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Poznámky k 31.12.2014  
 
 

Čl. I 
Všeobecné údaje 

1. Identifika čné údaje účtovnej jednotky  
 
a)  
Názov účtovnej jednotky OBEC ZÁVOD 
Sídlo účtovnej jednotky Sokolská 243, 908 72  Závod 
IČO 00310158 
Dátum zriadenia  01. 01. 1991 
Spôsob zriadenia Podľa zákona č. 369/1990 Zb 
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej 
závierky  

    riadna 
    mimoriadna  

c)Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného 
celku verejnej správy 

    áno 
    nie 
 

2. Opis činnosti účtovnej jednotky  
 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce 

a potreby jej obyvateľov 
 
3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky  
 

Starosta obce Ing. Peter Vrablec   

Zástupca starostu   JUDr. Richard Hollý 

Priemerný počet zamestnancov počas 
účtovného obdobia 

18,9 

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky 
z toho:   
- počet vedúcich zamestnancov  

19 
 
 
1 

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:  
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou 

jednotkou  
Základná škola s materskou školou, Sokolská 81, 

908 72  Závod 

- neziskové organizácie založené/zriadené  
účtovnou jednotkou  

Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o., 908 72  

Závod 419  
 
 



OBEC ZÁVOD, Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72  Závod 
 

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014 
 

2

Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach  

 
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej 

jednotky vo svojej činnosti                                                                              áno              nie 
 

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad  
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému 
obdobiu                                                                                                            áno              nie 
 

Ak áno:  
 

Druh zmeny  
 

Dôvod zmeny  
Vplyv zmeny na hodnotu 

majetku, záväzkov, 
vlastného imania 

a výsledku hospodárenia 

 
Peňažné vyjadrenie  

 

Zrušenie rezervy na mzdy 
za  nevyčerpanú 
dovolenku a náklady na 
sociálne a zdravotné 
poistenie 

Metodický usmernenie MF 
SR k uzatvoreniu 
účtovníctva za účtovné 
obdobie roku 2014 zo dňa 
15.12.2014  

Vplyv na výsledok 
hospodárenia za bežné 
obdobie : 
- zníženie nákladov   
o tvorbu  citovanej rezervy  

8 642,07 € 

 
 

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek 
 

Položky Spôsob oceňovania 
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 
b) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný  obstarávacou cenou 
c) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

získaný bezodplatne  
reprodukčnou obstarávacou cenou 

d) dlhodobý finančný majetok obstarávacou cenou 
e) zásoby nakupované obstarávacou cenou 
f) pohľadávky  menovitou hodnotou 
g) krátkodobý finančný majetok  menovitou hodnotou 
h) časové rozlíšenie na strane aktív náklady budúcich období a príjmy 

budúcich období sa vykazujú vo 
výške, ktorá je potrebná na dodržanie 
zásady vecnej a časovej súvislosti s 
účtovným obdobím. 

i) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov  menovitou hodnotou 
j) rezervy  oceňujú sa v očakávanej výške 

záväzku 
k) časové rozlíšenie na strane pasív výdavky budúcich období a výnosy 

budúcich období sa vykazujú vo 
výške, ktorá je potrebná na dodržanie 
zásady vecnej a časovej súvislosti s 
účtovným obdobím. 
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4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov 
a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa 
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať 
sa začína: 

  odo dňa jeho zaradenia do používania 
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. 
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: 
 

Odpisová skupina Predpokladaná doba  

používania v rokoch  

Ročná odpisová sadzba 

v % 

1 5 20 
2 10 10 
3 20 5 
4 60 1,66 

 
Drobný hmotný majetok od 330,00 € do 1 700,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie 

je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje do nákladov na účet 501 – spotreba materiálu.  

 
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. 
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.  
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k  

- odpisovanému dlhodobému majetku                                                                   áno              nie 
- neodpisovanému dlhodobému majetku                                                               áno              nie 
- nedokončeným investíciám                                           áno              nie 
- dlhodobému finančnému majetku                                           áno              nie 
- zásobám                                                                             áno              nie 
- pohľadávkam                                                                             áno              nie 

 
Účtovná jednotka  tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je riziko, 
že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako: 

365 dní najviac do výšky 25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva  

730 dní najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva 

1 095 dní najviac do výšky 75 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva 

1 461 dní najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva 

 
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci podnikateľskej činnosti, podľa 
ustanovenia § 20  zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p..  
 
6. Zásady pre vykazovanie transferov. 
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky 
súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.  
Bežný transfer  

- prijatý od cudzích subjektov - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi 
- poskytnutý cudzím subjektom - sa  zúčtuje do nákladov po splnení podmienok 
- poskytnutý vlastným subjektom - sa  zúčtuje do nákladov pri poskytnutí  transferu 

 
Kapitálový transfer   

- prijatý od cudzích subjektov - sa  zúčtuje do výnosov  vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi 
(napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého 
majetku).  
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- poskytnutý vlastným subjektom - sa  zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s  
nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  

 
 

Čl. III 
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

 
A Neobežný majetok 
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1) 

V roku 2014 bola ukončená II. etapa kanalizácie v obci a zaradená do majetku a používania.  
 
