Výročná správa

Obce Kurimany
za rok 2016

Anna Hricová
starostka obce
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1.Úvodné slovo
Výročná správa našej obce za rok 2016 Vám poskytuje reálny a nestranný pohľad na
dosiahnuté výsledky obce a na jej činnosť v uplynulom roku. Ku skončeniu účtovného roka
neodmysliteľne patrí hodnotenie ekonomickej, ale aj bežnej činnosti obce. Kompetencie, ktoré
sú kladené na samosprávy stále pribúda a na druhej strane finančné zabezpečenie značne
zaostáva. V roku 2016 sme uskutočnili nasledovné aktivity:
V materskej škole sme pokračovali v prácach a to:
- výmena dlažby a úprava balkónu
- výmena vchodových dverí v suteréne
- detské dopravné ihrisko
- projektová dokumentácia na hygienické zariadenie
- Prípravná a projektová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti administratívnej
budovy č. 59 v obci Kurimany“ parcela 358/2, v sume 2050,- €.
- Prípravná a projektová dokumentácia na miestne komunikácie v sume 2150,- €
- Rozvoj bývania – nákup pozemkov na IBV v sume 776,- €
- K rekonštrukcii verejného osvetlenia z roku 2015 úhrada stavebného dozora v sume 495,- €
- Projektová dokumentácia na rekonštrukciu rezervoára v sume 300,- €
Na verejných priestranstvách sme obnovili nátery na krížoch, lavičkách, lávkach pre peších,
priebežne sme čistili priepusty, rigoly, kosili sme verejné priestranstvá pri KD, cintorín, areál
materskej školy, športový areál, upravujeme a plejeme vysadenú zeleň. Čistíme nelegálne
skládky odpadov, opätovne sme sa zapojili do celoslovenskej akcie Deň zeme, keď za pomoci
dobrovoľníkov sme vyzbierali odpadky v intraviláne a extraviláne. Najviac bolo vyzbieraných
pneumatík, šatstva, kovových odpadov, zaplnili sme jeden plný kontajner, vyseparovali sme
množstvo plastov, skla, kovov, pneumatík. Ďakujem všetkým ktorí sa zúčastnili na tejto akcii
a pomohli svojou aktivitou k zveľadeniu a čistote v obci.
Čo sa týka kultúry a športu obec zabezpečuje a financuje tieto aktivity:
Poskytuje dotáciu na činnosť športovcom – futbalistom a DHZ. Obec organizuje a finančne
zabezpečuje Detský karneval, oslavy Dňa Matiek, každoročne prispievame na futbalový turnaj,
oslavy Mikuláša, pozývame starších občanov pri okrúhlych životných jubileách, zorganizovali
sme už po tretíkrát Deň úcty k starším, v rámci obnovovania tradícií sa mládež stretla na konci
fašiangov na akcii PO rožni. Mládeži obec poskytuje priestory na využitie voľného času
v budove šatní TJ na kultúrne a športové účely. V tomto roku prvý krát sme uskutočnili Deň
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obce, ktorá bola oživením obecných tradícií – súťaž vo varení tradičných zemiakových jedál.
Taktiež bola vyhlásená súťaž o najkrajší balkón, okno a predzáhradku, prispelo to k motivácií
občanov k starostlivosti o svoje okolie. V tejto správe sú obsiahnuté aktivity, ktoré som
považovala za potrebné spomenúť, je ešte veľa uskutočnených drobných aktivít, ktoré boli
v roku 2016 prevedené.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Kurimany
Sídlo: Kurimany 56, 054 01
IČO:

00329291

Štatutárny orgán obce: starostka obce
Telefón: 0534512986
Mail:

kurimany@levonetmail.sk

Webová stránka: www.obeckurimany.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Anna Hricová
Zástupca starostu obce: Peter Slejzák
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Lýdia Budziňáková
Obecné zastupiteľstvo: Mgr. Elena Novotná
Beáta Lechová
Peter Slejzák
Ing. Martin Faltin
Ing. Ján Korba
Komisie: Komisia pre riešenie sťažnosti a petícií občanov
Komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie
Komisia pre rozvoj vzdelávanie, kultúru, sociálne vecí, mládeže a športu
Obecný úrad Kurimany
Rozpočtové organizácie obce: /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgány vklad do základného
imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: obec nie je zriaďovateľom
žiadnej rozpočtovej organizácie
Príspevkové organizácie obec: /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgány vklad do základného
imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: obec nie zriaďovateľom
žiadnej príspevkovej organizácie
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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 /: obec nie je
zriaďovateľom žiadnej neziskovej spoločnosti
Obchodné spoločnosti: založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgány vklad do
základného imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: obec nie je
zriaďovateľom žiadnej obchodnej spoločnosti

1. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Základným poslaním obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov.
Na úseku samosprávnych funkcií chod obecného úradu s širokou agendou, správu daní,
evidenciu obyvateľstva, overovanie, mnoho iných administratívnych úkonov, pripravuje VZN
a iné normy obce, zabezpečuje stavebné konanie, odpadové hospodárstvo, ochranu drevín, na
úseku školstva prevádzku Materskej školy a školskej jedálne, na úseku sociálnych vecí
zabezpečuje opatrovateľskú službu, prevádzkuje obecnú knižnicu, prevádzkuje obecný
vodovod, verejné osvetlenie, zabezpečuje služby pri pohreboch

a údržbu na cintoríne,

podporuje šport, kultúru, ochranu pred povodňami, ochranu pred požiarmi, údržbu majetku
a mnohé iné úlohy.
Vízie obce:
Naplnenie rozvojovej vízie obce je podmienené dostatkom finančných prostriedkov, či už
z vlastných alebo zo zdrojov štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ. Zabezpečenie životných istôt
obyvateľov obce využitím prírodného a geografického potenciálu a sociálnych, hospodárskych
a podnikateľských podmienok. Zvýšenie kvality života v čistom a zdravom prostredí
s dostatkom príležitostí na voľnočasové aktivity.
Ciele obce:
Cieľom rozvoja obce je zabezpečenie bytovej výstavby na pozemkoch patriacich obci - lokalita
IBV Kapustnice. Otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, dodávateľom
a ostatným zainteresovaným stranám. Zvýšenie záujmu a zapojenie občanov do riešenia vecí
verejných.

2. Základná charakteristika obce
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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.
2.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Kataster obce Kurimany sa rozprestiera v strede regiónu Spiš,
ktorý je známy bohatstvom historických pamiatok, pestrosťou ľudového umenia, vysokou
úrovňou hmotnej i duchovnej kultúry.
Susedné mestá a obce : Obec na juhu susedí s obcou Iliašovce, severozápadne sa nachádzajú
Dlhé Stráže a Dravce, na západe Spišský Štvrtok. Severovýchodne leží mesto Levoča, na
východe sú Levočské Lúky. Obcou prechádza štátna cesta 3. triedy spájajúca Levoču,
Kurimany, Iliašovce, Smižany a Spišskú Novú Ves.
Celková rozloha obce : Obec Kurimany s výmerou katastra 257 ha a počtom obyvateľov leží
4 km juhozápadne od Levoče, v severozápadnej časti Hornádskej kotliny, v mierne zvlnenej
pahorkatine na brydličnatom flyši.
Nadmorská výška : Nadmorská výška jednotlivých častí chotára je v rozmedzí od 490 do 638
m, stred obce má nadmorskú výšku 521 m. Pôda je väčšinou hlinitá, čiastočne piesočnatá.
2.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov : k 31.12.2016 – 359 obyvateľov
Národnostná štruktúra : slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolícke náboženské
vyznanie
2.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 5,6
2.4. Symboly obce
Erb obce : Erb obce Kurimany je v tejto podobe: v červenom štíte strieborný sv. Kvirín so
zlatou bradou a zatvorenou korunou v striebornom brnení, ľavicou si pridržajúci strieborný štít
s červeným krížom, vinúcou sa poza postavu.
Vlajka obce : Vlajka obce je bielo – červená štvrtená so žltým lemom. Má pomer strán 2 : 3 a
ukončená je troma cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajucími do tretiny jej listu.
Pečať obce : V pečati je vyobrazený na štíte polocelok postavy bradatého ozbrojenca v brnení
s kniežacou korunou na hlave. Podľa legendy ide o sv. Kvirína, rímskeho tribúna z konca 1. a
začiatku 2. storočia. Táto pečať tvorila podklad, z ktorého bol Dr. Chalupeckým v roku 1995
spracovaný návrh nového erbu.
2.5. Logo obce
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Predstavuje erb obce
2.6. História obce
Obec Kurimany bola založená v časoch christianizácie Spiša ako Villa s.Quirini. Meno dostala po sv.
Kvirinovi, ktorý je ešte aj dnes patrónom obce. V blízkosti terajšieho kostola sa pod zemou nachádzajú
základy starého, gotického kostola. Kameň z tohto kostola bol použitý pri stavbe terajšieho kostola v
roku 1806. Predtým boli v obci staršie drevené kostoly. Prvá písomná zmienka o Kurimanoch je z roku
1298 na listina 24 spišských kráľovských farárov. V roku 1465 získal Imrich Zápoľský Spišský hrad a
spolu s ním aj okolité osady a dedina, medzi nimi aj Kurimany. V roku 1700 mali Kurimany 33
obyvateľov – všetci boli Nemci. V roku 1731 tu žilo 52 ľudí, v roku 1752 bol počet obyvateľov 51.
Medzitým sa Kurimany poslovenčili. V roku 1784 žilo v Kurimanoch 81 obyvateľov v 11 domoch a v
roku 1831 tu bolo už 124 obyvateľov. V roku 1870 mala obec 173 obyvateľov, všetci boli rímskokatolíci,
väčšinou slovenskej národnosti.

