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ÚVODOM 

                                                   
 

„V starostlivosti o šťastie druhých nachádzame svoje vlastné.“  

                                                                                                            Platón 

 

 

Demografický vývoj u nás aj vo svete jasne naznačuje, že populácia starne, 

čo so sebou prináša zmeny, ktoré musí spoločnosť riešiť. Pojmy ako 

ošetrovateľská starostlivosť, sociálne služby či sociálna pomoc sa stávajú 

frekventovanými slovnými spojeniami v živote. Človek v mladom veku je plný 

síl a chuti meniť svet. Nie je na nikom závislý, nepotrebuje pomoc v bežnom 

živote a dokáže sa o seba postarať. Postupom času so starnutím prichádza u 

človeka zlom - staroba. Človek sa dostáva sa do situácie, kedy sa nemôže alebo 

nedokáže o seba sám postarať a stáva sa klientom sociálnych služieb. Seniori sú 

okolnosťami prinútení opustiť svoju domácnosť, rodinu, či známych a odísť do 

sociálneho zariadenia. Starostlivosť o našich klientov  vychádza z filozofie, že len 

kvalitný život prináša so sebou pocit spokojnosti. Je dôležité, aj v starobe nájsť 

zmysel svojho bytia a dať seniorom v zariadeniach sociálnych služieb šancu 

prežiť zvyšok života v čo najvyššej kvalite. Aj senior, ktorý sa nedokáže o seba 

sám postarať zostáva stále človekom, nemá zostať vylúčený zo spoločnosti, bez 

povšimnutia a pomoci.  

Starší ľudia zastávajú v spoločnosti nezastupiteľné miesto, zaslúžia si náš 

rešpekt a našu úctu. Prinášajú nám životnú múdrosť a cenné skúsenosti. Doprajme 

im prežiť zvyšok života v dôstojných a ľudských podmienkach, aby mohli 

povedať, že ich život má zmysel, že sa stále tešia z jesene svojho života a dovoľme 

im konštatovať, že ich staroba stála za to. 

 Prinášame Vám dôležitý odkaz – postarajme sa o  seniorov, lebo aj my raz 

zostarneme a bude radi, keď sa niekto postará v starobe o nás. 

 Je potrebné, aby si každá spoločnosť uvedomila, že to ako sa postará 

o tých, ktorí nie sú schopní sa o seba sami postarať,  je zrkadlom vyspelosti krajiny 

a ľudí, čo v nej žijú.                                                                                                                                                                                           

                                                                                     Mgr. Zuzana Pavlová 

                                                                riaditeľka Domov v prírode Obyce 

 

 



ZÁPIS DO REGISTRA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCII 

 

 

Nezisková organizácia:      Domov v prírode, n. o. so sídlom: Obyce 201,951 95 

IČO: 51302730  

Nezisková organizácia vznikla 1.12.2017 a  zapísaná bola s platnosťou od 

12.12.2017 zriaďovacou listinou. Je zaregistrovaná rozhodnutím Obvodného 

úradu v Nitre v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne 

prospešné služby podľa zákona NR SR č. 231/1997 z.z. o neziskových 

organizáciách pod číslom: VVS/NO-1/2018. Rozhodnutie o zápise je účinné od 

5.1.2018.  

 

 

Základné údaje:  

Názov organizácie :  Domov v prírode n.o. 

Registračné číslo :           VVS/NO-1/2018 

Sídlo organizácie :           Obyce 201, 951 95 

IČO :                               51302730 

DIČ:                               2120882775 

Doba trvania:                   neurčitá 

Zriaďovateľ :                   Peter Pócs 

Štatutárny orgán :           Mgr. Zuzana Pavlová 

Forma hospodárenia :      nezisková organizácia 

 

 

Nezisková organizácia Domov v prírode n.o. má zaregistrované nasledovné 

všeobecne prospešné služby:  

1. Poradenské, výchovné ako i vzdelávacie služby v oblasti sociálneho 

poradenstva a prevencie ako i v pomoci pri opätovného začleňovania sa 

do spoločnosti u ľudí trpiacich rôznou formou závislosti.  



