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1. Úvodné slovo starostu obce
Príhovor
Vážené dámy, vážení páni
Dostáva sa Vám do rúk

Individuálna

výročná správa so štandardnou štruktúrou

informácií o hospodárení Obce Hrašné za rok 2016.
Cieľom individuálnej účtovnej správy je poskytnúť pravdivé informácie o finančnej situácií
obce Hrašné ako jednej ekonomickej jednotke .
Poďakovanie patrí všetkým našim zamestnancom, členom obecného zastupiteľstva a
občanom, ktorí svojim dielom a prácou prispeli k rozvoju Obce Hrašné .

Vladimír Stančík
starosta obce
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Hrašné
Sídlo: Hrašné 3 , 916 14 Hrašné
IČO:

00311634

Štatutárny orgán obce: Vladimír Stančík, starosta obce
Telefón: 0327790322, 0327790365
Mail: obec.hrasne@gmail.com
Webová stránka: www.hrasne.estranky.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Vladimír Stančík, Hrašné časť Hodulov vrch 160
Zástupca starostu obce: Jaroslav Barančin, Hrašné 236
Hlavný kontrolór obce: Kvetoslava Jurášová, Hrašné časť Hodulov vrch 271
Obecné zastupiteľstvo: Jaroslav Barančin Hrašné 236, Zdenka Jakubcová Hrašné 53, Lucia
Balážová Mgr. Hrašné 32, Jaroslav Malek Hrašné 227, Ľubica Hučková Mgr. Hrašné časť
Hodulov vrch 183
Komisie:
-

komisia školstva, kultúry, telovýchovy a športu
komisia finančná a správy obecného majetku
komisia výstavby a rozvoja obce :
komisia sociálnych vecí :
osobitná komisia pre ochranu verejného záujmu :

Obecný úrad: Elena Malková – samostatný referent
Mgr. Petra Šimková – administratívny pracovník
Mgr. Ľubica Laláková – administratívny pracovník - prijatá na zastupovanie
počas MD a RD pani Mgr. Petry Šimkovej

Obchodné spoločnosti založené obcou
Spoločné lesy Hrašné-Kostolné s.r.o , 916 14 Hrašné 71 , štatutárny orgán :

konatelia

Miroslav Cibulka, Kostolné 177 a Vladimír Stančík ,Hrašné 160 , vklad do základného imania
každý spoločník vo výške 3 319,39 €, podiel každého spoločníka 50%, podiel na hlasovacích
právach 50% , predmet činnosti približovanie dreva a píličské práce , pílenie, hobľovanie
a impregnovanie dreva. IČO : 36 277 177 , telefón 0327790322
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Doliny, spol. s.r.o , SNP ½, 916 01 Stará Turá, štatutárny orgán : konatelia Ing. Anton
Veselka, 915 01 Nové Mesto n./V., Holubyho 7 a Ing. Ján Volár, 916 01 Stará Turá, SNP
3265/7 . Vklad do základného imania 995,82€, podiel 9,09%, predmet činnosti : podnikanie v
oblasti nakladania s odpadmi , IČO : 34 126 201 .

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Obec Hrašné je samostatný územný samosprávny celok SR, ktorá združuje
osoby s trvalým pobytom na jej území. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok
ustanovených zákonom samostatne hospodári so zvereným a vlastným majetkom a so
zverenými a vlastnými finančnými príjmami. Najdôležitejšou úlohou obce pri výkone
samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a potrieb obyvateľov .

Vízie obce: Moderná a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre rozvoj s
dôrazom na jedinečné podmienky pre život, prácu, vzdelávanie, relax obyvateľov a
návštevníkov obce Hrašné

Ciele obce: Zabezpečiť vzájomnou, transparentnou a ústretovou komunikáciou bližší vzťah
samosprávy Obce Hrašné k občanovi .

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 svojho územia a o potreby jej obyvateľov.
Územie obce tvorí katastrálne územie Hrašné ktorému prináležia roztrúsené osady :
U Malkov, U Tomišov, U Feriancov, U Štefíkov, U Vravišov, U Zábojníkov, U Biesov,
U Taranov, U Rumankov, Žadovec, Polákov vrch a miestna časť Hodulov vrch so samotou
Bánov a Veizovec.
5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec leží v severovýchodnej časti Myjavskej pahorkatiny, asi
5 km juhozápadným smerom od Starej Turej. Obcou prechádza cesta II. triedy Nové Mesto
n./V. – Stará Turá - Myjava.
Susedné mestá a obce : Stará Turá , Rudník pri Myjave, Kostolné
5
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Celková rozloha obce : 907 ha
Nadmorská výška : Nadmorská výška v strede obce 340 m v okrajových častiach
260– 372 m .

