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1. Úvodné slovo starostu obce  

 Starostkou obce som od roku 2006. Individuálna výročná správa obce Nevidzany za rok 

2014 je zostavená na základe výsledkov ekonomických ukazovateľov počas celého roku 2014. 

Z väčších investícií sa previedla rekonštrukcia fasády na kultúrnom stredisku, prostriedky obec 

získala formou dotácie z MF SR. Z vlastných prostriedkov zrealizovala obec rekonštrukciu 

miestnej komunikácie pri cintoríne a zakúpila stoly a stoličky do kultúrneho strediska. Údržbu 

obecného majetku vykonávala prostredníctvom verejnoprospešných prác, čím sa šetrili vlastné 

finančné prostriedky. Obec sa zameriavala hlavne na plnenie zákonom daných povinnosti 

s cieľom vychádzať v ústrety požiadavkám občanov obce a na konanie akcii pre občanov obce 

hlavne za účelom dobrého spolunažívania v rámci obce.      

 

2. Identifika čné údaje obce 

 

Názov:    OBEC NEVIDZANY 

Sídlo:    Nevidzany č. 49, 972 27 p. Liešťany 

IČO:    00648345 

 

Štatutárny orgán obce: Ing. Beata Vrecková 

Telefón:   046/5457015, 0903 898 702 

Mail:    obecnevidzanypd@centrm.sk 

Webová stránka:                  www.obecnevidzanypd.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starosta obce:   Ing. Beata Vrecková 

Zástupca starostu obce: Igor Kluvanec 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Jozef Krett 

Obecné zastupiteľstvo: Miroslav Chudý, Ľuboš Šponiar, Ivan Majdan, Richard Kluvanec 

Komisie: Kultúrna, športová, finančná, KOVP a sociálna, životné prostredie 
a stavebná 

Obecný úrad:  Jarmila CHUDÁ 
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Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgány vklad do 

základného imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webová stránka /:  

 

Obchodné spoločnosti založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, vklad do 

základného imania, percentuálne podiely, podiel na hlasovacích  právach, predmet činnosti, IČO, 

telefón, e-mail, webová stránka /:  

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

 

Poslanie obce: 

Základnou úlohou obce  pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 
a o potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, 
dotácií zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov od ostatných subjektov. Na plnenie svojich úloh môže 
použiť návratné zdroje financovania, mimorozpočtové zdroje. 
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na 
plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať. Neprípustné je darovanie nehnuteľného 
majetku obce. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na 
výkon samosprávy obce. 
Zásady hospodárenia z majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. 
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení 
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú 
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti  patrí  výkon 
štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. 
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa 
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR 
do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať. 
Obec, ako subjekt verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou 
zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z. 
z o štátnej štatistike. 
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky 
rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle 
tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva. 
Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky. Základnými 
dokumentmi strategického plánovania Obce Nevidzany je Program sociálneho 
a hospodárskeho rozvoja Obce Nevidzany ako strednodobý strategický dokument, ktorý určuje 
smerovanie samosprávy. 
 
 
Vízie obce: 

• Formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné 
a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce, 
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• Uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, 
dodávateľom a ostatným subjektom.  

• Individuálnym prístupom starostu obce a poslancov OZ zvyšovať záujem a zapojenie 
občanov do riešenia veci verejných. 

• Posilniť služby, podporiť rozvoj hospodárskeho života v obci. 

 

Ciele obce: 

Cieľom obce je budovať infraštruktúru v obci tak, aby plnila úlohu pre sídelnú, ekonomickú, 

kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci. 

 

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 :   Horná Nitra v Strážovskom pohorí severozápadný smer. 

Susedné mestá a obce :    Obec Liešťany, Temeš, Seč. 

Celková rozloha obce :  1178,5 ha 

Nadmorská výška :             380-420 m n. m. 

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota  a počet obyvateľov :  306 

Národnostná štruktúra :  slovenská 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :  Rímskokatolícke vierovyznanie 

Vývoj počtu obyvateľov :  v roku 2014 nárast o 4 obyvateľov 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci :  1,96 % 

Nezamestnanosť v okrese :  10,91 % 

Vývoj nezamestnanosti :   klesajúci trend 

 

5.4. Symboly obce 

Erb obce : Obraz pastiera v halene s palicou v popredí s piatimi ovcami. 
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Vlajka obce :  Vlajka pozostáva z troch cípov vo farbách - žltobiela, modrobiela, zelenobiela. 

Pečať obce :   Obec Nevidzany má pečať obce. 

