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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 

Sídlo:      Ňagov č. 49 

IČO:        00323276 

Štatutárny orgán obce:  Ing. Vladimír Roháč 

Telefón:   0577321235 

E-mail:     obecnagov@gmail.com 

Webová stránka:  www. nagov.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:   Ing. Vladimír Roháč 
Zástupca starostu obce:  Ján Dziak 
Prednosta obecného úradu: 
Hlavný kontrolór obce:  Ing. Mária Kulanová 
Obecné zastupiteľstvo:  Jana Čahojová           -  poslanec OZ 
      Mgr. Vladimír Guba  -  poslanec OZ 
      Marián Žír                  - poslanec OZ 
      Miloš Petruňo             - poslanec OZ 
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- Komisia:  Pre ochranu verejný záujem  Miloš Petruňo – predseda 
         Ján Dziak           - člen   

             Marián Žir         - člen 

Obecný úrad:  Ňagov č. 49 

Rozpočtové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO, 
telefón, e-mail, webová stránka / : obec nemá rozpočtovú organizáciu 
Príspevkové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO, 
telefón, e-mail, webová stránka /: obec nemá príspevkovú organizáciu 
Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgány vklad do 
základného imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: obec nemá 
neziskovú organizáciu 
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 /: obec nemá obchodnú organizáciu 

 

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.  
 

5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce :  

Obec Ňagov leží v Nízkych Beskydách v doline Ňagovského potoka a je vzdialená od 
okresného mesta Medzilaborce 5 km. Susednou obcou sú Čabalovce a okresné mesto 
Medzilaborce. Povrch chotára tvorí ilovité podložie a flyšové pásma. V obci sú tri potoky, 
ktoré vytvárajú jeden Ňagovský potok pretekajúci obcou a celým chotárom. Ňagovský potok 
sa vlieva do rieky Laborec. 
Susedné mestá a obce : Medzilaborce, Čabalovce 
Celková rozloha obce :  965 ha 
Nadmorská výška : 374 m n.m. 
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5.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov : 406 

Národnostná štruktúra :   slovenská, rusínska a ukrajinská 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :  grécko-katolícka, pravoslávna cirkev  

a rímskokatolícka cirkev 

Vývoj počtu obyvateľov :  pokles 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : 

Nezamestnanosť v okrese :  

Vývoj nezamestnanosti :  

 

5.4. Symboly obce 

Erb obce : Symboly obce (erb, vlajka, pečať) sú zapísané v Heraldickom registri SR pod 
číslom HR 225/N-96/02. Erb je zapísaný v tejto podobe: V modrom poli štítu na zelenom 
trojvrší strieborná (biela) divá mačka, vľavo od nej zlatá (žltá) hviezda. V dolnej časti zo 
štítu vychádza zlatá (žltá) kolová ohrada. 

 

Erb obce,  Pečať obce : 

  

 

Vlajka obce :   

 
 

Pečať obce :  

Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z druhej polovice 18. storočia. 
Odtlačok nedatovaného typária je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v 
Altenburgerovej zbierke pečatí (MOL Budapest V-5: Altenburger Pecsétgyüjteménye). Na 
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pečati s kruhopisom S. P. NYAGO (Pečať obce Ňagov) je vyobrazená na trojvrší doplnenom 
brvnami a plotom divá mačka chystajúca sa k lovu, vľavo od nej hviezda.. Vyfarbenie návrhu 
bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a 
kovov. Neskorogotický štít bol zvolený pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a 
obecnej heraldike. 
 

5.5. Logo obce 

 

