Individuálna výročná správa
Obce Zemplínska Nová Ves
za rok 2016

............................
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Samospráva a samotný výkon do funkcie starostu obce má základný cieľ: službu
občanom. Teším sa z každého úspechu, ktorý naša obce dosiahne, na každý pozitívny
krok dopredu – k lepšiemu životu našich spoluobčanov. Práca vo vedení obce nemá
merateľné kritérium, je to len spokojnosť obyvateľov.
Zemplínska Nová Ves patrí medzi stredne veľké obce v okrese, aktívne sa zapája do
kultúrno - spoločenského a športového diania celého Mikroregiónu Roňava.
Chcem verejne poďakovať všetkým občanom, ktorí svojou ochotou, obetavosťou
a množstvom práce dennodenne tvoria túto dedinu, na ktorú sme všetci hrdí.
Stále nás však čaká veľa práce. Verím a spolieham sa na aktívnu podporu
a spoluprácu od všetkých občanov, podnikateľov a ostatných organizácií pôsobiacich na
území obce, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky v skvalitňovaní podmienok života
pre našich občanov.
Zachovajme všetky pekné a osvedčené tradície našich predkov a ponúknime nové
a kvalitné podmienky pre bývanie a život našim deťom.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Zemplínska Nová Ves
Sídlo: Hlavná 182/51, Zemplínska Nová Ves 07616
IČO: 00332186
Štatutárny orgán obce: Ing. Kamil Bodnár, starosta obce
Telefón: 056/6685440, 0911 223 794
Mail: ouznves@gmail.com
Webová stránka: http://www.znves.sk/

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ing. Kamil Bodnár
Zástupca starostu obce: Ing. Monika Kristeľová
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Martin Galgóczy
Obecné zastupiteľstvo: Mária Andrejková, Miroslav Babčan, Tomáš Balla, Marek Baran,
Ing. Róbert Engel, Ján Hasaralejko, Ing. Monika Kristeľová
Komisie:
-

Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže a rómskej otázky

-

Komisia verejného poriadku

-

Komisia majetko-právna, podnikateľská a finančná
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-

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

-

Komisia regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia
Obecný úrad:

Mgr. Andrea Kovaľová, referent
Oľga Hasaralejková, referent
Marián Kučera, technik OcÚ a správca cintorína

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Obec poskytuje základné služby pre svojich obyvateľov, miestnych podnikateľov, záujmové
združenia a pod..Predpokladom pre zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom obce,
podnikateľom či návštevníkom a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný
denný operatívny manažment a realizácia interných služieb. Tieto zahŕňajú celú škálu aktivít
počnúc obstarávaniami tovarov, služieb a prác, udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát
či aktualizovanie a zverejňovanie informácií, ktoré slúžia aj obyvateľom obce. Samospráva
obce disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, nebytovými priestormi.
Efektívne spravovanie aktív takéhoto rozsahu je možné len za predpokladu existencie
prehľadnej a aktuálnej evidencie, ktorá slúži vedeniu obce a poslancom obecného
zastupiteľstva. Významnú úlohu zohráva aj odborné vzdelávanie zamestnancov úradu s cieľom
zabezpečiť ich ďalší profesionálny rast, vedúci k zvýšeniu kvality samosprávou poskytovaných
služieb. Medzi významné činnosti – a to najmä z pohľadu obyvateľov obce – patrí
administrovanie zasadnutí orgánov obce. Práve tieto autority rozhodujú o všetkých dôležitých
zmenách, ktoré sa premietajú do života obyvateľov, napr. prostredníctvom všeobecne
záväzných nariadení. Jedným zo základných predpokladov rozvoja obce je dodržiavanie
zákonnosti a pravidiel miestnej samosprávy.
Vízie obce:
Obec Zemplínska Nová Ves sa bude formovať ako súčasť mikroregiónu Roňava, a bude
využívať svoje ľudské, materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života
svojich občanov. Je to bezpečná a rozvíjajúca sa obec poskytujúca svojim občanom dobrú
kvalitu života. V obci je dostatok zaujímavých ponúk pre aktívne trávenie voľného času. Obec
a jej okolie má pripravené podmienky pre rozvoj ľudských zdrojov, poľnohospodárstvo a
oblasť rekreačných služieb a športu. Obec má dobre a efektívne fungujúcu samosprávu.
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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 Zemplínska Nová ves sa skladá z dvoch častí a to časti Úpor a časti Zemplínsky
Klečenov. Obec Úpor leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, v nadmorskej výške
okolo 125 m. Je severnou časťou obce Zemplínska Nová Ves. Obec Zemplínsky Klečenov leží
v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny. v nadmorskej výške okolo 120 m. Je južnou
časťou obce Zemplínska Nová Ves.
Susedné mestá a obce : Trebišov, Stanča
Celková rozloha obce : 1070 ha
Nadmorská výška : 120-125 m

