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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení poslanci, občania našej obce, priatelia.
Výročná správa Obce Terany, ktorú predkladám, poskytuje pravdivý a nestranný pohľad na
dosiahnuté činnosti a výsledky obce v roku 2017.
Teším sa z každého úspechu, ktorý naša obec dosiahla, na každý pozitívny krok dopredu
k lepšiemu životu našich spoluobčanov. Práca vo vedení obce nemá merateľné kritérium, je to
len spokojnosť občanov.
Skončením kalendárneho a účtovného roka v každej organizácii neodmysliteľne patrí dôkladné
hodnotenie ekonomickej a bežnej činnosti. Posúdiť kvalitu odvedenej práce však samozrejme
môžu najlepšie občania.
V posledných rokoch ekonomická a sociálna situácia prináša každodenne veľa problémov pre
organizácie ako i pre ľudí. Zmierniť túto situáciu môžeme ak si budeme navzájom pomáhať,
vychádzať v ústrety v rámci svojich možností a schopností, aby sme vytvorili pekné, pokojné
a šťastné podmienky pre život v našej obci.
Zároveň chcem verejne poďakovať všetkým občanom, poslancom obecného zastupiteľstva,
komisiám pri obecnom zastupiteľstve, DHZO, zamestnancom obce, aktivačným pracovníkom,
mládeži ktorí svojou ochotou, obetavosťou a množstvom práce prispeli k zveľaďovaniu našej
obce a aktívne sa zapájali do jej činnosti.

Mgr. Iveta Gajdošová, starostka obce
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Terany
Sídlo: 962 68, Terany 116
IČO: 00320323
DIČ : 2021152617
Štatutárny orgán obce: starosta
Telefón: 045/5583225
E-mail: obecterany@obecterany.sk
Organizácie bez právnej subjektivity v zriadovateľskej pôsobnosti obce
Materská škola Terany a ŠJ pri MŠ Terany.

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Mgr. Iveta Gajdošová
Zástupca starostu obce: Mariana Gombalová
Hlavný kontrolór obce: Sýkorová Marta
Poslanci Obecné ho zastupiteľstva: Janka Klapalová
Ing. Daniel Melich
Anton Národa
Roman Oravec
Juraj Tereň
Michal Vincler
Obecné zastupiteľstvo schválilo Obecnú radu -Mariana Gombalová, Anton Národa, Juraj Tereň
Komisie: 1. Finančná komisia
2. Povinná komisia
3. Komisia pre vzdelávanie a kultúru
4. Komisia pre šport
5. Komisia pre výstavbu a verejné obstarávanie
6. Komisia pre životné prostredie
5

Obecný úrad:
Zamestnancami Obecného úradu v roku 2017 boli :
1. Blanka Molnárová -referentka
2. Jana Konopková - účtovníčka 0,5 úv., vedúca školskej jedálne 0,3 úv.
3. Patrícia Pavlendová – vedúca AČ, vodička, kurič
Zamestnanci obce cez projekty z UPSVaR Zvolen 6 zamestnanci :
 od 1.5. 2016 4 zamestnanci do 1.7. 2017
 od 1.6. 2016 2 zamestnanci do 1.8. 2017
Zamestnanci Materskej školy Terany :
1. Blažena Ihracká-učiteľka
2. Janka Keľhová-učiteľka
Zamestnanci Śkolskej jedálne :
1. Magdaléna Žlnková – kuchárka
Komisie pôsobiace pri Obecnom zastupiteľstve:
1. Finančná komisia : predseda : Ing. Daniel Melich
členovia : Anton Národa, Michal Vincler
2. Povinná komisia : predseda : Roman Oravec
členovia : Juraj Tereň, Michal Vincler, Janka Klapalová
3. Komisia pre vzdelávanie a kultúru : predseda : Janka Klapalová
členovia : Blažena Ihracká, Janka Keľhová,
Renáta Rondová, Magdaléna Žlnková,
Katarína Terenová, Bc. Petra Teťáková
4. Komisia pre šport : predseda : Michal Vincler
členovia : Marián Kollár, Pavel Teren
5. Komisia pre výstavbu a verejné obstarávanie : predseda : Anton Národa
členovia : Pavel Teren,Ján Priadka,
Ing. Daniel Melich
6. Komisia pre životné prostredie : predseda : Roman Oravec
členovia : Bc.Ľubomír Teren, Bc. Petra Teťáková,
Ing.Michaela Tarabová, Ladislav Kováč
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Obec