5.6. História obce  

Prvá písomná zmienka o obci sa spomína v roku 1557. Od stredoveku patrila obec 
k humenskému panstvu Drugethovcov, neskôr zemepánom rodiny zemanov Szirmayovcov, 
Oroszovcov a Soósovcov. Obec mala názov Nyago, ktoré pochádza z rumunského slova 
a znamená „nič“. Podľa historika Dongo Gyárfás Géza mohli obec ešte pred rusínmi založiť 
Rumuni, ktorých v 14. storočí  Ľudovít Veľký vyhnal z krajiny. 
Počas prvého ščítania ľudu v roku 1787 mala obec 62 domov a 396 obyvateľov. Obyvatelia sa 
v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom. Do roku 1918 obec administratívne 
patrila do Zemplínskej  stolice. 
Ňagov má jednu z najstarších kultúrnych pamiatok v laboreckom regióne, renesančný zvon 
z prvej polovice 17. Storočia /názov zvona/. Zvon bol zachránený po požiari dreveného 
kostola. Približne v roku 1793 bol dokončený dnešný murovaný chrám, ktorý je zasvätený 
zosnutiu presvätej Bohorodičky, predtým bol zasvätený Sv. Michalovi Archanjelovi, o čom 
svedčí aj namistna ikona starého ikonostasu pochádzajúca z roku 1831 od maliara Michala 
Mankoviča. Ikonostas je prepožičaný Múzeu Andyho Warhola v Medzilaborciach ako 
výstavný artefakt. 
Okolie obce Sv. Slovenska ako aj naša obec bola v minulosti skúšané udalosťami Európskych 
dejín. Po rozpade Rakúsko-Uhorska a vznikol ČSR vypukla epidémia cholery . Vznikom 
veľkej hospodárskej krízy v 1.  polovici  30-tých rokov mnoho našich obyvateľov odchádza za 
prácou do Belgická, Kanady a Spojených štátov Amerických.  
V 2. Polovici 30-tých rokov naši obyvatelia  postavili školskú budovu, ktorá stojí dodnes. 
V roku 1993 bola zrušená. Budova dnes  plní charakter MŠ. 
Počas 2. svetovej vojny si naši obyvatelia vytrpeli najviac. Nemeckí fašisti nútili  kopať 
základy a dávali im aj potraviny. Mnoho našich mladých mužov odišlo na východný front 
a pripojilo sa k vojskám 1. Československého armádneho zboru. Traja mladí chlapci  položili 
to najkrajšie  svoje životy pri oslobodzovaní mesta Liptovský Mikuláš.  Boli to Roháč Ivan, 
Sečko Eliáš, Lukačik. Ďalší deviati   mladí sa  zúčastnili zahraničného odboja, kde bojovali po 
boku 1. Československého armádneho zboru a ukrajinského frontu počas oslobodzovania na 
Ukrajine, Poľsku a  niektorí z nich sa dostali až do Českej republiky. Naša obec bola 
oslobodená v čase veľkej neúrody roku 1947,  ktorá postihla našu obec a celé Slovensko 
nastáva migrácia obyvateľstva. Za obilím cestovali do južných okresov Slovenska a to do 
Michaloviec a Trebišova, niektorí  naši odchádzajú na Ukrajinu. Dnes je život v našej dedine 
pokojný, bojujeme s veľkou nezamestnanosťou a nedostatkom fin. prostriedkov. 
Každodenné starostí a problémy  nás trápia tak ako aj súčasné malé obce na severovýchodnom   
Slovensku. 
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5.7. Pamiatky  

      Gréckokatolícky chrám  Nanebovzatie Presvätej Bohorodičky  
      Pamätná tabuľa – oslobodenie obce v r. 1944 

Pri príležitosti osláv 30. výročia oslobodenia našej obce bola v roku 1974 odhalená 
pamätná tabuľa padlým vojakom v II. svetovej vojne bojujúcim za našu slobodu, ktorá  je 
umiestnená na budove kultúrneho domu. 
Veľmi významnou a smutnou spomienkou na obdobie svetovej vojny je  Vojnový cintorín           
z 1. Svetovej vojny, ktorý sa nachádza v obci po pravej strane hlavnej cesty smerom na 
Čabalovce.  

 
5.8. Významné osobnosti obce 

Jozef  Kudzej  -  bájkar  

 

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

Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR 
            Miestne komunikácie 

Register adries 

 

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: 
- 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.   Na základe analýzy 
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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.    Medzinárodný sochársky plenér, 
deň rodiny, úcta k starším a  ukončenie roka a vítanie nového roka. 
      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 : 
- Potraviny 
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   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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č.124 

Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 25.06.2018 uznesením č. 151 

- druhá zmena schválená dňa 16.12.2018 uznesením č. 17 
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018  

  
Schválený 
rozpočet  

 