2. Poradenské, výchovné ako i vzdelávacie služby v oblasti sociálneho 

poradenstva a prevencie ako i v pomoci pri opätovného začleňovania sa 

do spoločnosti pre dospelých a mladistvých prepustených z výkonu 

trestu a z nápravno-výchovného zariadenia.  

3. Zdravotné stredisko s diagnostickým oddelením: poskytovanie služieb 

ambulantným spôsobom s možnosťou dočasnej hospitalizácie.  

4. Oblasť zdravotnej starostlivosti v zmysle zák. NR SR č. 277/1994 Z. z., 

o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a NR SR č. 

98/1995 Z. z. o. Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

Všeobecne prospešné služby charakteru lôžkového, ambulantného, 

spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek a ostatných súvisiacich 

zdravotných činností. 

5. Poskytovanie   zdravotnej starostlivosti- zákon 277/1994 z.z. 

o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zákon 98/1995 

o liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov     .     

a. ambulantná zdravotná starostlivosť, reumatologická a interná 

ambulancia, ústavná starostlivosť na internom oddelení vrátane 

ústavnej pohotovostnej služby  

b. poskytovanie psychiatrickej a klinicko-psychologickej 

starostlivosti stacionárnou, ambulantnou formou a formou 

dlhodobého lôžkového liečenia  

c. Poskytovanie psychoterapeutickej starostlivosti a liečenia 

psychických ochorení  

d. opatrovateľské a zdravotné služby v oblasti prevádzkovania 

služieb pri rôznych formách : poruchy správania, závislosti, 

psychické poruchy a ochorenia  

6. Ďalšie vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania, ustanovizne 

ďalšieho vzdelávania, podmienky ich akreditácie, vydávanie osvedčení 

o získanom vzdelaní a zdroje financovania ďalšieho vzdelávania  



7. Vzdelávanie a výchova v predškolskom veku  

8. Zariadenie pre seniorov  

9. Domov sociálnych služieb  

10. Chránené bývanie pre matky s deťmi  

11. Špecializované zariadenie 

12. Prepravná služba 

13. Zariadenie opatrovateľskej služby 

 

 

ORGÁNY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE 

 

Predseda správnej rady neziskovej organizácie Domov v prírode n.o., so sídlom 

Obyce 201, 951 95 odvolal dňa 28.1.2019 PhDr., Mgr. Janu Bilikovú z funkcie 

štatutárneho riaditeľa a menoval Mgr. Zuzanu Pavlovú za štatutárneho riaditeľa 

neziskovej organizácie. Okresný úrad v Nitre zapísal uvedenú zmenu do registra 

neziskových organizácii a rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5.2.2019 

 

Orgány neziskovej organizácii:  

Riaditeľ :             Mgr. Zuzana Pavlová 

Revízor :              Peter Pócs 

Správna rada :      Peter Pravda 

                             Simona Pravdová 

                             Mgr. Zuzana Konyová 

 

 

 

   

 



REGISTER  POSKYTOVATEĽOV SOCIALNYCH SLUŽIEB 

 

Domov v prírode n.o., so sídlom Obyce 201, 951 95 je zaregistrovaný v registri 

poskytovateľov sociálnych služieb NSK pod číslom : 356 

Registrácia bola uskutočnená s dátumom 32.12.2018 

 

Druh poskytovanej sociálnej služby: 

1) Zariadenie pre seniorov (ZpS) – 40 miest, podľa §35 zákona NR SR č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

2) Špecializované zariadenie (ŠZ) – 12 miest, podľa §39 zákona NR SR č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

3) Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) – 20 miest, podľa §36 zákona NR 

SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

 

Doba poskytovania sociálnych služieb:  

V ZpS a ŠZ sa poskytuje sociálna služba na dobu neurčitú. 

V ZOS sa sociálna služba poskytuje na dobu určitú. 