 

 

5.5. História obce  

V obci sa nachádza kaplnka Panny Márie, kaštieľ v klasickom slohu z 18.-19. storočia, 
V miestnom parku je umiestnený pomník padlým v SNP. V septembri 2014 pribudla do časti 
miestneho parku na podnet rodiny, pamätná tabuľa občanom, ktorí sa stali obeťami živelnej 
pohromy ktorá postihla obec Nevidzany  v roku 1966. 
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1229. 
Archeologické nálezy 98 kusov grajciarov z doby Leopolda I., Maďarské národné múzeum 
získalo 2 kusy. Naša obec sa po smrti kráľa Matúša Čáka v r. 1332 sa dostala do rúk potomkov 
Kozmu I.. V tomto období sa dolovalo zlato  v lokalite Zlatnô a v bani Dolinka. Obec počas svojej 
existencie patrila rôznym panstvám. V 17. Storočí bola poplatná Turkom, ktorí vyplienili okolité 
obce. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom oviec. V roku 1924 obec vyhorela. 
Vyhorelo 42 z celkového počtu 46 domov. 
V roku 1976 došlo k zlúčeniu obce Nevidzany s obcou Liešťany so sídlom MNV v Liešťanoch. 
Od.01.01.1991 sa obec osamostatnila. 
 

5.6. Pamiatky  

V obci sa nachádza kaplnka Panny Márie . 

 

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

 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí z našej obce poskytuje: 
- Základná škola s Materskou školou v Liešťanoch  pre I. stupeň ZŠ. 
- Základná škola v Nitrianskom Rudne I. a II. Stupeň ZŠ. 

 

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

- Základná umelecká škola  v Bojniciach so sídlom v Nitrianskom Rudne. 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na : ekonomiku a cestovný ruch. 

6.2. Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť pre občanov obce poskytuje: 

- OÚNZ Nitrianske Rudno 

- Nemocnica s poliklinikou v Bojniciach 

- Lekár všeobecný  Dr. Jozef Špirko 
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6.3. Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby v obci zabezpečuje : 

- Zariadenie sociálnych služieb SOU Nováky 

 

6.4. Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

Obecné aktivity - Folklórny súbor Nevidzianka 

Kultúrna a športová komisia pre Ocú 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa 

bude orientovať na : ľudové tradície. 

 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- Potraviny u babičky 

- Pohostinstvo Wanna. 

Najvýznamnejší priemysel v obci : 

- Lesné hospodárstvo. 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude 

orientovať na : drevospracujúci priemysel. 

 
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

    Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2014. 

Obec v roku 2014 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 2014 bol zostavený ako vyrovnaný.  

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  vyrovnaný/ a  kapitálový   rozpočet  bol zostavený ako 

schodkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.11.2013 uznesením č. 52. 

Rozpočet bol zmenený štrnásťkrát: 

- Prvá  zmena  schválená dňa 29.01.2014 rozpočtovým opatrením č. 1/2014 starostka  

- druhá zmena schválená dňa 20.02.2014 rozpočtovým opatrením č. 2/2014 starostka  
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- tretia zmena  schválená dňa 24.03.2014 rozpočtovým opatrením č. 3/2014 starostka 

- štvrtá zmena schválená dňa 15.05.2014 rozpočtovým opatrením č. 4/2014 starostka 

- piata  zmena schválená dňa 23.06.2014 uznesením  č.85 obecné zastupiteľstvo 

- šiesta zmena schválená dňa 24.06.2014 rozpočtovým opatrením č. 6/2014 starostka 

- siedma zmena schválená dňa 17.07.2014 rozpočtovým opatrením č.7/2014 starostka 

- ôsma zmena schválená dňa 17.07.2014 rozpočtovým opatrením č. 8/2014 starostka 

- deviata zmena schválená dňa 21.07.2014 rozpočtovým opatrením č. 9/2014 starostka 

- desiata zmena schválená dňa 07.08.2014 rozpočtovým opatrením č. 10/2014 starostka 

- jedenásta zmena schválená dňa 02.09.2014 rozpočtovým opatrením č. 11/2014 starostka 

- dvanásta zmena schválená dňa 20.10.2014 rozpočtovým opatrením č. 12/2014 starostka  

- trinásta zmena schválená dňa 11.11.2014 uznesením č. 123 obecné zastupiteľstvo 

- štrnásta zmena schválená dňa 15.12.2014 rozpočtovým opatrením č.14/2015 starostka 

obce. 

