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1. Úvodné slovo starostu obce 
     Obec je samostatný 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. 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je rozpočet 
obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia 
obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám 
a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na 
území obce. 
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa. 
 

2. Identifika čné údaje obce 
Názov: OBEC VÝRAVA 
Sídlo: Výrava 100,  067 16 
IČO: 00323764 
Štatutárny orgán obce: obecné zastupiteľstvo 
Telefón: 057 / 739 31 75 
Mail: obecvyrava@centrum.sk 
Webová stránka:  www.vyrava.sk 
  

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 
Starosta obce:                            Monika KURŤAKOVÁ 
Zástupca starostu obce:             Tomáš DOBDA 
Hlavný kontrolór obce:             Jaroslava ŠPANOVÁ 
Obecné zastupiteľstvo:              Róbert Čerňa          - poslanec OZ 
                                                   Stanislav Ferenc     - poslanec OZ 
                                                   Vladimír Novák      - poslanec OZ 
                                                   Miroslav Hrib         - poslanec OZ 
Komisie:  
Obecný úrad: 
Rozpočtové organizácie obce – obec nemá rozpočtovú organizáciu  
Príspevkové organizácie obce – obec nemá príspevkovú organizáciu  
Neziskové organizácie založené obcou – obec nemá neziskovú organizáciu 
Obchodné spoločnosti založené obcou – obec nemá obchodné spoločnosti 
 

4. Poslanie, vízie, ciele 
Poslanie obce: starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov 
Vízie obce:  
Ciele obce: starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov 

  
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.  
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5.1. Geografické údaje 
     Geografická poloha obce : Výrava a jej okolie leží na svahoch Nízkych Beskýd v Laboreckej 
vrchovine. Končiare sa severným smerom pozerajú do Poľska – predtým do Haliča. Katastrom 
preteká riečka Výrava, ktorá vyviera v údolí Veľkej Výravy a pri obci Jabloň ústí do rieky 
Laborec. Ostrejšie modelovaná vrchovina so strmými svahmi, ležiaca na sever od Výravy, 
dosahuje nadmorskú výšku 890 m. Najnižšie položeným miestom je údolie Výravy pri obci 
Jabloň (220 m n. m.).  
Susedné mestá a obce : susedné obce: Oľšinkov, Svetlice, Zbojné, Čabalovce, okresné mesto: 
Medzilaborce 
Celková rozloha obce : 2 124 ha 
Nadmorská výška : 386 m 
5.2. Demografické údaje  
Hustota  a počet obyvateľov : 188 
Národnostná štruktúra : slovenská, rusínska a ukrajinská  
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 
- grécko-katolícka cirkev 
- pravoslávna cirkev 
- rímskokatolícka cirkev 
Vývoj počtu obyvateľov : Počet obyvateľov oproti roku 2019  sa znížil o 4 obyvateľov. 
5.3. Ekonomické údaje  
Nezamestnanosť v obci : 9,55 % 
Nezamestnanosť v okrese : 15 – 20% 
Vývoj nezamestnanosti : stúpa 
5.4. Symboly obce 
Erb obce :  

 
Vlajka obce : obec nemá obsahovú náplň 
Pečať obce :  