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku  
Majetok je poistený pre prípad – živelné poistenie  - budov a ostatných stavieb  - až do výšky    3 533 161,- € 

Majetok je poistený pre prípad – živelné poistenie – poistenie hnuteľných vecí – až do výšky        129 755,- € 

Majetok je poistený pre prípad – odcudzenia – hnuteľné veci – až do výšky                                  129 755,- € 

Majetok je poistený pre prípad – rozbitie skla – až do výšky                                       797,- € 

Majetok je poistený pre prípad – živelných rizík – až do výšky                                             664,- € 

Majetok je poistený pre prípad – odcudzenia – až do výšky                                             664,- € 

Majetok je poistený pre prípad – elektronické riziká – až do výšky                8 047,- € 

Majetok je poistený pre prípad – strojné riziká – až do výšky                               1 992,- € 

Majetok je poistený pre prípad – peňazí pri preprave- až do výšky                4 979,- € 

Majetok je poistený pre prípad – zodpovednosti za škody – až do výšky                     165 970,- € 

 
c) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej 

jednotky  
Majetok,  

ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo 
Suma  

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 17 990,82 
Pozemky 910 947,67 
Umelecké diela a zbierky 100,00 
Budovy, stavby 8 316 197,75 
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 42 690,12 
Dopravné prostriedky  33 838,77 

 
d) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo 

Majetok,  

ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo 
Suma  

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy  o výpožičke 78 450,32 

 
   
e) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému 

majetku a dlhodobému hmotnému majetku. 
Konkrétny druh DM  Suma OP  Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP 

Rozšírenie siete 125,00 OP sa vytvorila na základe zásady opatrnosti – nevyužívaný majetok 

Zdravotné stredisko – projekt 360,00 OP sa vytvorila na základe zásady opatrnosti – nevyužívaný majetok 

Multifunkčné ihrisko 945,00 OP sa vytvorila na základe zásady opatrnosti – nevyužívaný majetok 

Projektová dokumentácia - ZŠ  -1 586,67 OP bola zrušená, nakoľko pominuli dôvody jej existencie 

DS -1 611,82 OP bola zrušená, nakoľko pominuli dôvody jej existencie 

 
2. Dlhodobý finančný majetok  
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1 
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3. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý 
finančný majetok  

a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy):   
 

Názov emitenta Druh cenného 
papiera 

Mena 
cenného 
papiera 

Účtovná hodnota 
vykázaná v súvahe 
účtovnej jednotky  

k 31.12. 2014 

Účtovná hodnota 
vykázaná v súvahe 
účtovnej jednotky  

k 31.12. 2013 
BVS, a.s.,  Kmeňová akcia EUR 959 489,71 959 489,71 
Spolu   959 489,71 959 489,71 

 
 
 
B  Obežný majetok  

 
1. Pohľadávky 
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy  rádek 59 v súvahe  

Pohľadávka Riadok súvahy Hodnota pohľadávok Opis 

Iné pohľadávky 059 2 166 305,72 Súdna úschova 
Nedaňové pohľadávky 068 32 972,47 Vodné, stočné, vyúčtovacie faktúry, nájomné 
Daňové pohľadávky 069 27 692,42 Dane z nehnuteľností, pes 
Iné pohľadávky 081 18 430,20 Nezúčtované energie nájomníkom 
Spolu  2 245 400,81  

 
b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3 
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam   

Pohľadávka  Tvorba OP  Zníženie OP  Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP 

OP k účtu 311 – odberatelia 9,03 19,92 

Tvorba OP bola z dôvodu, že pohľadávka bola 
k 31.12. BÚO po lehote splatnosti  
Zrušenie OP k pohľadávke bolo z dôvodu, že pominuli 
dôvody, pre ktoré bola OP vytvorená 

OP k účtu 318 – pohľadávky 
z nedaňových príjmov 

3485,97 2275,62 

Tvorba OP bola z dôvodu, že pohľadávka bola 
k 31.12. BÚO po lehote splatnosti 
Zrušenie OP k pohľadávke bolo z dôvodu, že pominuli 
dôvody, pre ktoré bola OP vytvorená 

OP k účtu 319 – pohľadávky 
z daňových príjmov 

2 892,27 62,97 

Tvorba OP bola z dôvodu, že pohľadávka bola 
k 31.12. BÚO po lehote splatnosti  
Zrušenie OP k pohľadávke bolo z dôvodu, že pominuli 
dôvody, pre ktoré bola OP vytvorená 

 
c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4 

   
d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4 
 

 
2. Finančný majetok  
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku  

Krátkodobý  finančný 

majetok 

Zostatok 

k 31.12.2014 

Bankové účty 294 337,79 
Spolu 294 337,79 
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3. Časové rozlíšenie  
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období  

