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1. Úvodné slovo starostu obce        
Vážení spoluobčania, 

Rok 2020 sa začal ako každý iný rok, avšak v marci nastala veľká zmena a to z dôvodu 

vypuknutia celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19. Bol vyhlásený núdzový stav a to 

ovplyvnilo život na celom Slovensku. Boli prijaté prísne protipandemické opatrenia, ktoré sa 

dotkli aj nás na Obecnom úrade, ktorý jedno obdobie pracoval v núdzovom režime. Boli 

zakázané kultúrne ako aj športové podujatia. Aj napriek neľahkej pandemickej situácií, snažili 

sme sa plniť všetky úlohy, ktoré nám vyplývajú z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ďalších zákonov a ustanovení, 

ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní samosprávnych kompetencií a kompetencií 

vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy. Je však potrebné uviesť, že počet 

kompetencií prevedených na obce sa neustále zvyšuje, no finančné krytie pre ich zabezpečenie 

je nedostatočné. Ale aj napriek tejto veľmi ťažkej situácií a rôznym prekážkam sa nám podarilo 

pre obec a jej obyvateľov vykonať veľa dobrých vecí. Verím, že v budúcnosti budeme 

napredovať rýchlejšie, že táto ťažká doba pominie a budeme zveľaďovať našu krásnu obec, za 

čo Vám všetkým vopred čo najsrdečnejšie ďakujem.     

Výročná práva obce za rok 2020 ktorú predkladám, bola zostavená na základe výsledkov  

ekonomických ukazovateľov počas celého roka 2020 a poskytuje pravdivý pohľad na 

dosiahnuté činnosti a výsledky obce. 

 

2. Identifikačné údaje obce 
Názov: Obec Zbudské Dlhé 

Sídlo: Zbudské Dlhé 90 , 067 12 Koškovce 

IČO: 00323845 

Štatutárny orgán obce: Starosta obce  František Kopej 

Telefón: 0915 788 731 

E-mail: obec@zbudskedlhe.sk 

Webová stránka: www.zbudskedlhe.sk 

 

 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 
Starosta obce: František Kopej 
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Zástupca starostu obce: Bohuslav Kopej 

Hlavný kontrolór obce: Mária Jakubová 

Obecné zastupiteľstvo: 

 Bohuslav Kopej 

 Emil Grundza 

 Juraj Goroľ 

 Anton Danko 

 Zdenek Ferenc 

 Gejza Danko 

 Ladislav Ferenc 

Komisie: 

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

Komisia pre verejný poriadok 

Komisia pre kultúru a šport 

 

Obecný úrad: Zbudské Dlhé : 

Mária Micanková – administratívna referentka 

Mgr. Anna Dadejová – administratívna referentka 

Dušan Kopej – pracovník obecných služieb ( 60% úväzok ) 

 

Zamestnanci zamestnaní v rámci projektu : 

Mgr. Nikoleta Semanová – TSP 

Mgr. Mariana Hrabcová – TP 

Ladislav Ferenc – TP 

Základná škola a školská jedáleň bez právnej subjektivity : 

Mgr. Jaroslav Varchola – riaditeľ ZŠ 

PaedDr. Tatiana Gerbocová – učiteľka na zastupovanie v ZŠ 

PaedDr. Agáta Kulanová – učiteľka v ZŠ 

Mgr. Monika Barníková – učiteľka ZŠ 

Mgr. Alena Nováková – učiteľka ZŠ 

Mgr. Tatiana Židziková – učiteľka na zastupovanie v ZŠ 

Mgr. Iveta Dziabová – učiteľka v ZŠ 

Bc. Alena Černegová – družinárka v ZŠ 

Patrícia Kelčáková – asistent učiteľa v ZŠ 
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Mária Krídlová – upratovačka v ZŠ 

Mgr. Dominika Krídlová – učiteľka v ZŠ ( MD) 

Mgr. Alena Miškocová – učiteľka v ZŠ (MD) 

Eva Jacková – vedúca v ŠJ 

Libuše Kopejová – pomocná kuchárka v ŠJ 

 

Rozpočtové organizácie : obec nemá rozpočtové organizácie  

Príspevkové organizácie :  obce nemá príspevkové organizácie 

 

Poslanie, vízie, ciele  
Poslanie obce : Poslaním našej obce je vytvárať priaznivé podmienky pre jej rozvoj 

a prosperitu obyvateľov, poskytovať vysokokvalitné, nebyrokratické a dostupné služby pre 

všetkých občanov. 