 
5.5. Logo obce – obec nemá obsahovú náplň 
5.6. História obce  
Prvá písomná zmienka o Výrave je z roku 1557. Obec však mohla existovať aj pred uvedeným 
rokom. Už v prvej písomnej zmienke sa uvádza, že v obci bolo 5 roľníckych usadlostí, 7 želiarov 
(želiar – príslušník najchudobnejšej vrstvy poddanstva) a ďalší bezzemkovia. Majiteľmi obce 
boli Drugetovci, ale do polovice 16. storočia sa uvádzajú tiež bratia Juraj a Imrich 
Hommonayovci. Písomné pramene nás informujú o majetkových sporoch medzi rodmi aj 
v rámci rodov medzi jednotlivými dedičmi. V obci sa už v roku 1715 spomína jeden mlynár. 
Mlyny boli väčšinou s dvoma kameňmi poháňané vodou. Popri mlynoch existovali aj zariadenia 
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na lisovanie oleja z ľanu alebo konopného semena. Boli tu dvaja kováči, obidvaja rómskeho 
pôvodu – gréckokatolíci. Jeden z nich mal licenciu na výchovu učňov. Na poliach sa aj vo Výrave 
začalo uplatňovať trojpoľné hospodárenie. Teda páni preberali novoty a aj vo Výrave zlepšovali 
využitie poľnohospodárskej pôdy. Keďže cesta do Haliče (dnešného južného Poľska) z Dolného 
Uhorska viedla cez Výravský priesmyk, už v roku 1772 bola vo Výrave tridsiatkova stanica – 
colnica, karanténna stanica a prepriahacia stanica. Postavila ju Zemplínska stolica za 30 000 
zlatých a slúžila podobne ako dnes požičovne áut. Keď boli kone unavené, vyčerpané, mohol si 
ich kočiš vymeniť a pokračovať v ceste. Boli tu aj ubytovacie služby a holiči, šustri, kováči a iní 
remeselníci slúžili potrebám obchodného ruchu. O intenzite obchodných vzťahov medzi Haličou 
a Uhorskom hovoria najmä početné zápisy v obchodných knihách poľských miest Sanok 
a Krosno. Predmetom obchodu boli tovary remeselníckej výroby, poľnohospodárske produkty, 
zvieratá a suroviny. Najvýznamnejším exportným artiklom bolo víno z tokajskej oblasti, ale aj 
z Humenného. To sa cez Výravu vyvážalo do Sanoku a Krosna. Vyvážali sa aj sladkovodné ryby 
a dovážali morské ryby. Z iných poživatín sa do Haliča vyvážali slivky, orechy a med. Vyvážali 
sa aj voly a neskôr kone. Na výravskom katastrálnom území mala svoje sídlo grófka Falušiová. 
Ide o územie nazývané „Tridsiatok“. V kaštieli sa nachádzali veľké pivničné priestory, ktoré 
slúžili ako sklady na vyvážaný a dovážaný tovar. Vtedy tu talianski a rakúski projektanti 
plánovali aj železničnú trať, ktorá mala viesť z Koškoviec cez Rokytov, Výravský priesmyk do 
Lupkova a Sanoka. Keďže trať mala prechádzať cez pozemky grófky Falušiovej, tá nesúhlasila, 
ale železničná trať sa presmerovala z Koškoviec cez Radvaň na Medzilaborce, Palotu a Lupkov, 
aj keď išlo o väčšiu vzdialenosť a prevýšenie. V prvej svetovej vojne prebiehala katastrom obce 
frontová línia medzi uhorskou a ruskou armádou. Kaštieľ bol zničený v I. svetovej vojne. V 50. 
rokoch družstvo pivnice kaštieľa buldozérom zrovnalo, a vyklčovalo tiež sad nachádzajúci sa 
pod cestou na Oľšinkov. Pomalé zlepšovanie životných podmienok priniesli až zákony Márie 
Terézie a potom Jozefa II. Aj keď zákaz mučenia bol vydaný 2. 1. 1776, zrušenie nevoľníctva 
v r. 1785 a poddanstva v r. 1848, vo Výrave sa ich realizácia blížila slimačím tempom. Urbársky 
zákon z roku 1770 však priniesol úľavu, lebo panstvo odovzdalo časť lesov obyvateľom a tak 
mohli poddaní lesy využívať slobodnejšie. 
5.7. Pamiatky  
Vojenské cintoríny vo Výrave ako príklad záchrany vojenských cintorínov na základe 
historických reálii  
Obec Výrava nachádzajúca sa na severovýchode Slovenska (dnešný okres Medzilaborce) je 
taktiež jednou z tých obci, ktorú vojnové udalosti značne poznačili. Do dnešných dní sa v katastri 
obce zachovali tri vojenské cintoríny. Tak ako iné vojenské cintoríny z tohto obdobia aj výravské 
vojenské cintoríny vznikli po vzdialení sa frontu z územia Slovenska. Špeciálne pohrebné 
komanda zriadené armádou dostali za úlohu vyčistiť bojisko a dôstojným spôsobom sa postarať 
o pozostatky padlých vojakov. Zverené pracovné úlohy plnili vojnoví zajatci, vedení architektmi 
a skúsenými remeselníkmi. Uskutočnili časť exhumácii a začali s budovaním vojenských 
cintorínov, ktorým sa snažili dať istý architektonický rámec. Nedostatku času, ale aj financií 
spôsobil, že ich práca nebola nikdy úplne dokončená. To bol osud aj troch vojenských cintorínov 
pri obci Výrava. 
5.8. Významné osobnosti obce 
- obec nemá obsahovú náplň  
 