2.7. Pamiatky
Kostol rímskokatolícky sv. Kvirína, postavený na starších ranogotických základoch z 2. polovice 17.
storočia, v 18. storočí obnovený a novozaklenutý, neskôr opravený, ohradený múrom.
Krstiteľnica gotická, zo 14. storočia
Zvyšok gotickej oltárnej archy s gotickými plastikami z okruhu majstra Pavla z levoče, okolo roku 1510,
teraz v kostole sv. Jakuba v Levoči.
Plastika Kristus na kríži, neskorobaroková, z konca 18. storočia, polychróm, drevorezba.
Obraz závesný Umučenie sv. Quirína biskupa, z konca 18. storočia, olej na plátne.
Zástavy sv.Martina a sv. Qurín (2ks) z konca 18. storočia, olej na plátne (60x45 cm).
Obraz závesný Immaculata, signatúra Pauini (František), r.1854, olej na plátne (63x80 cm), s
dedikačným kolopisom.
Kalich z r.1742, pozlátené striebro.

2.8. Významné osobnosti obce
UK Michal Faltin, narodil sa 20.9.1907, zomrel 14.7.1981 v Bratislave. Na Filozofickej fakulte v
Bratislave študoval pedagogiku a psychológiu.
Michal Dravecký, narodil sa v roku 1908, rehoľné meno brat Filip – Ferdinand. V roku 1925 bol
vysvätený za kňaza. Ako učiteľ pôsobil v reholi Školských bratov v Betleheme a iných krajinách Orientu.
Zomrel 8.6.1969 v Betleheme.
Juraj Dravecký, narodil sa 1.4.1909, vyštudoval pedagogiku, potom vyučoval na viacerých školách ,
gymnáziach a vysokej škole.
Juraj Faltin, ofm, narodil sa 21.4.1927, k minoritom v Levoči nastúpil roku 1946, po roku 1948, keď sa
začínalo prenasledovanie cirkvi, odišiel do emigrácie – do Talianska kde pokračoval v štúdiu a získal
doktorát teológie na Fakulte sv. Bonaventúra v Ríme, doktorát z cirkevného a civilného práva na
Lateránskej univerzite, diplom východného práva, diplom advokáta Rímskej Roty. Zomrel 12.2.2008,
pochovaný je na Levočskom cintoríne, pri bratoch minoritoch.

3. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
3.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: Materská škola
3.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť obec neposkytuje
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3.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje prostredníctvom vlastných pracovníkov
3.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
Obec reprezentuje futbalové mužstvo „Družstevník“ ako aj Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý
reprezentujú družstvá mladých požiarnikov. Obec pravidelne organizuje viaceré kultúrne
akcie, napr. karneval, deň matiek, športový deň s dňom detí, posedenie jubilantov, úcta k
starším, slávnosť Mikuláša. V roku 2016 nám pribudla ďalšia akcia s názvom „deň obce“súťaž vo varní zemiakových jedál. Obec má vlastnú knižnicu, ktorá sídli v budove OcÚ. Je
otvorená 1x týždenne. Knižný fond je každý rok obnovovaný.
3.5. Hospodárstvo
Poskytovatelia služieb v obci:
-

Potraviny – Paciga s.r.o.