5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 935
Národnostná štruktúra : 837 slovenská národnosť
4 maďarská národnosť
6 rómska národnosť
1 ukrajinská národnosť
6 česká národnosť
57 nezistená národnosť

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
Rímskokatolícka cirkev: 398
Gréckokatolícka cirkev: 307
Pravoslávna cirkev: 45
Evanjelická cirkev augsburského vyznania: 2
Reformovaná kresťanská cirkev: 42
Cirkev adventistov siedmeho dňa: 1
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia: 19
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Bez vyznania: 25
Iné: 1
Nezistené: 71
Vývoj počtu obyvateľov :
Rok 2010: 883
Rok 2011: 891
Rok 2012: 912
Rok 2013: 899
Rok 2014: 925
Rok 2015: 923
Rok 2016: 935
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :
Nezamestnanosť v okrese :
Vývoj nezamestnanosti : momentálne je klesajúci trend nezamestnanosti

5.4. Symboly obce
Erb obce :

Vlajka obce :
Pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej 1/2, žltej 1/4 a bielej 1/4.
Ukončená je troma cípmi, čiže dvoma zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce :
Pečať obce Zemplínska Nová Ves tvorí erb obce Zemplínska Nová Ves s hrubopisom
"OBEC ZEMPLÍNSKA NOVÁ VES".
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5.5. História obce
Úpor obec sa spomína od roku 1290 - 1300 ako Wpur, z roku 1347 ako Upor, z roku
1920 ako Úpor, maďarsky Upor. Patrila zemanom, ktorí odtiaľto prevzali predikát, v
roku 1557 Perényiovcom, neskoršie Dobovcom, Rákócziovcom, v 18. storočí
Aspremontovcom. V roku 1557 mala 1 a pol porty, v roku 1715 mala 8 opustených a 6
obývaných domácnosti, v roku 1787 mala 33 domov a 258 obyvateľov, v roku 1828
mala 56 domov a 436 obyvateľov. Zúčastnili sa roľníckeho povstania v roku 1831. V
20. storočí tu mali majetky Széchényiovci. Hlavným zamestnaním obyvateľov bolo
poľnohospodárstvo.
Archeologické nálezy pri Úpore svedčia o osídlení v 10. až 12. storočí. Najstarší
písomný doklad pochádza z rokov 1290 až 1301. Kostol je dokumentovaný od 14.
storočia. Okolo r. 1440 v Úpore hospodárilo do 10 poddanských domácnosti. Po
vojenskom pustošení v r. 1566 dedina zanikla. Obnovili ju prisťahovalci okolo r.1625.
V období rokov 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 6 až 8 poddanských domácností,
v r. 1828 bolo 56 domov a 436 obyv., v r. 1900 bolo 559 obyvateľov.