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

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 
-  ZŠ Komenského a Duchnovičova v Medzilaborciach 
-  MŠ Medzilaborce 
Na mimoškolské aktivity je zriadená: 
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- ZÚŠ Medzilaborce 
- CVČ Medzilaborce 

   Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa nebude 
poskytovať. 
6.2. Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 
- poliklinika Medzilaborce, štátni a súkromní lekári v Medzilaborciach 

   Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa 
bude orientovať na uspokojovanie potrieb občanov prevažne dôchodkového veku. 
6.3. Sociálne zabezpečenie 
   Sociálne služby v obci zabezpečuje opatrovateľská služba prostredníctvom vlastných 
sociálnych pracovníkov. Nevlastní však vlastné zariadenie pre seniorov. V našej obci sa 
nachádza súkromné zariadenie pre seniorov - domov dôchodcov „RADOSŤ“. 
   Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude 
orientovať na uspokojovanie potrieb zdravotne odkázaných občanov obce.  
6.4. Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci: 
Obec pravidelne organizuje viaceré kultúrne akcie, napr. Valentínky ples, deň matiek, posedenie 
pri vatre, športový deň spojený s varením guľášu, Mikuláš, dni obce. 
Naša obec spolupracuje s rovnomennou obcou Výrava v královohradeckom kraji v Českej 
republike. V decembri 2007 bola táto spolupráca potvrdená podpisom Zmluvy o cezhraničnej 
spolupráci. Uskutočnili sa prvé obojstranné stretnutia v Českej republike a na Slovensku. Cieľom 
projektu je vzájomná propagácia, výmena skúseností z komunálnej politiky, skúseností z 
čerpania eurofondov a iných obojstranne prospešných aktivít. Atmosféra uskutočnených návštev 
nám ukázala, že vzťahy medzi našimi kedysi bratskými národmi rozdelením Československa 
vôbec neutrpeli, ba práve naopak, že sa dajú budovať na novej a kvalitatívne lepšej úrovni. 
      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa 
bude orientovať pre obyvateľov obce. 
6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 
- Radosť n.o.  centrum sociálnych služieb  – poskytovanie zdravotnej a sociálnej služby 
- Pohostinstvo a potraviny  
- Slovenská pošta  
Najvýznamnejší priemysel v obci - obec nemá obsahovú náplň 
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci - obec nemá obsahovú náplň  

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 
bude orientovať na potrebu využitia domácich kapacít. Možnosti vytvorenie produktívnych 
pracovných miest vidíme v oblasti rozvoja turistiky.  
 
 

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 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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 
zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový a finančné operácie ako 
prebytkové. 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2019 uznesením č. 33/2019 
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Rozpočet bol zmenený dvakrát: 
- prvá zmena schválená dňa   01.05. 2020    uznesením č. 42/2020 
- druhá zmena schválená dňa 20. 12. 2020   uznesením č. 60/2020 
 

 
Rozpočet obce k 31.12.2020 v eurách 

 
 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  
Skutočnosť 

Príjmy celkom 85 887,00 265 242,00 265 242,25 
z toho :    
Bežné príjmy 85 887,00 99 190,00 99 190,75 
Kapitálové príjmy 0,00 160 512,00 160 512,14 
Finančné príjmy 0,00 5 540,00 5 539,36 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 0,00 0,00 0,00 
Výdavky celkom 85 887,00 261 245,00 261 246,78 
z toho :    
Bežné výdavky 83 067,00 96 693,00 96 695,28 
Kapitálové výdavky 0,00 13 870,00 13 869,56 
Finančné výdavky 2 820,00 150 682,00 150 681,94 
Výdavky RO s právnou subjektivitou 0,00 0,00 0,00 
 0,00 + 3 997,00 + 3 995,47 