Vízie obce : Obec s rozvinutou infraštruktúrou, zvyšujúcou sa kvalitou života  obyvateľov 

a s dostatočným štandardom kvality bývania pre všetkých jej obyvateľov.  

Ciele obce : spokojnosť obyvateľov obce. 

 

4. 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.  

 

4.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce : Obec Zbudské Dlhé sa nachádza 19 km severne od mesta Humenné 

v prešovskom kraji.  Leží v južnej časti Nízkych Beskýd, vedľa  v doline horného Laborca. 

Obec je usporiadaná popri ceste druhej triedy z obidvoch strán, vo vzdialenosti asi 0,8 

km.Najbližšie susedné obce sú Koškovce, Hrabovec nad Laborcom, Jabloň vrátane osady 

Čingy. Spojenie s obcou je po železničnej trati, ktorá vedie po pravom brehu rieky Laborec 

a autobusové spojenie. Obidva dopravné prostriedky premávajú v smere Humenné – 

Medzilaborce a späť. 

Celková rozloha obce : 836 ha 

Nadmorská výška :199 m.n.m 
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4.2.  Demografické údaje  

Počet obyvateľov :  765 

Hustota : 91,15 obyv. / km2 

Národnostná štruktúra : slovenská, rómska 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : V obci žijú obyvatelia 

rímskokatolíckeho vyznania. 

 

4.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : 80 % 

 

4.4. Symboly obce 

Erb obce :   Heraldický správny Erb obce Zbudské Dlhé : V čiernom štíte zlaté /žlté/ na uhol 

postavené brány. Historický symbol Zbudské Dlhého poznáme podľa obecnej pečate z 18. stor. 

Erb obce podľa vyjadrenia Heraldickej komisie možno radiť k najpôsobivejším obecným 

erbom. 

 
 

Vlajka obce : Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych žlto – čiernych pruhov. Vlajka má 

pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej 

listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. 

  
 

5.5.  Logo obce : Obec Zbudské Dlhé nemá evidované žiadne logo. Ako logo sú používané 

oficiálne symboly obce.  

5.6.História obce 

Obec Zbudské Dlhé patrí medzi najstaršie v regióne. Najstarší písomný doklad o dedine je 

z roku 1268/1269 ( môžeme sa stretnúť s oboma rokmi), takže bola najstaršou dedinou 

v priľahlej časti doliny horného Laborca. Tamojšie sídlisko založili pravdepodobne roľníci 



                                                                     8 

z blízkej Ľubiše.. Do 16. storočia bola vlastníctvom šľachticov zo Zbudze. Neskôr tu mali 

majetky Kazinczyovci a začiatkom 20. storočia Dessewtyovci. V roku 1600 malo sídlisko 

9 poddanských domov. Malou dedinou zostalo aj neskôr. V období okolo rorov 1715 až 

1720 v nej hospodárili 4 poddanské domácnosti, v roku 1828 bolo 37 domov a 280 

obyvateľov, ktorí sa  zaoberali  pastierstvom , drevorubačstvom a pálením uhlia. Katolícky 

kostol tam možno existoval pred 16. storočím, dokázateľne od 16. storočia.  

5.7.  Pamiatky 

Rímskokatolícky kostol  zo 16. storočia. 

5.8. Významné osobnosti obce 

        Mons. Bernard Bober , Slovenský Rímskokatolícky arcibiskup matropolita Košickej 
arcidiecézy, podpredseda Konferencie biskupov Slovenska a veľký kancelár Katolíckej 
univerzity v Ružomberku. 
 

5. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  
5.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola Zbudské Dlhé ročník 1.-4. navštevuje 73 rómskych žiakov. 

Vzdelávanie žiakov sa uskutočňuje v bežných  triedach .Školský klub detí zabezpečuje 

výchovne vzdelávací proces v škole. Vyučovanie v škole zabezpečuje 8 pedagogických  

zamestnancov  a 1 nepedagogický zamestnanec .  

Stravovanie žiakov a zamestnancov zabezpečujú 2 kuchárky v Školskej jedálni pri 

Základnej škole . 

  

6.4. Kultúra 

Obec sa snaží v rámci svojich možností o spoločenský a kultúrna život  v obci pre všetky 

vekové kategórie. Rok 2020 bol pre všetkých neobyčajný, nakoľko svet postihla pandémia 

nákazy ochorenia COVID – 19. Nebolo to inak ani v našej obci. Vláda SR vyhlásila 

núdzový stav, zákaz vychádzania a museli sa dodržiavať prísne protipandemické 

nariadenia. Z tohto dôvodu sa v našej obci nekonali žiadne kultúrne ani spoločenské 

podujatia, na ktoré sme boli v prechádzajúcich rokov zvyknutí.  