Forma poskytovania sociálnej služby: 

Forma poskytovania sociálnej služby je dlhodobá, celoročná, pobytová. 

 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA A SOCIÁLNE SLUŽBY 

 

Cieľová skupina a služby pre Zariadenie pre seniorov:  

FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby 

alebo poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov, alebo sú 

nevidiace alebo prakticky nevidiace. 

V Zariadení pre seniorov sa poskytuje: 

a) Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 



b) Sociálne poradenstvo 

c) Sociálna rehabilitácia 

d) Ubytovanie 

e) Stravovanie 

f) Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

g) Osobné vybavenie 

Vytvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová 

činnosť a ošetrovateľská starostlivosť. 

 

Cieľová skupina  a služby pre Špecializované zariadenie: 

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V 

podľa prílohy č. 3 Zákona 448/2008 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä 

Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, 

skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, 

AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa. 

V Špecializovanom zariadení sa poskytuje:  

a) Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

b) Sociálne poradenstvo 

c) Sociálna rehabilitácia 

d) Ubytovanie 

e) Stravovanie 

f) Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

g) Osobné vybavenie 

Zabezpečuje sa, záujmová činnosť a ošetrovateľská starostlivosť a utvárajú sa 

podmienky na úschovu cenných vecí. 

 

 

 



Cieľová skupina a služby pre Zariadenie opatrovateľskej služby: 

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas 

plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa 

prílohy č.3, ak jej nemožno poskytnúť  opatrovateľskú službu. 

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje:  

a) Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

b) Sociálne poradenstvo 

c) Sociálna rehabilitácia 

d) Ubytovanie 

e) Stravovanie 

f) Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

V ZOS sa zabezpečuje ošetrovateľská starostlivosť a utvárajú sa podmienky na 

úschovu cenných vecí. 

 

PRIESTORY ZARIADENIA 

 

Zariadenie sa nachádza v tichom lesnom prostredí v katastri obce Obyce. Je 

zasadené do svahovitého terénu. V bezprostrednej blízkosti zariadenia sa 

nachádza reštaurácia s rekreačným areálom, tenisovým kurtom a detským 

ihriskom. Vedľa budovy zariadenia patrí veľké parkovisko. Budova je 

bezbariérová, šesťpodlažná. 

Priestory zariadenia sa formálne členia na štyri druhy: 

1. Priestory pre ubytovanie klientov (izby). 

2. Priestory pre vykonávanie odborných činností (terapie a pod.) a pre 

kultúrno- spoločenské voľnočasové aktivity klientov. 

3. Administratívne a prevádzkové priestory zabezpečujúce najmä 

vykonávanie obslužných a ďalších činností a servisu pre chod zariadenia 

(okrem priestorov s vyhradeným právom vstupu). 

4. Priestory s vyhradeným právom vstupu. 



 

Izby klientov sa nachádzajú na nultom, prvom, druhom a treťom podlaží. Izby sú 

jedno a dvojposteľové s vlastným sociálnym zariadením. Klienti majú k dispozícii 

vnútornú terasu, veľkú jedáleň slúžiacu aj ako spoločenskú miestnosť, miestnosť 

na aktivačnú činnosť klientov, miestnosť pre externú kaderníčku a pedikérku. 

V suteréne zariadenia sa nachádza práčovňa. Na nultom poschodí je miestnosť 

pre lekára zariadenia a opatrovateľky. Miestnosť pre opatrovateľky sa nachádza 

na každom podlaží. Na treťom poschodí sa nachádzajú kancelárske priestory. 

Strava sa dováža z neďalekej reštaurácie a vydáva sa vo výdajni na prvom 

poschodí zariadenia. 