5.6. Pamiatky
Kostoly, zvonica, hrobka grófa Molnára

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

Základná škola

-

Materská škola

-

ŠKD

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na : predpokladá sa zachovanie súčasného stavu
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6.2. Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť sa v obci neposkytuje.

6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
- Zariadenia sociálnych služieb, ktoré obec nezriadila, ani ich nefinancuje.
- obec nemá finančné prostriedky na zabezpečenie soc. služieb.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na : predpokladá sa zachovanie súčasného stavu

6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- KD v časti Úpor a Zemplínsky Klečenov , amfiteáter

6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Univerzal -Slavomír Šlepkovský
- Ivana Lenárdová - potraviny Z.Klečenov
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 2016.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
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Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 3.12.2015 uznesením č. 54/2015
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 20.01.2016 uznesením č. 6/2016
- druhá zmena schválená dňa 31.03.2016 rozpočtovým opatrením č.2/2016
- tretia zmena schválená dňa 15.06.2016 uznesením č. 17/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 30.06.2016 rozpočtovým opatrením č.4/2016
- piata zmena schválená dňa 30.09.2016 rozpočtovým opatrením č.5/2016
- šiesta zmena schválená dňa 10.11.2016 rozpočtovým opatrením č.6/2016
- siedma zmena schválená dňa 27.12.2016 uznesením č. 35B/2016

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016
Schválený
rozpočet

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

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2016

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

366 260

514 089

490 477,68

95,41

346 710
0
19550
366 260

416 659
21670
75760
494 589

407 699,79
21 670,00
61 107,89
467 592,20

97,85
100,00
80,66

337090
19550
9620

404938
80031
9620

392 595,81
65 377,94
9618,45

96,95
81,69
99,98

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
407 699,79
392 595,81
+ 15 103,98
21 670,00
65 377,94
- 43 707,94
-28 603,96
19 668,59
- 48 272,55
61 107,89
9618,45

+ 51 489,44
490 477,68
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VÝDAVKY SPOLU

467 592,20
+ 22 885,48
19 668,59
+ 3 216,89

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Schodok rozpočtu v sume – 28 603, 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 19 668,59 EUR bol v rozpočtovom roku 2016
vysporiadaný :
- z rezervného fondu
8 743,60 EUR
- z návratných zdrojov financovania 49 964,29 EUR
- z finančných operácií
2 400 EUR
Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 168,59 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 168,59 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 19 500 EUR, a to na :
- prístavba soc. zariadení ZŠ v sume 19 500 EUR
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zostatok finančných operácií v sume 51 489,44 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume - 28 603,96 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 3 216,89 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
3 216,89 EUR
7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019
Skutočnosť
k 31.12.2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

490 477,68

427 245

374 560

374 560

407 699,79
21 670,00
61 107,89

393 095
0
34 150

374 560
0
0

374 560
0
0

Skutočnosť
k 31.12.2016

Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

467 592,20

427 245

364 562

359 562

392 595,81
65 377,94
9618,45

369 749
40 150
17 346

342 216
5000
17 346

342 216
0
17 346

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

Skutočnosť
k 31.12.2015
1 229 297,20

Skutočnosť
k 31.12.2016
1 305 273,33

1 172 435,52

1 228 190,35

660,00

3 544,00

Dlhodobý hmotný majetok

976 661,66

1 029 532,49

Dlhodobý finančný majetok

195 113,86

195 113,86

56 116,52

75 949,66

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

153,99

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

11 886,22

17 345,29

Finančné účty

44 076,31

58 604,37

745,16

1 133,32

Skutočnosť
k 31.12.2015
1 229 297,20

Skutočnosť
k 31.12.2016
1 305 273,33

558 713,56

577 931,81

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

558 713,56

577 931,81

61 395,50

141 317,34

600,00

600,00

17 050,39

34 318,98

1 139,72

430,66

Krátkodobé záväzky

17 495,26

40 511,73

Bankové úvery a výpomoci

25 110,13

65 455,97

630 188,14

586 024,18

Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov majetku : zaradenie DS v Úpore do majetku obce, modernizácia kuchyne
v KD Úpor a technické zhodnotenie KD v Z.Klečenove.

prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov : V roku 2016 obce prijala
bankový úver na rekonštrukciu kuchyne v KD v časti obce Úpor a rekonštrukciu KD v časti
obce Zemplínsky Klečenov v sume 49 964,29 na základe uznesenia zastupiteľstva č.13/2016 zo
dňa 20.04.2016

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2015

Pohľadávky do lehoty splatnosti

11 886,22

Zostatok
k 31.12 2016

17 345,29

Pohľadávky po lehote splatnosti
8.4. Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2015

61 395,50

Zostatok
k 31.12 2016

141 317,34

Záväzky po lehote splatnosti
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

nárast/pokles pohľadávok: nárast daňových pohľadávok

-

nárast/pokles záväzkov: záväzky na účte 357 /financie na kapitálové výdavky ZŠ/

-

a účte 321-dodávatelia /fa za prístavbu ZŠ/-vystavené v I./17, ale účtovne sa týkajúce
roku 2016.
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9. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2015

Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2016

432 604,71 453 668,25

50 – Spotrebované nákupy

87 031,56 91 520,47

51 – Služby

75 242,50 37 528,51

52 – Osobné náklady

206 148,58 253 926,23

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

949,58 4 669,39
46 713,08 50 324,04

4 227,98 4 159,61

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

12 291,43 11 540,00

Výnosy

442 145,02

60 – Tržby za vlastné výkony a 23 160,80
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

24 983,68

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

223 737,41

245 296,24

5 921,54

8 790,18

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

793,30

600,00

3,30

2,37

188 528,67

171 428,69

9 539,79

- 2 567,38

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/
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Hospodársky výsledok /záporný/ v sume – 2 567,38 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10.Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

-1-

UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
OÚ odbor
COaKR
MV
MV
MV
MV
MV
MV
MV
MV
MV
MŽP
MF
MV
MF
MDVaRR

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

Aktivačná činnosť
Stravné
Školské pomôcky
Dobrovoľnícka služba
§ 54
§ 50j
Osobitný príjemca RP
Skladník CO
REGOB
Register adries
MŠ-predškoláci
ZŠ
Deti zo SZP
Vzdelávacie poukazy
Učebnice
Voľby
Škola v prírode
Životné prostredie
ZŠ,MŠ,ŠJ rekonštrukcia
ZŠ- prístavba soc. zar.
Dotácia MF vybavenie kuchyne
Dotácia ÚPNO

Suma
prijatých
prostriedkov
v EUR
3 971,40
4 448,77
1 012,60
5 778,76
39 734,42
1 309,01
540,96
51,61
297,00
17,00
868,00
74 367,00
1017,00
843,00
33,00
1423,63
1400,00
71,00
9050,39
27 500,00
6 000,00
2 170,00
181 904,55

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2007 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť

Suma
poskytnutých
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- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

prostriedkov v
EUR - 2 -

FK Tatran Úpor
Klub rekreačného športu
Červený kríž
Jednota dôchodcov Z.K.
FS Jarina
Poľovnícke združenie Hlmec

8 000,00
1 000,00
200,00
300,00
500,00
500,00

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2007
o dotáciách.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
a) Zmeny a doplnky ÚPNO
3 700,00 EUR
b) Rekonštrukcia kuchyne v KD v Úpore, Rekonštrukcia KD Z.Klečenov
58 274,00 EUR
c) Projektová dokumentácia
3 400,00 EUR

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

vybudovanie kamerového systému

-

dokončenie prístavby sociálnych zariadení k ZŠ

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.

Vypracoval: Mgr. Andrea Kovaľová

Schválil: Ing.Kamil Bodnár

V Zemplínskej Novej Vsi dňa 30.05.2017
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Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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