5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : K 31.12. 2016 žilo v obci 474 obyvateľov , z toho 49,58% ženy
a 50,42% muži . Priemerný vek 46,86 roka.
Národnostná štruktúra : 97,82% slovenská národnosť, 0,44% česká národnosť, 1,75% ostatné
národnosti .
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 63,54% evanjelická cirkev
augsburského vyznania, 7,86% rímskokatolícke vyznanie, 3,71% náboženská spoločnosť
svedkovia Jehovovi , 1,31% evanjelická cirkev metodistická, 0,22% gréckokatolícka cirkev,
0,22% bahájske spoločenstvo, 17,47% bez vyznania a 5,68% nezistené podľa výsledkov
SODB v roku 2011 .
Vývoj počtu obyvateľov : Obec Hrašné vykazuje nepomer medzi počtom živonarodených
a zomrelých a to z dlhodobého hľadiska. Prirodzený prírastok sa za posledných 10 rokov
pohybuje v mínusových hodnotách. Prírastok prisťahovaním dosahuje v tomto roku
pozitívne hodnoty. Znamená to, že do obce sa prisťahovalo 28 ľudí a 23 ľudia sa
odsťahovali. Možno konštatovať, že v reprodukcii obyvateľstva pretrváva nepriaznivý
vývoj. V posledných rokoch sa prejavuje starnutie obyvateľstva dôsledkom poklesu
živonarodených detí a následnej zmeny vekovej štruktúry obyvateľstva. Počet obyvateľov sa
zvýšil prisťahovaním obyvateľov do novovybudovaných obecných nájomných bytov .

5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : Nezamestnanosť v obci Hrašné má mierne klesajúcu tendenciu
oproti minulému roku dosahuje hodnotu 1 % k 31.12.2016 (4 ľudia).
Nezamestnanosť v okrese Myjava dosahuje priemernú hodnotu ku koncu roka 2016 4,5 %
(696 ľudí)
Vývoj nezamestnanosti : Vývoj miery nezamestnanosti má v obci klesajúcu hodnotu ,v roku
2010 bola miera nezamestnanosti 6 % a v roku 2016 1 % .
5.4 Symboly obce
Erb obce : Erb obce tvorí v striebornom štíte zelené trojvršie, z jeho stredného nižšieho kopca
vyrastajúci čierny dub s trinástimi zelenými listami .
Erb obce bol vypracovaný ako novotvar v roku 2002 .
Kopce symbolizujú myjavské kopanice a strom – dub symbolizuje novovzniknutú obec
v roku 1955 spojením 13 kopaničiarskych usadlostí
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( 13 listov na strome) .

Zástava obce : Zástavu obce tvorí päť pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/3),
zelenej-čiernej-zelenej (1/3), a bielej (1/3). Pomer strán 1:3 a je ukončená tromi cípmi, t.j.
dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu zástavy .
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Pečať obce : Pečať obce tvorí erb obce Hrašné s nápisom : „Obec Hrašné“ .

5.5 Logo obce
Logo obce tvorí erb obce .
5.6 História obce
Prvé osídľovanie bolo zaznamenané v polovici XV. storočia teda po čase husitských vojen
a najmä po bitke pri Lipanoch (1434) . Náboženské prenasledovanie v týchto rokoch
v českých zemiach malo za následok útek mnohých prenasledovaných rodín smerom na
Slovensko. Prví osídlenci vyklčovali kúsok lesa a postavili si obydlie z dreva. Takto začali
v úbočiach lesov vznikať roztrúsené osady , ktoré sa z dôvodu nerovného terénu doposiaľ
udržali .

5.7 Pamiatky
Historickým miestom v obci je Štúrova skala ( asi 4m zo zeme vyčnievajúca skala) ktorá sa
nachádza v lesnom úbočí asi 600 m SV od miestnej časti Hodulov vrch .