Súčasťou zariadenia je vonkajší altánok s posedením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAMESTNANCI A ORGANIZAČNÁ ŠKTUKTÚRA 

 

V roku 2019 sa o prijímateľov sociálnych služieb staralo priemerne 25 

zamestnancov, z uvedeného počtu je 20 odborných. O klientov sa 24 hodín denne 

stará kvalifikovaný tím zdravotného personálu a opatrovateliek, okrem 

všeobecného lekára majú k dispozícii celý rad špecialistov, ktorí poskytujú 

klientom zdravotnú starostlivosť nielen vo svojich ambulanciách, ale aj priamo 

v zariadení. Organizačný diagram zamestnancov: 

 

 

 

Nezisková organizácia

správna rada, riaditeľ, 
dozorná rada

Riaditeľka zariadenia 
Domov v prírode Obyce

Úsek odborných činností

Zdravotnícky asistent

Sociálna pracovníčka,

inštruktor sociálnej 

rehabilitácie, 

ekonómka

Zdravotné sestry

Opatrovateľky

Úsek obslužných 
činností

Upratovavčky, 
pracovníčky práčovne údržbár, vodič



CIELE ZARIADENIA DOMOV V PRÍRODE n.o. 

 

Za najvyššiu prioritu považujeme poskytovanie bezpečnej služby spôsobom 

a v podmienkach, ktoré našich klientov neohrozujú na živote, zdraví a ani na 

majetku s akceptovaním prirodzených rizík života človeka.  

Zároveň rešpektujeme a aplikujeme základné hodnoty sociálnych služieb: 

 Podpora nezávislosti a autonómie 

 Podpora začleňovania a integrácie 

 Rešpektovanie individuálnych potrieb 

 Partnerská spolupráca 

 Záruky kvality 

 Rovnosť bez diskriminácie 

 

Svoje služby smerujeme k takému spôsobu poskytovania, ktoré klientov 

nevzďaľujú od bežného života a bežných životných činností a úkonov a ktorého 

súčasťou je aj rovnováha práv a povinností, slobody a záväzkov, nárokov 

a individualizovanej zodpovednosti našich klientov (s prihliadnutím na 

bezpečnosť a riziká vyplývajúce z ich aktuálnej sociálnej a zdravotnej situácie). 

 

Vízia  a ciele zariadenia: 

Víziou nášho zariadenia je zabezpečiť pre klientov také prostredie, ktoré 

podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň 

poskytuje odborne správne a bezpečné služby. 

Poslaním nášho zariadenia je poskytovanie sociálnych služieb fyzickej osobe 

odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v súlade s platnou legislatívou platnou 

v oblasti poskytovania sociálnych služieb. 

Hlavným tzn. strategickým cieľom je zlepšovať kvalitu života prijímateľov 

sociálnych služieb a zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb v zariadení. 

 

 



Ciele zariadenia: 

 Trvalé zlepšovanie poskytovaných sociálnych služieb, zohľadňovať 

individuálne potreby klientov, 

 Sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych služieb a tie implementovať 

na podmienky nášho zariadenia, 

 Dlhodobo modernizovať a zveľaďovať zariadenie novým a kvalitným 

vybavením, ktoré pomôže skvalitniť pobyt klientov v našom zariadení,  

 Začleňovať klientov do komunity, udržiavať spoluprácu s miestnou 

komunitou, zachovať kontakt  s rodinou klienta 

 Zvyšovať kvalifikáciu pracovníkov v zariadení, podporovať ich v ´ďalšom 

vzdelávaní 

 Podporovať aktívny život klientov, vytvárať také podmienky, ktoré 

umožnia, čo najdôstojnejšie prežitie života klientov, pomôžu udržať čo 

najvyššiu možnú mieru samostatnosti a udržanie fyzických i psychických 

schopností klientov.  

 

 

POSKYTOVANIE SOCIALNEJ SLUŽBY ZA ROK 2019 

 

V roku 2019 poskytlo zariadenie Domov v prírode, n. o. Obyce sociálnu službu 

celkovo 67 klientom, zväčša zo západného a stredného Slovenska. Prijatých bolo 

99% klientov po podaní žiadosti. Odmietnuté 1% klientov, tvorili žiadatelia 

o poskytovanie sociálnej služby, ktorí nespĺňali podmienky prijatia do zariadenia 

podľa č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení 

neskorších predpisov /ďalej len zákon o sociálnych službách/.  

