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1.

Úvodné slovo starostu obce
Individuálna výročná správa obce Byšta za rok 2018 je dokument, ktorý poskytuje
ucelený pohľad na život v obci, jej geografické, demografické a ekonomické údaje a
zároveň hodnotí ako obec nakladala s finančnými prostriedkami v roku 2018. Výročná
správa umožňuje čitateľovi pozrieť si hospodárenie obce z hľadiska účtovníctva,
rozpočtovníctva, približuje mu základné informácie o majetkovej a finančnej situácii ,
analýzu príjmov a výdavkov , prehľad pohľadávok a záväzkov, informácie o výnosoch
a nákladoch, prijatých a poskytnutých transferoch ako aj ostatné dôležité informácie o
obci. Povinnosť vypracovať výročnú správu pre obec Byšta vyplýva z § 20 zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Obec sa snažila o všestranný
rozvoj jej územia ako aj skvalitnenie života v nej, v čom sa budeme snažiť pokračovať
aj v nasledujúcom roku.

2. Identifikačné údaje obce

Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán obce:
Telefón:
E-mail:
Webová stránka:

Obec Byšta
Okružná 9/76
00331392
Radoslav Palinský, starosta obce
056/6701835
obecbysta@centrum.sk
www.bysta.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Do 2018
Starosta obce:
Zástupca starostu obce:
Hlavný kontrolór obce:
Obecné zastupiteľstvo:
Komisie:
Obecný úrad:
Od 2018
Starosta obce:
Zástupca starostu obce:
Hlavný kontrolór obce:
Obecné zastupiteľstvo:

Andrej Beľuš
Katarína Vašková
Ing. Monika Hudačková
Katarína Vašková, Štefan Kandráč, Marianna Bačová, Tőkeli
Martin, Simoneta Šalgová
Anna Beľušová - referentka

Radoslav Palinský
Katarína Vašková
Ing. Monika Hudačková
Katarína Vašková, Marianna Bačová, Tőkeli Martin, Ing. Lucia
Račeková, Ing. Martin Kandráč
Komisie:
komisia na ochranu verejného záujmu
Obecný úrad:
Anna Beľušová - referentka
Rozpočtové organizácie obce nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti rozpočtové
organizácie.
Príspevkové organizácie obce nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti príspevkové
organizácie.
Neziskové organizácie obec nemá založené žiadne neziskové organizácie.
Obchodné spoločnosti obec nemá založené žiadne obchodné spoločnosti.
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4. Poslanie, vízie, ciele
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Poslanie obce:
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov,
dotácií zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov od ostatných subjektov. Na plnenie svojich úloh
môže použiť návratné zdroje financovania, mimorozpočtové zdroje. Majetkom obce sú veci vo
vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce, má sa
zveľaďovať a zhodnocovať. Neprípustné je darovanie nehnuteľného majetku obce. Majetok
obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.
Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Podiely na daniach v
správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotácie na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú prostredníctvom správcu kapitoly štátneho
rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec.
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR,
do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať. Obec, ako subjekt verejnej
správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou v registri organizácií vedenom
Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Všeobecnou
legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky rozpočtových
organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona
5 účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva. Obec ako samostatný územný samosprávny
celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.
Vízie obce:
 formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne,
prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce,
 uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom,
dodávateľom a ostatným subjektom.
 individuálnym prístupom starostu obce a poslancov OZ zvyšovať záujem a zapojenie
občanov do riešenia vecí verejných
Ciele obce:
Cieľom obce je budovať infraštruktúru v obci tak, aby plnila úlohu pre sídelnú, ekonomickú,
kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci. Pre dosiahnutie cieľov a plnenie poslania uplatňuje
Obec Byšta nasledovné zásady:
 plnenie právnych a ostatných požiadaviek,
 zvyšovanie kvality služieb poskytovaných obyvateľom,
 zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovanie
environmentálneho povedomia a kvality života.
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.
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5.1.

Geografické údaje

Geografická poloha obce :
Susedné mestá a obce :
Celková rozloha obce :
Nadmorská výška :
5.2.