5.8 Významné osobnosti obce
Ján Ferianec nar. 21.12.1925 – zomr. 1944 a Martin Štefík nar. 6.11.1923 – zomr. 5.1.1945
Položili svoj život v obci v boji proti fašizmu .
6. Plnenie funkcií obce ( prenesené kompetencie, originálne kompetencie )
6.1 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje
- Materská škola Hrašné
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na predškolskú výchovu .

6.2 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť pre obec poskytuje
- Nemocnica s poliklinikou Myjava, Poliklinika Stará Turá .
- zmluvný lekár podľa výberu občana obce
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
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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 zabezpečuje :
- Kultúrny dom
- Jednota dôchodcov
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce .
6.5 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- COOP JEDNOTA SD Trenčín
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- HERBEX s.r.o 991 28 Vinica 53, prevádzka 916 14 Hrašné 1
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na výrobu čajových a kúpeľových zmesí .

7. Informácie 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. 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 .
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2015 uznesením č.46.
Bol zmenený tri krát :
- prvá zmena schválená dňa 18.3.2016 uznesením č. 70
- druhá zmena schválená dňa 5.10.2016 uznesením č. 98
- tretia zmena schválená dňa 9.12.2016 uznesením č. 103

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
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Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet po
poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2016

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

682 500

279 110

275 606,64

98,74

212 485
121 015
350 000

237 380
630
41 100

234 898,41
628,50
40 079,73

98,78
99,76
97,52
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

682 500

260 160

231 139,01

88,84

192 985
470 015
18 500

203 145
40 015
17 000

176 393,73
38 974,83
15 770,45

86,83
97,40
92,77

0

18 950

44 467,63

7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016

Bežné príjmy spolu

234 898,44

z toho : bežné príjmy obce

234 898,41

bežné príjmy RO

176 393,73

Bežné výdavky spolu

176 393,73

z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

58 504,68
628,50

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

628,50

z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO

38 974,83

Kapitálové výdavky spolu

38 974,83

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 prebytku
Upravené hospodárenie obce
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-

38 346,33

20 158,35
- 3 905,76
- 18,18
16 234,41
40 079,73
15 770,45
24 309,28
275 606,64
231 139,01
44 467,63
- 3 923,94
40 543,69
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016
vo výške 40 543,69 EUR.

7.3 Rozpočet na roky 2017 - 2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2016
275 606,64

Rozpočet na
rok 2017
680 375,00

Rozpočet
na rok 2018
258 765,00

Rozpočet
na rok 2019
258 765,00

234 898,41
628,50
40 079,73

241 795,00
123 340,00
315 240,00

247 665,00
100,00
11 000,00

247 665,00
100,00
11 000,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
231 139,01

Rozpočet na
rok 2017
680 375,00

Rozpočet
na rok 2018
258 765,00

Rozpočet
na rok 2019
258 765,00

176 393,73
38 974,83

216 880,00
437 495,00

222 765,00
10 000,00

222 765,00
10 000,00

15 770,45

26 000,00

26 000,00

26 000,00

Prebytok rozpočtu 20 158,35 € 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
z fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 3 905,76 € a nevyčerpané prostriedky
z rozpočtového účtu školského stravovania v sume 18,18€ navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu vo výške 16 234,41 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 24 309,28 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu vo výške 24 309,28 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 3 905,76 €
b) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné
podľa ustanovenia § 140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 18,18€
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016
vo výške 40 543,69 EUR.
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8.Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1 Majetok
Názov

Majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2015 k 31.12.2016
2 414 034,56 2 413 067,17

Predpoklad
na rok 2017
2 889 172,00

2 210 350,01

2 201 603,71

2 788 222,00

Dlhodobý hmotný majetok

2 030 127,80

2 021 381,50

2 608 000,00

Dlhodobý finančný majetok

180 222,21

180 222,21

180 222,00

202 955,38

210 481,21

100 050,00

1 062,58

684,93

50,00

7 826,70

5 854,04

10 000,00

194 066,10

203 942,24

90 000,00

729,17

982,25

900,00

Neobežný majetok spolu

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
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

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2015 k 31.12.2016
2 414 034,56 2 413 067,17