Opis položky časového 

rozlíšenia 

Zostatok 

k 31.12.2014 

NBO spolu 3 996,75 

Z toho:  

NBO - poistky 2 199,73 
NBO – plomby odpad 1 797,02 

 
 

Čl. IV 
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 
A  Vlastné imanie - tabuľka č.5 
B  Záväzky 
1. Rezervy - tabuľka č.6-7  
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv 
 

Názov položky Predpokladaný rok použitia  
Rezerva na audit 2015 

2. Záväzky podľa doby splatnosti  
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8 
b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8 
c) popis významných položiek záväzkov  
 

Záväzok Hodnota záväzku Opis 

dodávatelia 
2 166 508,40 

Neuhradené faktúry – kapitálové výdavky, 
z dôvodu ich uloženia – súdna zábezpeka 

Spolu 2 166 508,40  

 
3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci  
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9 
b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru 
 

Druh bankového úveru  
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/ 

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru  
alebo krátkodobého bankového úveru 

dlhodobý zmenka  
 
4. Časové rozlíšenie  
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich                

období  
Opis významnej položky časového 

rozlíšenia 

Zostatok 

k 31.12.2014 

VBO – hasiči zbierka 3 395,63  
VBO - cintorínske 20 407,80 
VBO – majetok získaný delimitáciou 0,62 
VBO – odpisy majetku zo ŠR 1 338 682,75 
VBO – odpisy majetku mimo ŠR 3 851 094,93 
VBO – odpisy majetku FNM 5 392,21 
VBO – KT z BSK 5 000,00 
Spolu 5 223 973,94 
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b) informácia o prijatých kapitálových transferoch  zaúčtovaných na účte 384  
 

Kapitálový transfer Zúčtovanie do 

výnosov 
budúcich 

období 

Nenávratný finančný 
príspevok z MŽP SR na II. 
etapu kanalizácie  

2 229 169,61 

Spolu 2 229 169,61 

 
 

Čl. V 
Informácie o výnosoch a nákladoch  

 
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov 
 

Popis /číslo účtu a názov/  Suma  
a)  tržby za vlastné výkony  a tovar   
602 - Tržby z predaja služieb 

- Tržby z predaja služieb NAD 
- Tržby z predaja PAD 
- Tržby z predaja služieb, traktor 
- Tržby z predaja služieb JCB 
- Voda 
- Tržby z predaja služieb – telefón, fax 
- Poplatok za MR 
- Kopírovacie práce 
- Vstupné 
- Pohrebníctvo 
- Vyúčtovanie energií 
- Separovaný zber 
- Odpadové nádoby 
- Tržby z predaja služieb 

77 575,98 
     155,71 
  4 711,68 
       66,96 
       27,90 
65 222,60 
         4,90 
  1 158,80 
     163,43 
     402,00 
       77,24 
  1 571,26 
       69,00 
     140,40 
  3 804,10 

b)  daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov  
632 - Daňové výnosy samosprávy 

- podielové dane 
- daň z nehnuteľností  
- daň za psa 
- daň za užívanie verejného priestranstva 
- daň za dobývací priestor 

616 155,61 
546 587,20 
  52 411,04 
    1 622,20 
    3 675,00 
  11 860,17 

633 - Výnosy z poplatkov  
- správne poplatky  
- zápisné MĽK 
- lotéria 
- KO a DSO 

70 082,53 
17 778,80 
         2,60 
     620,08 
51 681,05 

c) Ostatné výnosy  
641 – tržby z predaja DNM a DHM 61 699,40 
d) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC   
a v RO a PO zriadených obcou alebo  

 

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR 
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR 
- výnosy obce – odpis majetku fin. z prostriedkov mimo obce a ŠR 
- výnosy samosprávy - FNM 

100 359,43 
30 848,62 
69 414,57 
       96,24 
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2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov 
Popis /číslo účtu a názov/  Suma   

a)  spotrebované nákupy  
501 - Spotreba materiálu  

- Spotreba materiálu 
- Spotreba materiálu nafta  
- Spotreba materiálu olej 
- Spotreba materiálu ostatné 
- Spotreba materiálu 
- Spotreba materiálu – chlórňan 
- Spotreba materiálu – kancelárske potreby 
- Spotreba materiálu – hasiči 
- Spotreba materiálu – PHM 
- Spotreba materiálu – PHM píla, kosačky 
- Spotreba materiálu PHM traktor 
- Spotreba materiálu PHM Golf 
- Spotreba materiálu PHM JCB 
- Spotreba materiálu stav. Úrad 
- Spotreba materiálu dot. PnD 
- Spotreba materiálu DDHM 