 

 

 

 



PREHĽAD AKTIVÍT A ČINNOSTÍ V ZMYSLE POSKYTOVANIA    

SOCIALNEJ SLUŽBY 

 

1. Sociálne odborné činnosti: 

 pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

 sociálne poradenstvo pre žiadateľov  o umiestnenie 

 sociálne poradenstvo pre klientov zariadenia a ich rodiny 

 administratívne plnenie úloh vyplývajúce s procesom podania žiadosti, 

prijímania klientov, odchodov zo zariadenia 

 evidencia a aktualizácia poradovníka žiadateľov o umiestnenie  

 sociálnu rehabilitáciu a pomoc s adaptačným procesom pri nových 

klientoch 

 začlenenie klientov do sociálneho života zariadenia 

 vedenie evidencie a zasielanie hlásení príslušným inštitúciam 

 komunikácia s príbuznými klientov 

 vypracovávanie individuálnych plánov 

 

2. Odborné  činnosti- zdravotnícke, ošetrovateľské a opatrovateľské: 

 lekárske prehliadky a ošetrenie klientov 

 doprovod na vyšetrenia v rámci spádovej oblasti 

 ošetrovanie klientov a lieková politika 

 pomoc s osobnou hygienou, kúpanie, plienkovanie, stravovanie a pomoc 

s tým spojená 

 zabezpečenie opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti o klientov 

zariadenia 

 

3. Ďalšie služby pre klientov zariadenia: 

 ubytovanie, stravovanie klientov  

 upratovanie, pranie, žehlenie a údržba oblečenie 



 vybavovanie a pomoc pri vybavovaní osobných vecí pre klientov napr. 

pomoc s osobnou korešpondenciou, nákupmi, vybavovaním úradných 

záležitostí 

 úschova cenných vecí 

 zabezpečenie kaderníckych a pedikérskych služieb tretími osobami 

 zabezpečovanie uspokojovania duchovných potrieb klientov 

 

4. Záujímová  činnosť klientov: 

V rámci individuálnych plánov poskytovania sociálnych služieb sa zamestnanci 

zariadenia snažia o individuálny prístup ku každému klientovi a o maximálne 

možné udržanie jeho sebestačnosti. Podporujeme individuálne záujmy klientov, 

aktivizujeme ich, vedieme k čo najväčšej samostatnosti a zároveň motivujeme  k 

novým činnostiam.  

Seniori sa podľa svojich možností a schopností spolupodieľajú na organizovaní 

života v zariadení. Klientom sú ponúkané voľno - časové aktivity, spoločné 

oslavy, kultúrne podujatia a výlety. Spoločným cieľom zamestnancov zariadenia 

je zabrániť sociálnej izolácii seniora a zapojiť ho do života komunity.  Medzi 

každodenné aktivity patrí ich motivácia k nenáročným prácam a starostlivosti o 

svoje potreby, vykonávanie sebaobslužných činností, odstránenie pasivity a 

nezáujmu klientov o každodenné činnosti, ktoré v minulosti pravidelne 

vykonávali  vo svojom domácom prostredí. napr. ustielanie lôžka, hygiena, 

udržanie poriadku vo svojej izbe..... Všetky tieto aktivity sa uskutočňujú za 

spoločnej spolupráci pracovníkov a klienta. 

Voľnočasové aktivity ponúkané v zariadení : 

 Rozširovanie vedomostí a kognitívnych schopností - čítanie kníh, 

zaujímavých článkov, rozvíjanie  vedomostí z rôznych oblastí 

spoločenského života, hranie spoločenských hier ... 



 Výtvarné aktivity – tvorba obrázkov z papiera, kreslenie a vystrihovanie 

výzdob podľa aktuálneho obdobia, maľovanie pastelkami, vodovými 

farbami a pod. .  

 Pracovné aktivity – obnovovanie zručností klienta napr. strihanie látok, 

šitie, vyšívanie,  prišívanie gombíkov, háčkovanie, pletenie.... 

