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1. Úvodné slovo starostu obce  

       

Vážení občania, poslanci a priatelia našej obce.  

Touto cestou Vám predkladám individuálnu Výročnú správu Obce Husák  za rok 2021, 

prostredníctvom ktorej môžete nahliadnuť na aktuálny stav obce a na výsledky dosiahnuté za 

uplynulý rok. Po skončení kalendárneho a účtovného roka v každej organizácií neodmysliteľne 

patrí zhodnotenie ekonomickej a bežnej činnosti. Kvalitu odvedenej práce môžete najlepšie 

posúdiť iba vy, občania našej obce. Každodenne sa potykáme s problémami, ktoré nám v 

posledných rokoch prináša spoločenská, ekonomická a sociálna situácia. Zmierniť túto situáciu 

môžeme, ak si budeme vychádzať v ústrety v rámci svojich možností a schopností, ak si 

budeme navzájom pomáhať, aby sme vytvorili pekné, pokojné a šťastné podmienky pre život v 

našej obci. Našou snahou bolo zabezpečenie potrieb v prospech občanov našej obce.  

V priebehu roka boli vykonávané práce v rámci údržby obecného majetku a drobné práce. 

Obec zabezpečovala prostredníctvom pracovníkov obce úlohy tak, aby bola dosiahnutá čo 

najväčšia spokojnosť občanov.   

Kultúra, šport a duchovná oblasť je neodmysliteľnou súčasťou života obce. Nakoľko nám 

pandemická situácia komplikuje život, nemohli sme uskutočniť kultúrne podujatia, ktoré 

doteraz boli obcou usporiadané ako je stavanie mája, stretnutie so seniormi, až po Mikuláša 

pre deti.  

Pri čítaní Výročnej správy obce sa dozviete rôzne údaje. Najdôležitejšou časťou dokumentu je 

majetkový stav obce Husák, rozpočet a jeho plnenie.  

V súčasnosti je obec budujúca svoje vzťahy na princípe partnerstva, vzájomnej úcty  a 

tolerancie hodnotená pozitívne. Verím, že v spolupráci s občanmi, našou spoločnou prácou a 

úsilím zvládneme aj v roku 2022 množstvo práce a prekážok.  

Chcem sa poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu a 

predovšetkým tým občanom, ktorí svojou prácou prispeli k zveľaďovaniu našej obce.  

   

         Ing. Michal Copák 

        starosta obce Husák 
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2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Husák 

Sídlo: Husák 25, 072 51 Krčava 

IČO: 00325201 

Štatutárny orgán obce: starosta obce 

Telefón: 056 6593272 

E-mail: obechusak@lekosonline.sk  

Webová stránka: www.husak.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: Ing. Michal Copák 

Zástupca starostu obce: Bc. Iveta Hlaváčová 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Mária Kirilová 

Obecný úrad: Ing. Jana Pavliščáková 

Obecné zastupiteľstvo:        Ján Ferenc 

                                             Iveta Hlaváčová 

                                             Michal Hutaj 

                                             Ing. Jana Abrahámová 

                                             Zuzana Jakubová 

Komisia pre šport a kultúru: 

 predseda komisie -              Iveta Hlaváčová 

 členovia komisie -              Ing. Jana Abrahámová 

                                             Radoslava Hutajová 

                                             Zuzana Jakubová 

Komisia pre verejný poriadok a riešenie sťažností:  

predseda komisie -               Ján Ferenc 

členovia komisie -               Zuzana Jakubová 

                                             Iveta Hlaváčová 

                                             Ing. Jana Abrahámová 

                                              

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre riešenie 

konfliktov voči verejnému záujmu: 

predseda komisie -              Michal Hutaj 

mailto:obechusak@lekosonline.sk
http://www.husak.sk/
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členovia komisie -               Ján Ferenc 

                                             Ing. Jana Abrahámová 

                                             Iveta Hlaváčová 

                                             Zuzana Jakubová 

 

Rozpočtové organizácie obce : obec nemá zriadené rozpočtové organizácie 

 Príspevkové organizácie obce: obec nemá zriadené príspevkové organizácie  

Neziskové organizácie založené obcou: obec nemá založené neziskové organizácie 

Obchodné spoločnosti založené obcou: obec nemá založené obchodné spoločnosti 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Vízie obce: cesta do Koromle 

 

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  

 

Obec Husák sa nachádza v Košickom kraji v okrese Sobrance a katastrálne hraničí s obcami 

Koromľa, Krčava, Petrovce, Vyšné Nemecké a z východu časť tvorí hranica s Ukrajinou. 