45 391,80 
     108,30 
  4 315,56 
       60,83 
       11,67 
24 817,84 
     747,42 
   2 963,60 
   2 035,52 
   1 498,41 
   1 169,31 
   1 839,06 
      750,25 
   2 520,72 
      380,09 
      376,32 
   1 796,90 

502 - Spotreba energie 
- elektrická energia 
- plyn 

65 063,99 
35 306,99 
29 757,00 

b)  služby  
518 - Ostatné služby  

- Služby ostatné 
- Ost. Služby – audit 
- Ost. Služby – telefóny 
- Ost. Služby – známky 
- Ost. Služby – predplatné a dodatky 
- Ost. Služby – ČOV  
- Ost. Služby – ASA 
- Ost. Služby – školenia 
- Ost. Služby 
- Ost. Služby opatrov.  
- Nákup DHM 

194 885,68 
       41,67 
  1 525,58 
  3 290,83 
  1 884,45 
     440,25 
61 713,64 
56 112,27 
  1 388,00 
66 689,29 
     286,50 
  1 513,20 

c)  osobné náklady  
521 - Mzdové náklady  

- Mzdy 
- dohody 

163 939,05 
153 295,98 
  10 643,07 

524 - Zákonné sociálne náklady 
- VšZP 
- Spoločná,... 
- Soc. poisťovňa 

55 976,36 
15 424,72 
147,90 
40 403,74 

d)  odpisy, rezervy a opravné položky   
551 - Odpisy  DNM a DHM 156 837,19 
e)  náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov  
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených 
obcou alebo VÚC 

- Transfery z rozp. Obce 
- Škola – majetok odpisy 
- Škola – originálne kompetencie 
- Škola vlastné príjmy 

173 254,00 
 

           7,59 
    3 203,48 
155 563,23 
  14 479,70 

 
3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti  
Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods.6  
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na 
náklady za: 

 

a) overenie účtovnej závierky 1 525,58 

Čl. VI 
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Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 
1.  Ďalšie informácie  

Významné položky  Hodnota Účet 
Prenajatý majetok 78 450,32 750 031 
Materiál v skladoch civilnej ochrany 4 133,44 750 020 

 
 

Čl. VII 
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch  

účtovnej jednotky a spriaznených osôb 
  

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky 
a spriaznených osôb  

a)  

Spriaznená osoba 
Druh obchodu/ 
druh transakcie 

Hodnotové vyjadrenie obchodu/transakcie 
alebo percentuálne vyjadrenie obchodu/transakcie  k celkovému objemu 

obchodov/transakcií  realizovaných ÚJ 

Základná škola  Poskytnutý transfer 
na bežné výdavky 172 042,93 

Základná škola 
Poskytnutý transfer 
na kapitálové 
výdavky 

16 891,72 

 
Čl. IX 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  
 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2013 uznesením číslo 

92/2013. 
Zmeny rozpočtu:  

- Prvá zmena  schválená dňa 28. 08. 2014, uznesením č. 34/2014 
- Druhá  zmena schválená dňa  03. 10. 2014, uznesením č. 53, 54/2014 
- Tretia zmena schválená dňa  15. 12. 2014, uznesením č. 67/2014 

 
Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne 
predchádzajúce účtovné obdobie - tabuľka č.15. 

 
 

Čl. X 
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  

do dňa zostavenia účtovnej závierky 
Vo vzťahu k pohľadávkam, resp., k záväzkom, ktoré môžu zo stále prebiehajúceho súdneho sporu 
vyplynúť. Uvádzame, že nakoľko nie je možné prejudikovať rozhodnutie súdu, nie je v tomto momente 
možné jednoznačne určiť konkrétnu výšku pohľadávok, resp. záväzky vo vzťahu k náhrade trov konania 
s tým, že povinnosť náhrady trov konania, resp., právo na náhradu trov konania vznikne Obci Závod 
v závislosti od výsledku predmetného súdneho sporu.  
V roku 2014 firma BCI Žilina, ktorá bola dodávateľom II. etapy kanalizácie v obci, požiadala o ochranu 
pred veriteľmi z dôvodu zlej ekonomickej situácie spoločnosti a v neposlednom rade z dôvodu napätých 
vzťahov so subdodávateľmi. Z toho dôvodu posledná úhrada nebola zaplatená firme, alebo bola táto 
čiastka daná do súdnej úschovy. Spoločnosť navrhovanou ochranou pred veriteľmi sleduje možnosť 
uspokojenia svojich veriteľov v čo najvyššej miere. Z tohto dôvodu má obec dosť vysoké pohľadávky aj 
záväzky. V momentálnej situácii nie je možné vyčísliť prípadné výdavky zo vzniknutej situácie.     
 