Terany nie je zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej, príspevkovej a neziskovej

organizácie a nie je zakladateľom žiadnej obchodnej spoločnosti.
Obec Terany spláca nesplatené navýšenie imania na základe rozhodnutia Valného
zhromaždenia Združenia HONT, s. r. o. , Dudince zo dňa 15.3. 2014.

4.Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce : Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a obyvateľov žijúcich na jej území.
Vízie obce:

Zvýšiť kvalitu života obyvateľov žijúcich na jej území.

Ciele obce:
 podporiť rozvoj obce a vytvoriť na území obce priaznivé podmienky pre
obyvateľov
 racionalizovať riadenie finančného hospodárenia a ekonomického života obce.

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 Terany sa nachádza v okrese Krupina na juhu Stredného Slovenska v regióne HONT.
Leží v rovinatej oblasti, na rozhraní Štiavnických vrchov, Krupinskej planiny a Ipeľskej
pahorkatiny. Preteká cez ňu rieka Štiavnička. Klimaticky patrí územie obce do oblasti teplej,
podoblasti mierne suchej s miernou zimou.
Susedné mestá a obce : Dudince , Hont. Tesáre, katastrom susedných obcí Lišova, Plášťovce,
Hont. Moravce
Celková rozloha obce : 1.083 ha
Nadmorská výška : 144 m n. m.
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5.2.Demografické údaje
Národnostná štruktúra : Slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
Rímsko-katolícka cirkev, Evanjelická cirkev Ausg.vyznania
Počet obyvateľov k 31.12. 2017 : 595
V roku 2017 bol prírastok počtu obyvateľov 7, úbytok počtu obyvateľov úmrtie 10
a odhlásených z pobytu v obci 13.
5.3.Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci má klesajúci trend.

5.4. Symboly obce
Erb obce :

máme

Vlajku obce :

máme

Pečať obce :

nemáme

5.5. Logo obce :
Logo obce nemáme.
5.6. História obce
Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1298 ale jej založenie sa odhaduje na rok 1258. Historici
odvodzujú názov obce od maďarského vojvodcu Tariána.
Obec vznikla v roku 1944 zlúčením Dolných a Horných Terian.
5.7. Pamiatky
V katastri obce Terany sa nenachádzajú pamiatky zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych
pamiatok SR.
5.8. Významné osobnosti obce
2.4.1941 sa v Teranoch narodil spisovateľ, bývalý redaktor, vysokoškolský pedagóg, poslanec
parlamentu a dlhoročný veľvyslanec SR v Českej republike Ladislav Ballek. Knižne debutoval
v rok 1967 novelou Útek na zelenú lúku. Najvýznamnejšie romány sú Južná pošta,
Pomocník,Agáty. Jeho román Pomocník bol aj sfilmovaný.
Zomrel 15.4. 2013 vo veku 73 rokov.
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6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1.Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: Materská škola Terany, ktorú
v roku 2017 navštevovalo 18 detí.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť pre občanov je zabezpečená v zdravotníckom zariadení
v Dudinciach v ktorom pôsobí obvodný lekár pre dospelých. Ďalšia základná a odborná
zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná v Krupine, v Šahách a v Leviciach.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje zariadenie sociálnych služieb DD DSS Terany.
Obec zabezpečuje opatrovateľskú službu formou roznášania obedov pre dôchodcov
a zdravotne ťažko postihnutých občanov priemerne 26 obedov denne. Opatrujú sa aj 2
občania

v domácnostiach,

opatrovateľmi

sú

pracovníci

dobrovoľníckej

činnosti

a pracovníci aktivačnej činnosti.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje Obecný úrad Terany v spolupráci
s kultúrnou komisiou , konaním kultúrnych a spoločenských akcií
Obecná zabíjačka, Stavanie mája, Deň detí , Mikuláš, Silvestrovská zábava.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Predajňa COOP Jednota,