Celková rozloha obce /katastra/: Husák 1395 ha.    

Nadmorská výška sa pohybuje v chotári od 150 až do 330 m.n.m.; v strede obce 220 m.n.m. 

 

5.2.Demografické údaje  

 

Počet obyvateľov:  161 obyvateľov  k 31.12.2021 

Národnostná štruktúra obyvateľov:  slovenská národnosť   

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vierovyznania: prevažuje rímsko-katolícke 

vierovyznanie a grécko-katolícke vierovyznanie. 
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5.3.Symboly obce 

Vlajka obce :                                                            Erb obce: 

 

Pečať obce :  

vychádza z erbu obce s nápisom Obec Husák  

 

5.4.História obce  

 Prvé údaje  o obci  sa zachovali z roku 1548 za panovníka kráľa Ferdinanda I. Toto 

územie vlastnili šľachtici Drugetovci, pochádzajúci z Francúzska. Ich dedičným panstvom bolo 

aj hradné panstvo Nevické, toho času Ukrajina, ktorého majetkovou  súčasťou  bola aj dedina 

Husák. Neznámy  muž Husák bol prvým šoltýsom vo vznikajúcej dedine, ktorá dostala názov 

s jeho prezývkou. Prvá písomná zmienka o obci Husák je z roku 1567. V rokoch  1939-44 bola 

obec pričlenená k Maďarsku. 

Obec Husák leží na Východoslovenskej nížine. Severnú  časť uzatvára pohorie Vihorlat, ktoré 

sa pri Ukrajinských hraniciach stáča na juh. Na jeho južnej strane 2 km od hraníc Ukrajiny 

jeveľká kotlina v ktorej sa nachádza obec Husák. Na severe susedí s obcou Koromľa na 

severovýchode s obcou Petrovce a na východe sú lesy, ktorými prechádza  hranica Ukrajiny. 

Cez dedinu vedie cesta a pri nej tečie malý potok, ktorý vyviera z lesa neďaleko obce Petrovce. 

Smeruje k obci Krčava cez údolie, ktoré v minulosti slúžilo ako  luky a pasienky. 

Rímskokatolícky kostol bol postavený v roku 1926 a je zasvätený rodičom Panny Márie sv. 

Joachimovi a sv. Anne. V roku 2018 si obce pripomenula 450 rokov od prvej písomnej 

zmienky o obci. 
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6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)   

6.1.Výchova a vzdelávanie  

 

V obci Husák nie je základná škola a ani materská škola. Deti navštevujú ZŠ s MŠ v Krčave 

a v Sobranciach. 

6.2.Zdravotníctvo 

 

V obci Husák nie je žiadne zariadenie poskytujúce zdravotnícku starostlivosť. Občania 

využívajú zdravotnícke služby v okresnom meste Sobrance, kde je aj Regionálna nemocnica, 

Poliklinika a odborné ambulancie.. V meste Sobrance je možnosť využiť aj služby piatich 

lekárni a predajne zdravotníckych potrieb. 

 

6.3.Sociálne zabezpečenie 

 

  Pre starých odkázaných občanov obec nezabezpečuje opatrovateľskú službu prostredníctvom   

vlastných zamestnancov, ale majú možnosť využiť služby Liečebne pre dlhodobo chorých 

v Sobranciach. 

 

6.4.Doprava 

Doprava je v obci zabezpečovaná autobusovou spoločnosťou ARRIVA podľa rozpisu. 

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 

bude orientovať na : poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo. 

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 
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Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.11.2020, uznesením č. 18/2020                        

Zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami boli schválené obecným zastupiteľstvom  

Dňa 10.06.2021  uznesením č. 13/2021 rozpočtové opatrenie č.1/2021. 

Dňa 29.09.2021  uznesením č. 17/2021 rozpočtové opatrenie č. 2-3/2021. 