         

 
6.5. Služby : 

V obci sa nachádzajú dva obchody s potravinami a zmiešaným tovarom. 
6.6. Hospodárstvo : 

- Firma VIRATO – drevovýroba 
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- Firma CAMERON – poľnohospodárska výroba 
- Urbariát a lesné pozemkové spoločenstvo – obhospodarovanie lesov 

 
 
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 sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové 

príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie.  Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený 

ako vyrovnaný. Po úprave taktiež vyrovnaný. 

 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa15.12.2019 uznesením č.41/2019 

Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa  30.03.2020 rozpočtovým  opatrením č. 1/2020 

- druhá zmena schválená dňa 30.03.2020 rozpočtovým opatrením č. 2/2020 

- tretia zmena  schválená dňa 30.03.2020  rozpočtovým opatrením č. 3/2020 

- štvrtá zmena schválená dňa 30.12.2020 rozpočtovým opatrením č. 4/2020 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020   

  
Schválený 
rozpočet  

 

 
Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 
k 31.12.2020 

% plnenia 
príjmov/ 

% čerpania 
výdavkov  

Príjmy celkom 446250,00 566933,00 565978,32 99,83 
z toho :     
Bežné príjmy 446250,00 563241,00 562286,12 99,83 
Kapitálové príjmy            1,00 1,00 100,00 
Finančné príjmy      3691,00 3691,20 100,00 
     
Výdavky celkom 446250,00 566933,00 501317,54 88,42 
z toho :     
Bežné výdavky 438250,00 529902,00 464253,23 87,61 
Kapitálové výdavky    30011,00 30044,31 100,10 
Finančné výdavky     8000,00     7020,00 7020,00 100,00 
     
Rozpočet obce      

Výška príjmov a výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID - 19. 

V roku 2020 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky : 
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- v bežnom rozpočte v súvislosti s pandémiou COVID - 19 výdavky na obstaranie : 

- rúšok, oblekov, ochranných štítov, okuliarov, respirátorov, rukavíc, dezinfekčných 

prostriedkov, dezinfekčných mydiel, dezinfekčných gélov, teplomerov, čistiacich 

prostriedkov  vo výške  4360,54 eur. 

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020  

 
 

Hospodárenie obce   
Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 562286,12 
Bežné výdavky spolu 464253,23 
Bežný rozpočet 98032,89 
Kapitálové  príjmy spolu 1,00 
Kapitálové  výdavky spolu 30044,31 
Kapitálový rozpočet  30043,31 
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 67989,58 
Príjmové finančné operácie   3691,20  
Výdavkové finančné operácie   7020,00  
Rozdiel finančných operácií -3328,80 
Hospodárenie obce  64660,78 
Vylúčenie z prebytku – spolu  -58507,27 
Stravné - Úpsvar 6019,20 
dotácia štatistický úrad 1688,00 
Školstvo – norm. FP 50800,07 

Upravené hospodárenie obce 6153,51 
 
 
Prebytok rozpočtu v sume 64.660,78 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 sume 58.507,27 EUR  navrhujeme použiť na tvorbu 
rezervného fondu  
     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, z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 58.507,27 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  50800,07 EUR 
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 6019,20 EUR 
- štatistický úrad SR – SODB 1688,00 EUR 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo 
výške 6153,51 EUR .  
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Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku 
pandémie ochorenia COVID - 19. 
 
7.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023      

 Skutočnosť 
k 31.12.2020 

Rozpočet   
na rok 2021 

Rozpočet 
 na rok 2022 

Rozpočet 
 na rok 2023 

Príjmy celkom 565978,32 572589,00 538000,00 538000,00 
z toho :     
Bežné príjmy 562286,12 572589,00 538000,00 538000,00 
Kapitálové príjmy 1,00 0,00 0,00 0,00 
Finančné príjmy 3691,20    

 
 Skutočnosť 

k 31.12.2020 
Rozpočet   

na rok 2021 
Rozpočet 

 na rok 2022 
Rozpočet 

 na rok 2023 
Výdavky celkom 501317,54 572589,00 538000,00 538000,00 
z toho :     
Bežné výdavky 464253,23 564589,00 530000,00 530000,00 
Kapitálové výdavky   30044,31    
Finančné výdavky 7020,00 8000,00 8000,00 8000,00 