 
Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov/ 
čerpanie výdavkov 

k 31.12.2018 

% plnenia 
príjmov/ 

% čerpania 
výdavkov  

Príjmy celkom  
92 746,00 

 
404 215,09 

 
404 215,12 

 
100 

z toho :     
Bežné príjmy  

92 746,00 
 

139 070,09 
 

139 070,04 
 

100,00 
Kapitálové príjmy       

174 060,00 
 

174 059,58 
 

100,00 
Finančné príjmy       

  91 085,00 
 

   91 085,50 
 

100,03 
Príjmy RO s právnou  
subjektivitou 

    

Výdavky celkom  
92 746,00 

 
401 118,09 

 
401 071,35 

 
99,78 

z toho :     
Bežné výdavky  

78 844,00 
 

107 981,09 
 

107 933,35 
 

99,74 
Kapitálové výdavky  

9018,00 
 

203 836,00 
 

203 836,38 
 

100,00 
Finančné výdavky  

4 884,00 
   

89 301,00 
   

   89 301,62 
    
   100,02 

Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 

    

Rozpočet obce   3 171,00 3 402,37 107,30 
 

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018  

 
8. Hospodárenie obce  

 
Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 139 070,04
z toho : bežné príjmy obce  139 070,04

             bežné príjmy RO 0,00

Bežné výdavky spolu 107 933,35
z toho : bežné výdavky  obce  107 933,35

             bežné výdavky  RO 0,00

Bežný rozpočet 31 136,69
Kapitálové  príjmy spolu 174 059,58
z toho : kapitálové  príjmy obce  174 059,58

             kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 203 836,38
z toho : kapitálové  výdavky  obce  203 836,38

             kapitálové  výdavky  RO 0,00
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Kapitálový rozpočet  -29 776,80
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 1 359,86
Vylúčenie z prebytku  0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0,00
Príjmové finančné operácie  91 085,50

Výdavkové finančné operácie 89 301,62

Rozdiel finančných operácií 1 783,88
PRÍJMY SPOLU   404 215,12
VÝDAVKY SPOLU 401 071,35
Hospodárenie obce  3 143,77
Vylúčenie z prebytku 2 292,00
Upravené hospodárenie obce 851,77
 

 
Poznámka: Zo Záverečného účtu uviesť vo Výročnej správe informácie o výške prebytku alebo 
schodku. 
 

 
7.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021      

 Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Rozpočet   
na rok 2019 

Rozpočet 
 na rok 2020 

Rozpočet 
 na rok 2021 

Príjmy celkom  
404 215,12 

112 147,00 109 855,00 109 855,00 

z toho :     
Bežné príjmy  

139 070,04 
109 855,00 109 855,00 109 855,00 

Kapitálové príjmy  
174 059,58 

   

Finančné príjmy  
91 085,50 

2 292,00   

Príjmy RO s právnou 
subjektivitou 

    

     
 
 
 Skutočnosť 

k 31.12.2018 
Rozpočet   

na rok 2019 
Rozpočet 

 na rok 2020 
Rozpočet 

 na rok 2021 
Výdavky celkom 401 071,35 112 147,00 109 855,00 109 855,00 
z toho :     
Bežné výdavky  

107 933,35 
101 496,00         99 930,00 99 930,00 

Kapitálové výdavky  
203 836,38 

6 132,00 5 250,00 5 250,00 

Finančné výdavky 89 301,62 4 519,00 4 675,00 4 675,00 
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Majetok spolu 389 764,00 573 813,71 

Neobežný majetok spolu 385 325,21 567 920,59 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 385 325,21 567 920,59 

Dlhodobý finančný majetok   

Obežný majetok spolu 3 813,93 5 339,74 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  411,56 2 195,97 

Finančné účty  3 402,37 3 143,77 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  624,86                   553,38 

 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Skutočnosť 
k  31.12.2018 

Vlastné imanie a záväzky spolu 389 764,00 573 813,71 

Vlastné imanie  151 398,04 161 102,11 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  151 398,04 161 102,11 

Záväzky 28 604,44 35 030,86 

z toho :   

Rezervy  500,00    500,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 3 170,30 2 292,00 

Dlhodobé záväzky   
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Krátkodobé záväzky 7 821,10 16 744,31 

Bankové úvery a výpomoci 17 113,04 15 494,55 

Časové rozlíšenie 206 761,52             377 680,74 

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov/úbytkov majetku   

- prírastok majetku  - Zateplenie budovy, Rekonštrukcia a modernizácia budovy 

obecného úradu a Znehodnocovanie biologického odpadu v obci Ňagov    

- predaja dlhodobého majetku – obec nepredávala dlh. majetok 

- prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov  

krátkodobý úver  17.07.2018 – Prima banka Slovensko  úver vo výške 87 683 € 
 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 
 k 31.12 2017 