Obec Byšta leží na juhovýchodnom úpätí Slanských vrchov
v doline potoka Byšta
Kazimír, Brezina
11,52 km2
186 m.n.m. v strede obce

Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov :
159 obyvateľov
Národnostná štruktúra :
slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
15 % rímsko-katolíkov
26 % grécko-katolíkov
10 % evanjelikov
26 % pravoslávnych
Vývoj počtu obyvateľov : Počet obyvateľov dlhodobo stagnuje
5.3.

Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci :
cca 8 %
Nezamestnanosť v okrese : cca 10 – 15 %
Vývoj nezamestnanosti :
stagnuje
5.4.

Symboly obce

Erb obce :
V modrom štíte z pravého okraja štítu vyrastajúci zelený vrch, vľavo sa
znižujúci do pažite, na nej vpravootočený, striebroodetý pastier v zlatom
klobúku a zlatých topánkach, v pravici so zlatou pastierskou berlou,
vpravo od neho strieborná ovečka, na vrchu druhá, obrátená ovečka, v
strede hlavy štítu tri zlaté hviezdičky (2,1) a strieborný polmesiac s
tvárou.
Vlajka obce :
Vlajka Obce Byšta pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov
vo farbách žltej, bielej, žltej, bielej, modrej, zelenej,
modrej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je
tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny
jej listu.

Pečať obce :
Z obce poznáme dve pečatidlá. Staršie z 18. Storočia s kruhopisom „SIGIL.POS.BISTE.1784“.
Kovové pečatidlo s priemerom 26 mm, vysoké 52 mm a s evidenčným číslom F 2551-533 sa
nachádza vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Je v ňom zobrazená architektúra
5

sakrálneho objektu. Ide o bočný pohľad na miestny kostol. Tento pečatný symbol sa nestal
motívom pre vyhotovenie erbu obce Byšta.
Druhý odtlačok pečatidla z prvej polovice 19.storočia s kruhopisom: „BISTE HELLYSÉGE
PETSÉTTYE“ sa nachádza v Štátnom oblastnom archíve v Košiciach na písomnosti z 13.
Novembra 1852. Na zle čitateľnom odtlačku pečatidla stojí pastier oviec – bača s klobúkom na
hlavne a v dlhom kabáte, v pravej ruke držiaci palicu, pred ním sa pasú ovečky. Na základe
tohto odtlačku bol navrhnutý aj erb obce, ktorý bol zapísaný do Heraldického registra.
5.5.

Logo obce

Obec Byšta nemá evidované žiadne oficiálne logo. Ako logo sú používané oficiálne symboly a
oficiálny názov obce.
5.6.
História obce
Podhorská obec Byšta sa roku 1270 spomína ak príslušenstvo hradu Füzer, ktorý sa dnes
nachádza v Maďarsku. Byšta po stáročia na župnom pomedzí bola drevorubačskou usadlosťou.
Ťažba dreva, pálenie dreveného uhlia, pastierstvo, tkáčstvo, poľnohospodárstvo, práce
v kameňolome i práca vo vinohradoch boli oddávna hlavnou obživou miestneho obyvateľstva.
V obci sa nachádzal aj ovčín. V chotári pri dvoch minerálnych prameňoch vznikli kúpele
miestneho rázu na liečenie žalúdočných a vnútorných chorôb, reumy, ischiasu a cievnych
chorôb (bez lekárskeho vedenia), v minulosti slúžili na rekreáciu. Jedná sa o slané minerálne
pramene.
Obec v minulosti dostali Demeter a Michal, v 14. a 15. storočí boli zemepánmi
Perényiovci.
V roku 1828 mala 78 domov a 560 obyvateľov. Zúčastnili sa roľníckeho povstania v roku
1831. Obec Byšta a Malý Kazimír patrili do Abovskej stolice, neskôr do Abovsko-turnianskej
župy a od roku 1882 boli pričlenené do Zemplínskej župy. V rokoch 1890- 1910 sa mnohí
vysťahovali do zahraničia, najmä do USA. V 19. a 20. storočí vlastnili tunajšie majetky
Károlyiovci. V rokoch 1938 – 1944 bola Byšta pripojená k horthyovskému Maďarsku. Dnes
má obec 159 obyvateľov a rozlohu 1152 ha.
Byšta kúpele slúžili ako stredisko letnej rekreácie, mali kúpalisko s plaveckým a detským
bazénom. V Byšte - kúpeľoch je rybník s rozlohou (4ha) s možnosťou rybolovu.
6.

Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

6.1.

Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola Kazimír
- Materská škola Kazimír
Na mimoškolské aktivity je zriadená:
- Základná umelecká škola v Trebišove a v Sečovciach
- Centrum voľného času v Trebišove
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na zachovanie doterajšieho stavu.
6.2.

Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
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-

Nemocnica s poliklinikou Trebišov
Lekár v Michaľanoch, Kuzmiciach a vo Veľatoch
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na zachovanie doterajšieho stavu.
6.3.

Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečuje :
- Zariadenie sociálnych služieb Trebišov, Hospic v Slovenskom Novom Meste
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na zachovanie doterajšieho stavu.
6.4.

Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec sama prostredníctvom vlastných
kultúrnych podujatí.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať na zachovanie kultúry a jej rozvoj v obci.
6.5.

Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Predajňa rozličného tovaru
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- AT Zemplín s.r.o.
- Samostatne hospodáriaci roľníci
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na podporu rozvoja hospodárstva zo strany obce.
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
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 26.2.2018 uznesením č. A40/2018.
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
- prvá zmena schválená dňa 14.10.2018 uznesením č. A56/2018
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7.1.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018

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
Rozpočet obce

Schválený
rozpočet v €
85 838,00
71 838,00
10 500,00
3 500,00
0,00
85 565,00
68 585,00
16 980,00
0,00
0,00
273,00

Schválený
rozpočet po
poslednej
zmene v €
98 525,00

Skutočné plnenie % plnenia
príjmov/čerpanie príjmov/%
výdavkov k
čerpania
31.12.2018 v € výdavkov
98 564,51
100,04

89 500,00
4 700,00
4 325,00

89 542,58
4 697,00
4 324,93

100,05
99,94
100,00

0,00
96 321,00

0,00
96 652,82

100,34

91 535,00
4 786,00
0,00

91 867,22
4 785,60
0,00

0,00
2 204,00

0,00
1 911,69

100,36
99,99

86,74

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Skutočnosť k
Hospodárenie obce
31.12.2018
Bežné príjmy spolu
89 542,58 €
7.2.

z toho:

Bežné príjmy obce
Bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu

89 542,58 €
0,00 €
91 867,22 €

z toho:

Bežné výdavky obce
Bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

91 867,22 €
0,00 €
-2 324,64 €
4 697,00 €

z toho:

Kapitálové príjmy obce
Kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu

4 697,00 €
0,00 €
4 785,60 €

z toho:

Kapitálové výdavky obce
Kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

4 785,60 €
0,00 €
-88,60 €
-2 413,24 €
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Vylúčenie z prebytku

0,00 €
-2
413,24
€
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
4 324,93 €
Výdavky z finančných operácií
0,00 €
Rozdiel finančných operácií
4 324,93 €
PRÍJMY SPOLU
98 564,51 €
VÝDAVKY SPOLU
96 652,82 €
Hospodárenie obce
1 911,69 €
Úprava prebytku
0,00 €
Upravené hospodárenie obce
1 911,69 €
Schodok rozpočtu v sume – 2 413,24 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. bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
2 413,24 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 2 413,24 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume
2 413,24 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 1 911,69 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
1 911,69 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme
1 911,69 EUR.
7.3.
Rozpočet na roky 2019 – 2021
Skutočnosť k
31.12.2018 v €
Príjmy celkom
98 564,51
z toho:
Bežné príjmy
89 542,58
Kapitálové príjmy
4 697,00
4 324,93
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
0,00
subjektivitou

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

tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
Rozpočet na Rozpočet na
rok 2019 v € rok 2020 v €
73 342,00
73 342,00

Rozpočet na
rok 2021 v €
73 342,00

62 842,00
10 500,00
0,00

62 842,00
10 500,00
0,00

62 842,00
10 500,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Skutočnosť k
31.12.2018 v €
96 652,82

Rozpočet na
rok 2019
73 342,00

Rozpočet na
rok 2020
73 342,00

Rozpočet na
rok 2021
73 342,00

91 867,22
4 785,60
0,00

62 842,00
10 500,00
0,00

62 842,00
10 500,00
0,00

62 842,00
10 500,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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8.

Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva

8.1.

Majetok

Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami
VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Posktytnuté návratné fin.výpomoci dlh
Posktytnuté návratné fin.výpomoci
krát

Časové rozlíšenie
8.2.

ZS k 31.12.2017 KZ k 31.12.2018
1 195 486,23 €
1 176 861,65 €
1 182 251,00 €
1 163 353,96 €
0,00 €
1 157 853,47 €
24 397,53 €
13 235,23 €

0,00 €
1 138 956,43 €
24 397,53 €
13 507,69 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
716,91 €
12 518,32 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
1 142,03 €
12 365,66 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

ZS k 31.13.2017 KZ k 31.12.2018
1 195 486,23 €
1 176 861,65 €
665 982,20 €
657 843,45 €

z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky

0,00 €
0,00 €
665 982,20 €
6 426,48 €

0,00 €
0,00 €
657 843,45 €
12 707,17 €

0,00 €
0,00 €
680,59 €
5 745,89 €
0,00 €
523 077,55 €

0,00 €
0,00 €
748,36 €
11 958,81 €
0,00 €
506 311,03 €

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

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- prírastok záväzkov z dôvodu vyplatenia odstupného pre starostu obce
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8.3.

Pohľadávky

Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
8.4.

Zostatok k 31.12.2017 Zostatok k 31.12.2018
0,00 €
4 255,80 €
0,00 €
1 142,03 €

Záväzky

Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok k 31.12.2017 Zostatok k 31.12.2018
6 426,48 €
12 707,17 €
0,00 €
0,00 €

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- významný nárast záväzkov je z dôvodu vzniku záväzku z vyplatenia odstupného
bývalému starostovi obce
9.

Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov

Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53- Dane a popaltky
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej činnosti a
zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na trasféry a náklady z odvod príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
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 – Finanèné výnosy
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/

Skutočnosť k
31.12.2017
95 067,45 €
8 952,73 €
9 329,27 €
56 347,59 €
94,18 €
0,00 €

Skutočnosť k
31.12.2018
111 753,89 €
15 820,24 €
13 374,93 €
59 508,58 €
96,58 €
0,00 €

19 958,64 €
260,90 €
0,00 €
124,00 €
0,14 €
97 638,35 €
2 618,99 €
0,00 €
0,00 €
49 104,30 €
12 459,00 €

19 958,64 €
2 920,52 €
0,00 €
74,40 €
0,00 €
103 615,14 €
4 420,10 €
0,00 €
0,00 €
57 220,04 €
11 741,16 €

0,00 €
1,12 €

797,48 €
294,24 €

33 454,94 €

29 142,12 €

2 570,90 €

-8 138,75 €
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Hospodársky výsledok (záporný) v sume – 8 138,75 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:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu

Suma prijatých fin.
prostriedkov

Ministerstvo vnútra

Prenesený výkon – evidencia
obyvateľstva, register adries, REGOB

676,32 €

Úrad práce, soc. vecí
a rodiny

Zamestnávanie cez projekt - § 54

11 711,28 €

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
- zamestnávanie cez projekt - §54 v sume 11 711,28 €
10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
- rekonštrukcia budov a objektov v obci v celkovej sume 4 785,60 €
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- dobudovanie kanalizácie
- výstavba oddychového centra
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
Obci nie sú známe žiadne riziká a neistoty, ktorým by bola účtovná jednotka vystavená.
Vypracovala: Monika Kišová

Schválil: Radoslav Palinský
starosta obce

V Byšte, dňa 28.10.2019
Prílohy:

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