 
 
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014   

  
Rozpočet  

 
Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  
plnenie príjmov/ 
čerpanie výdavkov 

k 31.12.2014 

% plnenia 
príjmov/ 

% čerpania 
výdavkov  

Príjmy celkom 84 080 102 438 78 488,09 76,62 
z toho :     
Bežné príjmy 54 080 68 438 68 767,72 100,48 
Kapitálové príjmy 0 0 0 0 
Finančné príjmy 30 000 34 000 9 720,37 28,59 
     
Výdavky celkom 84 080 102 438 75 360,58 73,69 
z toho :     
Bežné výdavky 54 080 72 438 69 547,11 96,01 
Kapitálové výdavky 30 000 30 000 5 813,47 19,38 
Finančné výdavky 0 0 0 0 
     
Rozpočet obce  0 0 3127,51 31,27 
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 

   

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2014 

  
Bežné  príjmy spolu              68 767,72 
z toho : bežné príjmy obce                     8 767,72 

 

Bežné výdavky spolu             69 547,11 
z toho : bežné výdavky  obce                   69 547,11 

              

Bežný rozpočet          -       779,39                
Kapitálové  príjmy spolu                       0 
z toho : kapitálové  príjmy obce                                                                    0 

        

Kapitálové  výdavky spolu                                         5 813,47 
z toho : kapitálové  výdavky  obce                   5 813,47 

 

Kapitálový rozpočet                                 - 5 813,47 
 schodok bežného a kapitálového rozpočtu -  6592,86 
Vylúčenie z prebytku                     0 
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                    0 
Príjmy z finančných operácií             9 720,37 
Výdavky z finančných operácií                    0 
Rozdiel finančných operácií              9 720,37 
PRÍJMY SPOLU            78 488,09 
VÝDAVKY  SPOLU          75 360,58   
Hospodárenie obce             3 127,51 
Vylúčenie z prebytku                  0 
Upravené hospodárenie obce                  0 

 
 

Schodok rozpočtu v sume 6 592,86 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2014 vysporiadaný :  

- z finančných operácií  9 720,37 EUR. 
 
 
Zostatok  finančných operácií v sume 3127,51 EUR, navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu 3127,51 EUR . 
 
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 
vo výške 3 127,51 EUR.  
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7.3. Rozpočet na roky 2015 - 2017  

     

 Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Rozpočet  na 
rok 2015 

Rozpočet 
 na rok 2016 

Rozpočet 
 na rok 2017 

Príjmy celkom 78 488,09 58 760 58 760 58 760 
z toho :     
Bežné príjmy 68 767,72 58 760  58 760 58 760 
Kapitálové príjmy 0 0 0 0 
Finančné príjmy 9 720,37 0 0 0 

 
 

 Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Rozpočet  na 
rok 2015 

Rozpočet 
 na rok 2016 

Rozpočet 
 na rok 2017 

Výdavky celkom 75360,58 58 760 58 760 58 760 
z toho :     
Bežné výdavky 69547,11 58 760 58 760 58 760 
Kapitálové 
výdavky 

5813,47 0 0 0 

Finančné výdavky 0 0 0 0 
 
 
 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2013 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Predpoklad 
na rok 2015 

Predpoklad 
na  rok 2016 

Majetok spolu 158 478,01 150 413,00 155 200 140 500 

Neobežný majetok spolu 107 874,56 105 564,13 119 420 119 640 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok     

Dlhodobý hmotný majetok 50 583,11 47 972,68        61 828,55 62 048,55 

Dlhodobý finančný majetok 57 591,45 57 591,45      57 591,45 57 591,45 

Obežný majetok spolu 50 473,75 44 762,92       35 690 20 730 

z toho :     

Zásoby 22,80 281,16 240 180 

Zúčtovanie medzi subjektami VS     

Dlhodobé pohľadávky     

Krátkodobé pohľadávky  4 675,14 5 298,13 250 50 

Finančné účty  45 775,81 39 183,63 35 200 20 500 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.     
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.     

Časové rozlíšenie  129,70 85,95 90 130 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2013 

Skutočnosť 
k  31.12.2014 

Predpoklad 
na rok 2015 

Predpoklad 
na  rok 2016 

Vlastné imanie a záväzky spolu 158 478,01 150 413,00 155 200,00 140 500,00 

Vlastné imanie  125 161,17 119 146,58 130 305,00 114 770,00 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely      

Fondy     

Výsledok hospodárenia  125 161,17 119 146,58 130 305,00 114 770,00 

Záväzky 4 502,73 4 377,11 4 305,00 2 415,00 

z toho :     

Rezervy  1564 1 779 1 300,00 600,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS     

Dlhodobé záväzky 58,33 59,73 60,00 55,00 

Krátkodobé záväzky 2 880,40 2 538,38 2 945,00 1 760,00 

Bankové úvery a výpomoci     

Časové rozlíšenie 28 814,11 26 889,31 29200,00 23 330,00 

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov/úbytkov majetku 

- predaja  dlhodobého majetku  

- prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov  

- ... 