-

Píla HONT, a.s.,Terany

-

Predajňa Večierka Ing. Didiášová

-

Poštové stredisko Zvolen

Poľnohospodárska výroba : AGROHONT Dudince, a. s. ,
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12. 2016 uznesením
č. 177/2016
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 7.4. 2017

uznesením č. 206/2017

-

druhá zmena schválená dňa 7.4. 2017

uznesením č. 202/2017

-

tretia zmena schválená dňa 21.9. 2017

uznesením č. 237/2017

-

štvrtá zmena schválená dňa 21.11. 2017 uznesením č. 248/2017

-

piata zmena schválená dňa 14.12. 2017 uznesením č. 263/2017

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

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

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

229.625,00

274.625,00

322.773,42

117,53

229.625,00
0,00
0,00
0,00

229.625,00
0,00
45.000,00
0,00

281.686,92
526,50
40.560,00
0,00

122,67
0,0
90,13
0,0

229.625,00

274.625,00

280.578,35

102,17

229.625,00
0,00
0,00
0,00

229.625,00
45.000,00
0,00
0,00

235.472,35
45.106,00
0,00
0,00

102,55
100,24
0,00
0,00

Rozpočet obce

+42,195,07
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku0,00
Upravené hospodárenie obce

281.686,92
281.686,92
0,00
235.472,35
235.472,35
0,00
+46.214,57
526,50
526,50
0,00
45.106,00
45.106,00
0,00
-44.579,50
+1.635,07
0,00
1.635,07
40.560,00
0,00
40.560,00
322.773,42
280.578,35
+42.195,07
0,00
+42.195,07

Prebytok rozpočtu v sume 1.635,07 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 odst. 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, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu v sume 1.635,07 EUR
Zostatok finančných operácii podľa § 15 odst. 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 40.560,00 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu 40.560,00 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu
za rok 2017 vo výške 42.195,07 EUR.
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7.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020
Skutočnosť
k 31.12.2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

322.773,42

226.695,00

226.235,00

226.235,00

281.686,92
526,50
40.560,00
0,00

226.695,00
0,00
0,00
0,00

226.235,00
0,00
0,00
0,00

226.235,00
0,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2017

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

280.578,35

226.695,00

226.235,00

226.235,00

235.472,35
45.106,00
0,00
0,00

214.578,00
12.117,00
0,00
0,00

206.298,00
19.937,00
0,00
0,00

205.128,00
21.107,00
0,00
0,00

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

Skutočnosť
k 31.12.2016
1.705.491,39

Skutočnosť
k 31.12.2017
1.620.517,91

1.477.397,32

1.392.951,96

1.309.095,32

1.224.649,96

Dlhodobý finančný majetok

168.302,00

168.302,00

Obežný majetok spolu

226.131,54

225.762,12

53,93

69,84

6.846,71

4.098,41

219.230,90

221.593,87

1.962,53

1.803,83

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
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8.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2016
1.705.491,39

Skutočnosť
k 31.12.2017
1.620.517,91

742.486,19

750.587,75

Výsledok hospodárenia

10.006,15

8.052,45

Záväzky

21.172,16

19.824,35

550,00

550,00

1.364,76

4.340,43

19.257,40

14.933,92

941.833,04

850.105,81

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

zvýšenie dlhodobého hmotného majetku - kúpa traktora s príslušenstvom 40.560,00
EUR,
zníženie - predaj pozemkov vo výške 224,55 EUR,

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti

5.797,51

5.290,17

Pohľadávky po lehote splatnosti

2.773,36

0,00

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky do lehoty splatnosti

20.622,16

19.274,35

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00
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9. Hospodársky výsledok za 2017 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

325.755,60

369.859,36

50 – Spotrebované nákupy

36.214,33

32.269,30

51 – Služby

27.757,83

64.203,28

121.374,83

127.082,36

950,11

974,34

2.744,49

4.301,44

122.414,56

129.104,12

2.545,13

2.583,17

Názov
Náklady

52 – Osobné náklady
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
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