Dňa 12.12.2021  uznesením č. 23/2021 rozpočtové opatrenie č. 5-7/2021 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 v EUR  

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 104100,00 161736,00 171568,45 106,08 

z toho :     

Bežné príjmy 104100,00 144779,00 142494,01  

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00  

Finančné príjmy 0,00 16957,00 29074,44  

Výdavky celkom 104100,00 157621,00 145579,70 92,36 

z toho :     

Bežné výdavky 84100,00 113925,48 101884,37  

Kapitálové výdavky 20000,00 43695,52 43695,33  

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00  

Rozpočet obce  0,00 4115,00 25988,75 631,56 

 

V roku 2021 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy : 

- v bežnom rozpočte:  

- podielové dane, ktoré predstavovali sumu vo výške 38694,13 EUR 

- daň z nehnuteľností, ktorá predstavovala 19940,38 EUR 

- komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý predstavoval sumu 765,00 EUR 

- z poplatkov za uloženie odpadu z Environmentálneho fondu, ktorý predstavoval 

76974,24  

- v kapitálovom rozpočte:  

- 0,00 EUR 

- vo finančných operáciách:  

- z prostriedkov príjmov z predchádzajúcich rokov a z rezervného fondu vo výške 

29074,44 EUR. 

V roku 2021 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky : 

- v bežnom rozpočte: 

- mzdy  vo výške  41504,66 EUR 

- odvody do poisťovní vo výške 13104,39 EUR 
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- cestovné vo výške 2217,16 EUR 

- energie v výške 3420,61 EUR 

- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie vo výške 3250,25 EUR 

- všeobecný materiál vo výške 8251,33 EUR 

- všeobecné služby vo výške 6505,47 EUR 

- stravovanie zamestnancov a doplatky seniorom vo výške 3532,00 EUR 

- vývoz TKO vo výške 2991,85 EUR 

- odmeny a príspevky vo výške 4157,95 EUR 

- v kapitálovom rozpočte:  

- rekonštrukcia a modernizácia vo výške 36590,95 EUR 

- realizácia nových stavieb vo výške 5804,78 EUR 

- vo finančných operáciách:  

- 0,00 EUR 

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

  

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 142494,01 

z toho : bežné príjmy obce  142494,01 

Bežné výdavky spolu 101884,37 

z toho : bežné výdavky  obce  101884,37 

Bežný rozpočet 40609,64 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 43695,33 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  43695,33 

Kapitálový rozpočet  -43695,33 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -3085,69 

Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -3085,69 

Príjmové finančné operácie  29074,44 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 29074,44 
PRÍJMY SPOLU   171568,45 

VÝDAVKY SPOLU 145579,70 

Rozpočtové hospodárenie obce  25988,75 
Upravené rozpočtové hospodárenie obce 25988,75 
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Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená: 

Príjmami z Environmentálneho fondu za uloženie odpadu na skládke odpadu Husák. 

 

7.3. Rozpočet na roky 2022 - 2024 v EUR     

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Príjmy celkom 171568,45 122180,00 117030,00 117030,00 

z toho :     

Bežné príjmy 142494,01 122180,00 117030,00 117030,00 

Kapitálové príjmy 0,00    

Finančné príjmy 29074,44    

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Výdavky celkom 145579,70 122180,00 1170030,00 117030,00 

z toho :     

Bežné výdavky 101884,37 115180,00 92030,00 92030,00 
Kapitálové výdavky 43695,33 7000,00 25000,00 25000,00 

Finančné výdavky 0,00    

 

Dôvodová správa k rozpočtu na roky 2022 - 2024:  

Obec zostavila rozpočet na základe skutočného rozpočtu za rok 2021 s predpokladanou 

prognózou na nasledujúce roky aj vzhľadom na pandemickú situáciu ochorenia COVID 19.  

Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť 

kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na rozpočet pre nasledujúce roky.  

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva  

 

8.1. Majetok v EUR 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Majetok spolu 532673,68 538543,56 

Neobežný majetok spolu 499708,32 508492,20 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 475310,79 484237,20 

Dlhodobý finančný majetok 24397,53 24255,00 

Obežný majetok spolu 32965,36 30051,36 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  1487,38 1559,21 
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Finančné účty  31477,98 28495,15 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  0,00 0,00 

 

8.2. Zdroje krytia v EUR 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k  31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 532673,68 538543,56 

Vlastné imanie  325320,03 363030,61 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely, fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  325320,03 363030,61 

Záväzky 7156,47 5654,29 

z toho :   

Rezervy  480,00 480,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1048,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 344,77 441,63 

Krátkodobé záväzky 5283,7 4732,66 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 200197,18 169858,66 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- zaradenie samostatných hnuteľných vecí a súbory hnuteľných veci do majetku v sume 

2865,60 EUR 

- zaradenie stavieb do majetku v sume 42395,73 EUR 

- oprávky k stavbám v sume 8698,5 EUR, 

- oprávky k samostatným hnuteľným veciam v sume 27636,36 EUR 

- tvorba rezerv na audit v sume 480,00 EUR 

 