 
8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 
k 31.12 2013 

Zostatok 
k 31.12 2014 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   4675,14 5298,13 

Pohľadávky po lehote splatnosti     

 
8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok 
k 31.12 2013 

Zostatok 
k 31.12 2014 

Záväzky do lehoty splatnosti   4502,73 4377,11 
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Záväzky po lehote splatnosti     

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- nárast pohľadávok :  nezaplatený poplatok za KO a DZN 

- pokles záväzkov: nevyfakturované dodávky a záväzky zo SF 

- ... 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2014 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2013 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Predpoklad 
rok 2015 

Predpoklad 
rok 2016 

Náklady 245 044,44 77 088,98 91 620 91 570 

50 – Spotrebované nákupy 8 563,14 11 058,89 12 000 12 000 

51 – Služby 20 956,30 26 848,95 30 000 30 000 

52 – Osobné náklady 29 194,76 33 874,73 44 000 44 000 

53 – Dane a poplatky         2,50 430,00 

 

400 400 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

280 289,20 424,37 700 620 

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

4 882,48 3 283,68 3 300 3 000 

56 – Finančné náklady 548,45 516,80 560 570 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 0 0 

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

607,56 651,56 660 680 

59 – Dane z príjmov     

Výnosy 105 387,85 72 165,47 62 679 63 600 

60 – Tržby za vlastné výkony 
a tovar 

843,32 775,92 700 800 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

    

62 – Aktivácia     

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

55 884,89 59 086,46 60 000 62 000 

64 – Ostatné výnosy 37 885,74 113,48 100 100 

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

1626 1564 1779 600 
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66 – Finančné výnosy 4,09 110,34 100 100 

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 

10515,27 9143,81 8000 8500 

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV, - záporný 
HV/  

- 6014,59 -239 657,24   

 

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 6014,59 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadany výsledok hospodárenia minulých rokov. 

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

rozdielov  

10. Ostatné  dôležité informácie  

 

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2014 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 
prostriedkov v EUR  

Hospodár 
s.r.o 

Výročie obce    200,00 

MV SR Voľby prezidenta SR I. kolo    570,00 

MV SR Voľby do EP 2014    619,54 

MV SR Voľby do OSO 2014    540,85 

MF SR Obnova fasády Kultúrneho strediska 5 000,00 

OU Trenčín  Starostlivosť o životné prostredie      28,30 

OU Prievidza Regop     99,66 

OU Prievidza Skladník CO     80,40 

TSK Výročie obce reprezentačné    478,44 

ESF a ŠR SR ÚPSvR    178,98 

OÚ Prievidza ROEP Okresný katastrálny úrad       3,94 

MV SR VOĽBY PREZIDENTA SR    660,00 

OU Trenčín Starostlivosť o vojnové hroby     30,36 

 
SPOLU: 

 8 490,47 
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Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

- MV SR - dotácia na bežné výdavky obnova fasády na kultúrne stredisko. 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2014 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle  

VZN č. 1/2013 § 4 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:  

- V zmysle zmluvy o zriadení spoločného úradu č. 3223400015 podľa počtu obyvateľov. 

-  

Prijímateľ 
dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 
 prostriedkov v EUR 

Mesto Bojnice  

CVČ Junior Bojnice 

       

   50,00 

SOU Nováky Spoločný Obecný Úrad Nováky  601,56 

 

SPOLU: 

  

651,56 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2014 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014: 

-  Oprava fasády na budove kultúrneho strediska 

-  Obnova miestnej komunikácie pri miestnom cintoríne 

 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Rekonštrukcia domu smútku 

- Oprava strechy na budove kultúrneho strediska 

- Vybudovanie multifunkčného ihriska 

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

 

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   

Obec nevedie súdny spor  
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  Záver :  

Táto výročná správa je vyhotovená za účtovné obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 

Podľa výsledkov účtovnej závierky obce Nevidzany. 

Účtovná závierka bola odovzdaná na daňovom úrade v Prievidzi v zákonom stanovenom termíne 

v elektronickej forme. Plnenie úloh bolo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 

 

Vypracoval:  Jarmila  CHUDÁ                              

 

 

 

 

         Ing. Beata Vrecková 

             Starostka obce 

 

 

 

 

 

V Nevidzanoch dňa 22.10.2015 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce Nevidzany dňa 26.10.2015 

Zvesené dňa : 23.11.2015 

Prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nevidzany dňa 30.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