-

Pohostinstvo – Bašistová Alena

4. 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.
Bežný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.11.2015 uznesením č.87/2015
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
-

prvá zmena schválená dňa 6.9.2016 uznesením č. 51/2016

-

druhá zmena schválená dňa 8.12.2016 uznesením č.65/2016

4.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2016

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

412710

425561,39

181606,84

42,67

113011
299699
0

125862,39
299699
0

136823,43
44783,41
2050

108,70
14,94
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Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce

0

0

0

412710

425561,39

130653,60

30,70

113011
299699
0
0

126638,39
298923
0
0

120137,04
10516,56
48573,16
0

94,86
3,52

0

0

0

4.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Skutočnosť k 31.12.2016

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu

136823,43

z toho : bežné príjmy obce

136823,43

bežné príjmy RO

0

Bežné výdavky spolu

120137,04

z toho : bežné výdavky obce

120137,04

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet

0

Kapitálové príjmy spolu

16686,39
44783,41

z toho : kapitálové príjmy obce

44783,41

kapitálové príjmy RO

0

Kapitálové výdavky spolu

10516,56

z toho : kapitálové výdavky obce

10516,56

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

0

34266,85
50953,24

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

50953,24
2050
48573,16
-46523,16
183656,84
179226,76
4430,08

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

4430,08
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Prebytok rozpočtu v sume 4430,08 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. navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 4430,08 €.
4.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2016
412710

Rozpočet
na rok 2017
758828

Rozpočet
na rok 2018
139405

Rozpočet
na rok 2019
129405

113011
299699
0
0

121905
636923
0
0

119405
20000
0
0

119405
10000
0
0

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2016
412710
113011
299699

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

0
0

Rozpočet
na rok 2017
758828

Rozpočet
na rok 2018
133705

Rozpočet
na rok 2019
110055

121905
636923

113705
20000

110055
0

0
0

0
0

0
0

5. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
5.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2015
971986,25

Skutočnosť
k 31.12.2016
921514,19

958016

902131,29

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

904049,06

848164,35

Dlhodobý finančný majetok

53966,94

53966,94

Obežný majetok spolu

13967,97

19382,90

97,68

84,14

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

10

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

5777,66

3217,54

Finančné účty

8092,63

16081,22

2,28

0

Skutočnosť
k 31.12.2015
971986,25

Skutočnosť
k 31.12.2016
921514,19

361797,89

343974,81

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

5.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia

7851,34

9552,96

60126,03

11774,75

520

0

0

0

1844,79

2098,85

Krátkodobé záväzky

11238,08

9675,90

Bankové úvery a výpomoci

46523,16

0

550062,33

565764,63

Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastky majetku:
-

výmena dlažby a úprava balkónu v MŠ, výmena vchodových dverí v suteréne na

budove MŠ a detské dopravné ihrisko,
- kúpa pozemku v sume 776,- €
-

úbytok pozemku v sume 132,- €

5.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2015

5777,66

Zostatok
k 31.12 2016

3217,54
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Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0

5.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti

13082,87

11774,75

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

6. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12.2015

Názov

Skutočnosť
k 31.12.2016

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

29950,41

32421,61

51 – Služby

8755,91

10224,16

52 – Osobné náklady

80220,34

71777,06

53 – Dane a poplatky

0

56,83

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

1280,38

1082,26

38915,84

45868,00

1254,16

1145,86

57 – Mimoriadne náklady

0

0

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

2523,35

848,49

0

Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a 14221,67
tovar
61 – Zmena stavu
0
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

14417,06

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

103076,35

113719,23

0,31

1583,13

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

2356,92

0

0
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66 – Finančné výnosy

6,82

0,65

67 – Mimoriadne výnosy

0

0

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/

51089,66

43257,16

7851,34

9552,96

Hospodársky výsledok kladný v sume 9552,96 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

7. Ostatné dôležité informácie
7.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Enviro. fond

Účelové určenie grantov a transferov
Verejné osvetlenie

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
44651,41

7.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.1/2010 a VZN
č.1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Futbalový klub Družstevník

Na športovú činnosť klubu

487,37

DHZ Kurimany

Na športovú činnosť požiarnikov

20,-

CVČ

Na činnosť a záujmové vzdelávanie

341,12

7.3. Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
-

výmena dlažby a úprava balkónu v MŠ, výmena vchodových dverí v suteréne na

budove MŠ a detské dopravné ihrisko.
projektové dokumentácie na miestne komunikácie, na rekonštrukciu budovy č.59, na
rezervoár a hygienické zariadenie v MŠ v sume 5475,- €.
7.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Zníženie energetickej náročnosti objektu administratívnej budovy č.59
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-

Rekonštrukcia interiéru MŠ Kurimany

-

Rekonštrukcia miestnych komunikácii

7.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
7.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nezaznamenala žiadne rizika a neistoty.
Vypracovala: Marcela Faltinová

Schválil: Anna Hricová

V Kurimanoch, dňa 18.5.2017
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