieľov obec Blesovce bude aj naďalej prostredníctvom svojich orgánov 

plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy tak, 

ako je stanovené v zákone č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 

správy na obec.   

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala ţiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec nezaznamenala  ţiadne významné rizika a neistoty.  

 

 

 

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016. 

Účtovná závierka obce bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Finančnom 

riaditeľstve - Daňovom úrade v Nitre  v elektronickej forme, a to  zákonom v stanovenom 

termíne.  

 

 
 

 

Vypracoval:   Nikola Jančovičová                                           Schválil: Pavol Cabaj 

 

 

V Blesovciach,  dňa 03.06.2017  

 

 

 

 

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

  