Zostatok  
k 31.12 2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   411,56 2 195,97 

Pohľadávky po lehote splatnosti     

 
 
8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  
k 31.12 2017 

Zostatok  
k 31.12 2018 

Záväzky do lehoty splatnosti   28 604,44 35 030,86 

Záväzky po lehote splatnosti     

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- Nárast pohľadávok      - pohľadávky z dňových a nedaňových príjmov obci 

- nárast záväzkov voči bankám, dodávateľom, zamestnancom, sociálnej poisťovni, 

daňovému úradu a zdravotnej poisťovni. 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2018 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Náklady 106 308,13 136 574,44 

50 – Spotrebované nákupy 15 651,36 13 008,44 

51 – Služby 24 413,35 26 430,29 

52 – Osobné náklady 39 720,66 50 740,82 
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53 – Dane a  poplatky   

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

1 161,64      175,15 

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

16 376,41 36 792,85 

56 – Finančné náklady 8 984,71 9 426,89 

57 – Mimoriadne náklady   

58 – Náklady na transfery a náklady 
z odvodov príjmov 

  

59 – Dane z príjmov   

Výnosy 114 003,70 146 291,09 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 2 425,30        878,30 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

  

62 – Aktivácia   

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

93 010,22 101 796,34 

64 – Ostatné výnosy 3 125,08 15 548,85 

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

580,00 500,00 

66 – Finančné výnosy 28,60 0,97 

67 – Mimoriadne výnosy   

69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov v obciach, 
VÚC a v RO a PO zriadených obcou 
alebo VÚC 

14 834,50 27 566,63 

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV, - záporný HV/ 

7 695,57 9 704,07 

 

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 9 704,07 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

 

10.  Ostatné  dôležité informácie  

 

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 



                                                                     15

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 
prostriedkov v 

EUR  
Ministerstvo 
vnútra SR 

Dotácia REGOB             139,26 

Ministerstvo 
vnútra SR  

Dotácia na pren. Výkon register adries 19,60 

ÚPSVaR 
Stropkov 

Dotácia – ch.d. – ÚPSVaR 508,92 

Ministerstvo 
dopravy, 
výstavby SR  

Dotácia miestne komunikácie 18,23 

Okresný úrad 
Prešov 

Dotácia vojnové hroby  
 

                           
193,13 

MF SR - Úrad 
vlády SR 

Dotácia na dovybudovanie nábytkom KD        15 000,00 

Okresný úrad 
Prešov 

Dotácia starostlivosť o životné prostredie   39,90 

Environmentálny 
fond 

Dotácia z environmentalného fondu 
zateplenie budovy obecného úradu 

       80 000,00 
 

ÚPSVaR 
Stropkov 

Rodinné prídavky          1 501,58 

Ministerstvo 
vnútra SR 

Dotácia voľby VÚC             605,18 

MF SR 
Bratislava 

Dotácia Rekonštrukcia a moder. budovy 
ocu 

         11 918,00 

ÚPSVaR 
Stropkov 

Dotácia aktivačná činnosť     422,17 

MŽP SR Znehodnocovanie biologického odpadu 
v obci Ňagov    

82 141,58 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 11/2012 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

Prijímateľ 
dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 
 prostriedkov v EUR 

TJ ISKRA   Činnosť  TJ -  futbalu 2 844,02           

   

   

10.3. Významné investičné akcie v roku 2018 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018: 

- Dokončenie výstavby Znehodnocovanie biologického odpadu v obci Ňagov    
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-  Zateplenie budovy obecného úradu a rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného 

úradu. 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Výstavba multifunkčného ihriska v obci Ňagov 
- Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu 
- Výstavba parkoviska pri obecnom úrade 
- Výstavba autobusových  zastávok  a výstavba chodníka v obci Ňagov 
- Oddychová zóna 

 

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.  

 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec nevedie súdny spor  

 

 

 

 

Vypracoval:                                                                                    Schválil: 

Mária Roháčová                Ing. Vladimír Roháč 

 

V Ňagove dňa  30.05.2019 

 

Prílohy: 
 

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

 