Predpoklad
na rok 2017
2 889 172,00

Vlastné imanie

1 537 664,37

1 850 512,00

Názov

1 560 589,92

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky

1 537 664,37

1 560 589,92

1 850 512,00

543 281,37

528 108,01

643 660,00

750,00

880,00

5 660,00

513 438,70

496 992,88

600 000,00

29 092,67

30 235,13

38 000,00

333 088,82

324 369,24

395 000,00

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

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Úbytok hodnoty majetku v sume 7 007,23€ spôsobený podrobnou inventarizáciou
a precenením lesných pozemkov v sume 6 839,41€ a predajom pozemkov v sume
167,82€

8.3 Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
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Zostatok
k 31.12 2015

7 835,05

Zostatok
k 31.12 2016

5152,15
710,07
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8.4 Záväzky
Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2016

542 531,37

527 228,01

Záväzky po lehote splatnosti
Analýza významných položiek z účtovnej závierky
-

Obec vykazuje vysoké záväzky z dôvodu prijatia úverov ŠFRB na financovanie

odkúpenia Bytových domov A-F - I. a II. etapa Bytové domy „A“, „B“, „C“, „D“, 2 x 8 b.j.

9 . Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12. 2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

237 029,72

254 778,27

237 000,00

50 – Spotrebované nákupy

29 037,64

30 230,57

30 000,00

51 – Služby

21 671,27

33 715,49

22 000,00

133 744,41

137 301,73

135 500,00

53 – Dane a poplatky

1 097,65

1 751,71

2 000,00

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

2 462,21

1 467,02

2 000,00

39 750,27

41 602,08

37 000,00

5 956,67

5 932,85

6 000,00

1 863,28

2 500,25

2 000,00

1 446,32

276,57

500,00

273 077, 69

284 543, 23

255 000,00

46 115,03

51 359,17

45 000,00

Názov
Náklady

52 – Osobné náklady

Predpoklad
rok 2017

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

3 331,03

1 000,00

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

157 196,38

169 558,44

140 000,00

38 391,65

38 321,98

45 000,00

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej

2 750,00

758,35

3 500,00
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činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

14 682,25

12 399,32

10 050,00

10 611,35

12 145,97

10 450,00

36 047,97

29 764,96

18 000,00

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/

Hospodársky výsledok kladný v sume 29 764,96 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

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR

Okresný úrad

Bežné výdavky (Voľby)

665,92

MDVaRR

Bežné výdavky (Stavebný poriadok)

451,05

Okresný úrad

Bežné výdavky ( Na výchovu a vzdelávanie)

Okresný úrad

Bežné výdavky (Životné prostredie)

MV SR

Bežné výdavky (REGOB – hlásenie pobytu)

196,25

DPO SR

Bežné výdavky (obnovenie výstroje DHZ)

700,00

SENSUS
Stará Turá

a.s. Peňažný dar pre materskú školu

1 194,00
45,36

500,00

(oprava priestorov MŠ)

10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2008
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
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Prijímateľ
dotácie

Telovýchovná

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Bežné výdavky , športové podujatia

900,00

Bežné výdavky , aktivity pre dôchodcov

450,00

jednota
Jednota
dôchodcov

10.3 Významné investičné akcie v roku 2016
Obec Hrašné zaznamenala v roku 2016 posun v investičnej akcii odkúpenia bytových domov
A-F - III. etapa Bytové domy „E“ a „F“ – 8 b.j. s,č, 302 a 303 . Obec podpísala zmluvu
o poskytnutí úveru zo ŠFRB číslo 300/227/2016 dňa 16.11.2016 a zmluvu o poskytnutí
dotácií z MDVaRR číslo 0142/PRB-2016 na obstaranie nájomných bytov „E“ a „F“ dňa
11.11.2016, zmluvu o poskytnutí dotácií z MDVaRR číslo 0143/PRB-2016 na obstaranie
technickej vybavenosti „E“ a „F“ dňa 11.11.2016 . Plnenie sa prenáša do budúceho roku .
Obec Hrašné investovala z vlastných prostriedkov technickú vybavenosť k bytovým domom
„E“ a „F“ v sume 38 961,15€ a bytové domy „E“ a „F“ v sume 13,68€ .
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
Pokračovanie v odkúpení bytového domu „E“ a „F“
Rekonštrukcia kultúrneho domu
Pokračovanie v rekonštrukcii miestnych komunikácií
Oprava oplotenia miestneho cintorína

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia .

10.6. Významné riziká, neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadny súdny spor .

Vypracoval: Elena Malková

Schválil: Vladimír Stančík

V Hrašnom dňa 15. marca 2017

Prílohy:
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