 

7.1. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

8.  
9. Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 99 190,75 
z toho : bežné príjmy obce  99 190,75 
             bežné príjmy RO 0,00 
Bežné výdavky spolu 96 695,28 
z toho : bežné výdavky  obce  96 695,28 
             bežné výdavky  RO 0,00 
Bežný rozpočet + 2 495,47 
Kapitálové  príjmy spolu 160 512,14 
z toho : kapitálové  príjmy obce  160 512,14 
             kapitálové  príjmy RO 0,00 
Kapitálové  výdavky spolu 13 869,56 
z toho : kapitálové  výdavky  obce  13 869,56 
             kapitálové  výdavky  RO 0,00 
Kapitálový rozpočet  + 146 642,28 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu + 149 138,05 
Vylúčenie z prebytku   
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu  
Príjmy z finančných operácií 5 539,36 
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Výdavky z finančných operácií 150 681,94 
Rozdiel finančných operácií - 145 142,58 
PRÍJMY SPOLU   261 246,78
VÝDAVKY SPOLU 265 242,25
Hospodárenie obce  + 149 138,05 
Vylúčenie z prebytku - 145 138,05
Upravené hospodárenie obce + 3 995,47

 
Z prebytku rozpočtu sa vynímajú : dotácia na sčítanie domov a bytov vo výške 44,22 € 
a dotácia na základe darovacej zmluvy na obnovu židovského cintorína vo výške 780,79 €.  
Prebytok rozpočtu v sume 3 995,47 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 2020 vysporiadaný,   
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020 
vo výške 3 170,46  EUR.  

 
9.1. Rozpočet na roky 2020 - 2023      

 Skutočnosť 
k 31.12.2020 

Rozpočet   
na rok 
2021 

Rozpočet 
 na rok 
2022 

Rozpočet 
 na rok 
2023 

Príjmy celkom 265 242,25 88.779,- 75.707,- 75.707,- 
z toho :     
Bežné príjmy 99 190,75 88.779,- 75.707,. 75.707,- 
Kapitálové príjmy 160 512,14    
Finančné príjmy 5 539,36    
Príjmy RO s právnou subj. 0,00    
Výdavky celkom 261 246,78 88.779,- 75.707,- 75,.707,- 
z toho :     
Bežné výdavky 96 695,28 85.959,- 72.887,- 72.887,- 
Kapitálové výdavky 13 869,56    
Finančné výdavky 150 681,94      2.820,-    2.820,-   2.820,- 
Výdavky RO s právnou subj. 0,00    

 
10. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

10.1. Majetok  

Názov   KZ  k  01.01.2020 ZS  k  31.12.2020 
Majetok spolu 479 725,12 466 059,02 
Neobežný majetok spolu 469 147,08 458 549,94 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 469 147,08 458 549,94 
Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 
Obežný majetok spolu 10 486,70 7 440,56 
z toho :   
Zásoby 0,00 0,00 
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Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  1 858,37 1 306,18 
Finančné účty  7 524,09 5 980,20 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 1 104,24 154,18 
Časové rozlíšenie  91,34 68,52 

 
10.2. Zdroje krytia  

Názov KZ  k  01.01.2020 ZS  k  31.12.2020 
Vlastné imanie a záväzky spolu 479 725,12 466 059,02 
Vlastné imanie  165 734,85 159 753,11 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  165 734,85 159 753,11 
Záväzky 192 016,71 39 354,51 
z toho :   
Rezervy  420,00 420,00 
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 44,22 

Dlhodobé záväzky 0,00 0,00 
Krátkodobé záväzky 20 257,77 18 223,29 
Bankové úvery a výpomoci 171 338,94 20 657,00 
Časové rozlíšenie 121 973,56 266 951,40 

 
 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov/úbytkov majetku – obec nemá významné položky z účtovnej závierky 
- predaja  dlhodobého majetku – obec nepredávala dlhodobý majetok  
- prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov  - obec neprijala žiaden úver 