8.3. Pohľadávky v EUR 

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   1487,38 1559,21 

Pohľadávky po lehote splatnosti     
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8.4. Záväzky v EUR 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   5283,70 4732,66 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- Pohľadávky – obec eviduje pohľadávku voči družstvu AGRO Porúbka vo výške 

Záväzky – obec má záväzky voči dodávateľom, zamestnancom, poisťovniam, daňovému 

úradu za december 2021, ktoré sú splatné v januári 2022. 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2021 - vývoj nákladov a výnosov v EUR  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Náklady 142759,58 135788,79 

50 – Spotrebované nákupy 26169,94 16655,72 

51 – Služby 19845,79 12460,35 

52 – Osobné náklady 54478,45 64331,62 

53 – Dane a  poplatky 0,00 0,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
1,09 230,85 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

37855,67 36814,92 

56 – Finančné náklady 3295,99 1936,00 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
1100,00 0,00 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 

Výnosy 179787,87 173499,37 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 0,00 0,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
154887,22 137130,16 

64 – Ostatné výnosy 610,30 396,61 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 
0,00 0,00 
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a zúčtovanie časového rozlíšenia 

66 – Finančné výnosy 694,07 198,07 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

23596,28 35774,53 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

37028,29 37710,58 

 

Hospodársky výsledok kladný, v sume 37028,29 EUR bol zúčtovaný na účet 428 2020 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

Hospodársky výsledok kladný, v sume 37710,58 EUR bol zúčtovaný na účet 428 2021 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov: 

Celková výška nákladov k 31.12.2021  bola vykázaná vo výške 135.636,66, čo predstavuje 

pokles nákladov oproti roku 2020, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 

137.614,15 €.  

Pokles nákladov bol spôsobený poklesom platieb za služby a nákupy. 

Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:  

- mzdové náklady vo výške  47.696,92 € 

- sociálne náklady vo výške 15.028,42 € 

- služby vo výške 12.450,75 €   

- odpisy vo výške 36.334,92 € 

- materiál vo výške – 16.655,72 € 

 

Celková výška výnosov k 31.12.2021 bola vykázaná vo výške 173.499,37, čo predstavuje 

pokles výnosov oproti roku 2020, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 

178.887,87 €.  

Pokles výnosov bol spôsobený spôsobený nižším príjmom za uloženie odpadu od firmy 

Fúra s.r.o. a dotáciami zo štátneho rozpočtu. 

Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:  

- podielové dane vo výške  38.694,13 € 

- daň z nehnuteľnosti vo výške 20.575,59 € 
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- poplatok za uloženie odpadu od firmy Fúra s.r.o. vo výške  76.974,24€ 

- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 5.436,01 € (účet 

693) 

výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy o výške 30.338,52 € (účet 

694  

 

10. Ostatné významné skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie a 

činnosť obce 
 

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

MV SR ISRA – register adries 18,00 

MV SR SODB – sčítanie obyvateľstva 2195,30 

MV SR REGOB – register obyvateľstva 54,78 

MV SR CO skladník 85,92 

MŽP SR ŽP – dotácia  na životné prostredie 16,27 

UPSVaR Mzdy §54 2017,74 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

- Obec prijala transfér na refundáciu mzdy §54 v sume 2017,74 

- Pre sčítanie obyvateľstva bola obci poskytnutá dotácia vo výške 2195,30 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2021 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN. č 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2021 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021: 

- Dokončenie obecného bytu 

- Rekonštrukcia a modernizácia zadného vstupu do budovy OcU 

- Výstavby chodníkov na cintoríne 

- Detské ihrisko 

- Rekonštrukcia a modernizácia v kultúrnom dome 
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10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Rekonštrukcia a modernizácia oplotenia okolo budovy OcU 

- Cesta do Koromle 

 

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   

Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenia 

obce: Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 

(Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne 

ovplyvnil mnoho krajín. Situácia sa neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový 

obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. V roku 

2021 vírus niekoľkokrát zmutoval, čo má za následok negatívne vplyvy, na základe ktorých 

bol zostavený rozpočet, s následným obmedzením určitých plánovaných aktivít. Pretože sa 

situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť 

kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.  

 

 

 

Vypracoval: Ing. Jana Pavliščáková                          Schválil: Ing. Michal Copák 

 

 

 

V Husáku, dňa 14.04.2022 

 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