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

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2019 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

Majetok spolu 764757,34 782135,34 

Neobežný majetok spolu 701977,71 654110,13 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 580023,25 532155,67 

Dlhodobý finančný majetok 121954,46 121954,46 

Obežný majetok spolu 62779,63 128025,21 

z toho :   

Zásoby 57,44 86,44 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  23172,14 22640,13 

Finančné účty  28303,57 93928,46 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 10990,52 11370,18 

Časové rozlíšenie    

 

8.2. Zdroje krytia  
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Názov Skutočnosť 
k 31.12.2019 

Skutočnosť 
k  31.12.2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 764757,34 782135,34 

Vlastné imanie  245135,39 654110,13 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  245135,39 272375,54 

Záväzky 128265,78 175061,09 

z toho :   

Rezervy  600,00 600,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 17830,31 58507,27 

Dlhodobé záväzky 3437,28 3066,62 

Krátkodobé záväzky 38274,66 51783,67 

Bankové úvery a výpomoci 68123,53 61103,53 

Časové rozlíšenie 391356,17 334698,71 

 
 
8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 
 k 31.12 2019 

Zostatok  
k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   15415,44       16549,63 

Pohľadávky po lehote splatnosti     

 
8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  
k 31.12 2019 

Zostatok  
k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   38274,66 51783,67 

Záväzky po lehote splatnosti   3437,28                3066,62 

 
 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2020 - vývoj nákladov a výnosov 
Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 
Skutočnosť 
k 31.12.2020 

Náklady   

50 – Spotrebované nákupy 33361,71 52632,47 

51 – Služby 95824,64 49480,31 
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52 – Osobné náklady 310715,06 344205,94 

53 – Dane a  poplatky 42,96 0,00 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

0,00 0,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

83741,23 79986,81 

56 – Finančné náklady 36570,74 20243,88 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 
z odvodov príjmov 

68,61 71,05 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 

Výnosy   

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 9142,68 5800,29 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

  

62 – Aktivácia   

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

224831,14 228572,87 

64 – Ostatné výnosy 4042,28 3808,58 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

600,00 600,00 

66 – Finančné výnosy 0,00 0,00 

67 – Mimoriadne výnosy   

69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov v obciach, 
VÚC a v RO a PO zriadených obcou 
alebo VÚC 

323972,34 340773,09 

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV, - záporný HV/ 

- 4761,55             27240,15 

 

Hospodársky výsledok  v sume 27240,15 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

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  
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MV SR Dotácia školstvo – bežné výdavky 269019,00 

MV SR Dotácia školstvo - knihy 1499,00 

UPSVR  Dotácia RP – os. príj. 11293,35 

UPSVR  Dotácia stravné ZS 10267,20 

UPSVR  Dotácia školské pomôcky 1062,40 

MŽP SR Dotácie ŽP 71,05 

MV SR Dotácia REGOB, RA 268,04 

MPSVR  Dotácia- TSP,TP 25170,30 

MV SR Dotácia-Voľby NR SR 1839,17 

ŠU SR Dotácia- ŠÚ- sčít.domov, bytov 2020 1688,00 

SPP Dotácia- Nadácia SPP 3976,00 

   

 

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID - 19 : 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 
prostriedkov v EUR  

MV SR Dotácia COVID 19 2104,57 

   

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2020 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.4/2015 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

Prijímateľ 
dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 
 prostriedkov v EUR 

TJ v obci Dotácia-  TJ             100,00 

FU -Zb.Dlhé Dotácia 500,00 

   

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2020 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020: 

- Dokončenie výstavby skladu náradia pri obecnom úrade 

- Výstavba betónového plota pri Komunitnom centre č. 79 

- Vybudovanie 2 časti prepojovacieho chodníka na miestnom cintoríne 

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

- Dostavba prepojovacieho chodníka na cintoríne 

- Rekonštrukcia chodníka po ľavej strane obce 

- Výstavba detského ihriska 

- Prekrytie odvodňovacieho kanála pre obecným úradom 

- Výstavba autobusovej zastávky 

- Kúpa budovy J-SD a jej rekonštrukcia pre prevádzku Materskej školy 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Napr.: 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) 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 .  Pretože sa situácia stále 

vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady 

potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.  

 

 

Vypracoval:     Mária Micanková                                                 Schválil: František Kopej 

                                                                                                                          starosta obce 

 

V Zbudskom Dlhom dňa  08.12.2021 

 

Prílohy: 
 

• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