11.754,32

9.341,35

55,00

0,00

335.816,75

377.911,81

6.302,55

7.059,85

192.199,38

202.221,99

14.968,48

2.452,88

228,83

1.055,71

6,78

1,30

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
122.110,73
165.120,08
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
10.006,15
8.052,45
/+ kladný HV, - záporný HV/
Hospodársky výsledok kladný v sume 8.052,45 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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Náklady nárast : Účet 518- odstránenie skládky odpadu, vývoz odpadu, uloženie,
Účet 511- oprava strojov a zariadení,
Výnosy nárast: Účet 632 – podielové dane , účty 632, 633 výberom daní a poplatkov r. 2017,
účet 632 nedoplatky z minulých rokov 1.560,75 EUR, účet 633 nedoplatky z minulých rokov
916,56 EUR.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
2.153,46

UPSVaR Zvolen

Dobrovoľnícka činnosť

UPSVaR Zvolen

§ 54 Šanca na zamestnanie EU, ŠR

UPSVaRZvolen

§ 50j Na podporu UoZ EU, ŠR

MVSR,OU Zv.

REGOB

MVSR,OU Zv.

Register adries

UPSVaR Zvolen

MŠ-školské potreby

116,20

UPSVaR Zvolen

MŠ-školské potreby

99,60

MF SR

Na údržbu budovy a interiéru MŠ

2.000,00

OU B.B. Odb.šk.

Na výchovu a vzdelávanie MŠ

1.630,00

OU Zvolen

Voľby VUC

Dobrovoľ.PO,SR

Ochranné odevy,prac,stroje,zar.,všeob. materiál

Environm.fond

Odstránenie skládky odpadu – bežné výdavky

34.000,00

Spolu :

73.350,82

26.831,36
4.220,86
210,54
24,40

664,40
1.400,00

Obec Terany kapitálový transfér v roku 2017 nemala.
10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 6/2007 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

OTJ Terany

Na činnosť - bežné výdavky

4.557,32

MOTOCROS

Na činnosť – bežné výdavky

1.000,00

Klub dôchod.

Na činnosť – bežné výdavky

1.000,00

Katol.cirkev

Bežné výdavky

165,00

Evanj. cirkev

Bežné výdavky

165,00

Pož.ochrana

Centrum voľného času- bežné výdavky

140,00

Kultúr.služby

Záujmová činnosť detí- bežné výdavky

308,87

CVČ Krupina

Záujmová činnosť detí-bežné výdavky

420,00

Spolu :

7.756,19

K 31.12. 2017 boli vyučtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v zmysle VZN 6/2007 o
dotáciách.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2017
V roku 2017 obec Terany pokračovala v zlepšovaní životných podmienok obyvateľov obce.
Bola vykonaná údržba interiéru Materskej školy, úprava ciest, chodníkov a odstavnej plochy
cintorína, oprava miestnych komunikácii a ďalšie potrebné akcie podľa požiadaviek občanov
obce. Prijali sme dotáciu z Environmentálneho fondu a uskutočnili sme odstránenie čiernej
skládky odpadu. Zakúpili sme traktor s príslušenstvom.
Je rozpracovaný územný plán obce.
Vypracovali sme projektovú dokumentáciu :
 na Kultúrno-spoločenské centrum spojené s knižnicou,
 na rekonštrukciu Domu smútku,
 na prístavbu Požiarnej zbrojnice,
 na rozšírenie kamerového systému.
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
V nasledujúcom období by sme chceli uskutočniť rekonštrukciu Domu smútku, rekonštrukciu
chodníka a verejných priestranstiev v novom cintoríne, rekonštrukciu a zateplenie kultúrneho
domu, pokračovať v prístavbe Požiarnej zbrojnice, vybudovať Kultúrno-spoločenské centrum
spojené s knižnicou, ďalšie rekonštrukcie miestnych komunikácií a pokračovať naďalej
v zlepšovaní životných podmienok obyvateľov obce.
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.
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10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec k 31.12. 2017 ani k dnešnému dňu nevedie žiadny súdny spor.

Vypracovala: Jana Konopková
Schválila : Mgr. Iveta G a j d o š o v á
starostka
V Teranoch dňa 4.5. 2018

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