 Pohybové aktivity – pohybové cvičenia, prechádzky, športové 

aktivity...... 

 Hudobné aktivity - počúvanie hudby, spev, nácvik piesní, hudobné 

posedenia ...    

 Práca so spomienkami klientov - spomínanie na prežitý život, detstvo, 

školské časy, mladosť, zvyky, tradície.   

       

 

5. Kultúrne a spoločenské akcie v zariadení, spolupráca s inými 

organizáciami  :  

V zariadení sociálnych služieb Domov v prírode pripravujeme v rámci aktivít 

množstvo rôznych podujatí. Organizujeme meninové, narodeninové oslavy pre 

klientov zariadenia. spolupracujeme s klubom dôchodcov v Zlatých Moravciach 

a ich speváckym súborom Babička. Počas roku nás viackrát navštívili zo svojim 

kultúrnym programom aj deti z jasieľ  a materskej škôlky Viktorka zo Zlatých 

Moraviec. Spolupracujeme aj so školami v prírode, ktoré sú konané v blízkom 

areáli Partizán Rezortu. V rámci výkonu odbornej praxe spolupracujeme so 

študentami sociálnej práce UKF so sídlom v Nitre. Návšteva mladých ľudí 

v zariadení a trávenie času z našimi seniormi obohacuje obe strany.  Naše 

zariadenie umožňuje vykonávanie odbornej praxe účastníkom opatrovateľských 

kurzov cez akreditované spoločnosti. Príjemným spestrením voľného času našich 

seniorov sú aj vystúpenia hudobných súborov z blízkeho okolia. Svojimi 

kultúrnymi pásmami zavítali do nášho domova  napr. aj folklórny súbor Skalka 

Hosťovce. Pri ich vystúpeniach majú klienti možnosť zaspievať si s nimi známe 



ľudové piesne, zatancovať si a zaspomínať si na zvyky z mladosti a tradície nášho 

regiónu ako sú fašiangové zvyky, páranie peria, vianočné zvyky a pod. Pravidelne 

si pripomíname najmä MDŽ, deň matiek, deň otcov, sv. Mikuláša, Vianoce,  

október– mesiac úcty k starším a iné.  S klientmi zariadenia vykonáva odborný 

personál sociálnu prácu vychádzajúcu s individuálnych potrieb klientov 

a možností, aké im dovoľuje ich zdravotný stav.  Zabezpečujeme uspokojovanie 

spirituálnych potrieb klientov návštevou svätých omší v priestoroch zariadenia.  

 

 

 

FINANČNÁ  SPRÁVA 

 

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie 

základných údajov v nej obsiahnutých 

 

 

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení 

Domov v prírode n.o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva. 

Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej závierky. 

Účtovná závierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného 

účtovníctva. Na základe účtovnej závierky, Domov v prírode n.o. zostavuje 

Súvahu, Výkaz ziskov a stráv a Poznámky. 

 

 

Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho 

fondu a z rozpočtu obce neprekročili v roku 2019 sumu 33 193 eur, audit 

v súlade s §33 ods. 3 Zákona vykonaný nebol. 

 

 



AKTÍVA: 

 

Obežný majetok spolu je vo výške -953,52 eur: 

Z toho: 

- Zásoby sú vo výške 0,00 eur 

- Dlhodobé pohľadávky sú vo výške 0,00 eur 

- Finančný majetok je vo výške 1 685,88 eur. 

Neobežný majetok spolu je vo výške 1 875,00 eur 

Majetok spolu je vo výške 921,48 eur. 

 

PASÍVA: 

 

Vlastné zdroje krytie majetku spolu -69 546,33 eur 

Z toho: 

- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 0,00 eur. 

- Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -158 356,33 eur 

- Cudzie zdroje spolu 70 467,81 eur 

- Z toho rezervy 0,00 eur 

Dlhodobé záväzky 924,45 eur 

Záväzky z obchodného styku 32 327,82 eur 

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu 921,48 eur. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