 
10.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 
 k 31.12 2020 

Zostatok  
k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   1 306,18 1 858,37 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 
10.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  
k 31.12 2020 

Zostatok  
k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   38 890,29 192 016,71 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 
- pokles pohľadávok – pohľadávky z daňových a nedaňových príjmov obcí 
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- pokles záväzkov – voči bankám, dodávateľom, zamestnancom, sociálnym poisťovniam , 
daňovému úradu a zdravotným poisťovniam 

 

11. Hospodársky výsledok  za 2020 - vývoj nákladov a výnosov 

 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2020 

Skutočnosť 
k 31.12.2019 

Predpoklad 
rok 2021 

Náklady 121 069,89 125 170,07 62 400,00 
50 – Spotrebované nákupy 17 748,81 17 360,05 12 000,00 
51 – Služby 20 310,70 27 625,77 11 000,00 
52 – Osobné náklady 51 435,75 51 095,29 23 000,00 
53 – Dane a poplatky 0,00 0,00 0,00 
54 – Ostatné náklady na PČ 1 096,88 27,87 100,00 
55 – Odpisy, rezervy a OP  26 190,00 21 433,95 13 000,00 
56 – Finančné náklady 4 287,75 7 627,14 3 300,00 
57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 
58 – Náklady na transfery  0,00 0,00 0,00 
59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 0,00 
Výnosy 115 088,37 125 088,99 64 200,00 
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 4 919,73 6 274,94 1 900,00 
61 – Zmena stavu vnútr. Služieb 0,00 0,00 0,00 
62 – Aktivácia 0,00 0,00 0,00 
63 – Daňové a colné výnosy  66 038,97 68 358,06 45 000,00 
64 – Ostatné výnosy 6 155,99 10 819,89 3 000,00 
65 – Zúčtovanie rezerv a OP  420,00 420,00 800,00 
66 – Finančné výnosy 1 890,69 1 287,98 1 000,00 
67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,00 
69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov v obciach, ... 

35 662,99  
37 928,12 

 
12 500,00 

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV, - záporný HV/ 

- 5 981,52 - 81,08 1 800,00 

 
Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume – 5 981,52 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
 
12. Ostatné  dôležité informácie  

12.1. Prijaté granty a transfery  
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

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

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma 
skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - 
stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 
ŠR Dotácia – KUŽP – Prešov 18,15 18,15 0,00 
ŠR Dotácia – vojnové hroby  1 049,90 1 049,90 0,00 
ŠR Dotácia – KU cestná doprava 8,25 8,25 0,00 
ŠR Dotácia – MÚ matrika 2 407,58 2 407,58 0,00 
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ŠR Dotácia – dobrovoľná PO SR 1 400,00 1 400,00 0,00 
ŠR Dotácia – REGOB  63,03 63,03 0,00 
ŠR Dotácia – SKLADNÍK CO      279,97 279,97 0,00 
ŠR Dotácia – VOĽBY  1 376,68 1 376,68 0,00 
ŠR Dotácia – MV SR register adries 19,60 19,60 0,00 
ŠR Dotácia – Rodinné prídavky ÚPSVaR 99,80 99,80 0,00 
ŠR Dotácia – štatistika – SODB  1 084,00 1 039,78 44,22 
ŠR Dotácia – celoplošné testovanie COVID 19 2 312,63 2 312,63 0,00 

 
 
12.2. Poskytnuté dotácie  
V roku 2020 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie v zmysle VZN  o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu obce:  
 
12.3. Významné investičné akcie v roku 2020 
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020: výstavba mosta, elektrická nabíjacia 
stanica pre elektromotory.  
Predpokladaný budúci vývoj činnosti  
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:  dokončenie výstavby mosta, 
výstavba workout ihriska  

 
12.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  
 
12.5. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   
Obec nevedie  žiadny súdny spor a nie je vystavená žiadnym rizikám a neistotám.  
 
 
 
Vypracoval:  Iveta ROHAČOVÁ                             Schválil: Monika KURŤAKOVÁ 
 
 
Vo Výrave,  dňa 25.05.2021 
 
Prílohy: 

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

 


