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1. Základná charakteristika obce Prašice 
 

Obec Prašice je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej 
republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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 potreby jej obyvateľov.  
 
 
Identifikačné údaje :   
 
Názov:    Obec Prašice 
Adresa pre poštový styk:  Obecný úrad Prašice, ul. 1. mája 142/142, PSČ 956 22 
IČO: 00310964 
DIČ: 2021315538 
Právna forma:  právnická osoba – obec 
 

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom 
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.  
 
 
Geografické  údaje: 
 

Obec Prašice leží v severozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. 
Severnú časť pokrývajú lesy Považského Inovca. K obci patria časti: Duchonka, Nový 
Svet a Okšov Mlyn.  
 
Celková rozloha obce: 2.885 ha 
 
 
Demografické údaje : 
 
Počet obyvateľov k  31.12.2012:     2.054 obyvateľov 
z toho: žien:     1.032 
              mužov:    1.022 
       deti  a mládež do 18 rokov:    356 
 
Priemerný vek:            40,79 roka 
 
Národnostné zloženie občanov: 
národnosť slovenská :   2.039 
národnosť iná :         15 (5 – ukrajinská; 5 – rumunská; 2 – česká; 1- 
talianska; 1 – litovská; 1 - rómska) 
 
 
História obce : 
Prvá písomná zmienka o obci Prašice pochádza z roku 1245 pod názvom Periese.  
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Symboly obce : 
Erb, vlajka, pečať 
 

                                    
 
 
Služby v obci poskytujú: 
 
Slovenská pošta: nachádza sa na ul. 1. mája 150. 
 
Zdravotníctvo: Obec Prašice má zriadené Zdravotnícke stredisko na ul. 1. mája 87. V 
obvodnom stredisku sa nachádzajú tieto ambulancie: 

- praktický lekár pre dospelých 
- praktický lekár pre deti a dorast 
- súkromná zubná ambulancia 

V obci Prašice sa nachádza aj súkromná lekáreň Anima na ul. 1. mája 87, a od roku 
2005 je zriadená stanica záchrannej služby a zásahového územia. Sídlo ústredne je 
umiestnené na ul. 1. mája 209.   
 
Občerstvenie:   

- pohostinstvo a reštaurácia Martin Petrus 
- pohostinstvo u Draka 
- pohostinstvo Jozef Kišac 
- pizzeria Pizza - Jolly, Peter Lacika 

 
Rôzne iné predajne a služby:  
V obci sa nachádza: 
- predajne potravín COOP Jednota, s. d. - 2 predajne a 1 supermarket 
- predajňa potravín p. Ivan Paluš 
- predajňa rozličného tovaru – spoločnosť DOBA 
- spoločnosť Fa Discovery Zuzana – výroba a predaj športových trofejí a pohárov 
- čajovňa Prašice 
- Ganeztex – predajňa textilu, firma Ganez, Gajdošová Anežka 
- Ginet, Patrik Ondrejka – poskytovanie služieb v oblasti internetu a výpočtovej techniky 
- autodielňa Pavol Lacika & syn – servis automobilov 
- spoločnosť ALMA Alexander Paluš – výroba brašnárskeho tovaru, výrobkov z usní a 
podobných hmôt, sušenie koží 
- kamenárska výroba Július Lacika – výroba kameninových výrobkov 
- kadernícky salón p. Eva Lišková – dámske, pánske a detské kaderníctvo 
- spoločnosť Gold Trade Mário Šípoš – výroba, výkup a oprava zlatníckych a 
šperkárskych predmetov 
- spoločnosť GREVAN, s. r. o. - inštalatérske práce, plyn, voda, kúrenie, zámočníctvo, 
výroba plotov, brán, mreží. Stavebné remeselné práce, obklady, dlažby, sádrokártonáž, 
rekonštrukčné práce bytových priestorov 
- Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice – poľnohospodárska činnosť 
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Základné orgány obce:   

1. starosta obce 
2. obecné zastupiteľstvo  

 
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice je zastupiteľský zbor zložený zo 7 poslancov 

zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali 27.11.2010 na obdobie 4 rokov. 
Za poslancov boli zvolení: 

1. Ing. Roman Bruchatý 
2. Mgr. Ján Grznár 
3. Ing. Bystrík Hrutka 
4. Ing. Jozef Michalka 
5. Mgr. art. Ľubomír Paulovič 
6. Ing. Mária Malinková 
7. Mgr. Lýdia Marková 
 
Za starostu obce Prašice bola zvolená: Erika Nemešová.    
 
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach rozhodovalo v roku 2012 na svojich 

zasadnutiach o základných otázkach života obce. Zasadnutia sa konali v dňoch:  
22.02.2012     
29.03.2012     
17.05.2012     
28.06.2012     
05.09.2012 
15.10.2012 
26.11.2012 
14.12.2012 
 
 
Hlavný kontrolór obce:   
 
Ing. Mária Hrubá, zvolená do funkcie obecným zastupiteľstvom dňa: 31.03.2008 

Uznesením č. 13/2008 na obdobie 6 rokov.  
V roku 2012 hlavný kontrolór obce pracoval v zmysle plánu kontrolnej činnosti na I. 

polrok 2012 schváleného obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2011 Uznesením č. 
11/2011 a plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 schváleného obecným 
zastupiteľstvom dňa 28.06.2012 Uznesením č. 15/2012. 

 
 
Obecný úrad:   
 
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, 

zabezpečuje organizačné a administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje 
prednosta obce.  
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Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Prašiciach: 
 
1. Komisia sociálna a bytová 
2. Komisia ekonomická a správy majetku 
3. Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia 
4. Komisia kultúry, športu, vzdelávania a mládeže 
5. Komisia pre ochranu verejného poriadku a sťažností 
6. Osobitná komisia verejného záujmu 
7. Komisia povodňová 
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2. Informácie o účtovnej jednotke z účtovnej závierky za rok 2012 
 

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, 
ako aj z ďalších zdrojov.  

 
A./ Rozpočet obce na rok 2012 
 
Základným nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  

rok  2012. 
Obec v roku 2012 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. Celkový rozpočet obce na rok 2012 
bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a 
kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.  
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2011 Uznesením č. 
11/2011.  
Bol zmenený štyrikrát: 

1. zmena schválená dňa 05.09.2012, uznesením č. 16/2012; 
2. zmena schválená dňa 15.10.2012, uznesením č. 17/2012; 
3. zmena schválená dňa 14.12.2012, uznesením č. 19/2012; 
4. zmena schválená dňa 31.12.2012, rozpočtové opatrenie schválené starostkou 

obce.  
 

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný: 
 

Upravený rozpočet obce k 31.12.2012 - po poslednej úprave: 
 

Rozpočet obce v EUR: 
 
 

 

 

 

z toho:  
            

            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Príjmy celkom 1.494.210,00 

Výdavky celkom 1.487.790,00 

Hospodárenie obce – prebytok +6.420,00 

Bežné príjmy – obce 1.084.290,00 

Bežné príjmy - ZŠ 33.660,00 

Bežné výdavky – obec 607.440,00 

Bežné výdavky – ZŠ 485.930,00 

Prebytok bežného rozpočtu +24.580,00 

Kapitálové príjmy 349.375,00 

Kapitálové výdavky 256.420,00 

Prebytok kapitál. rozpočtu +92.955,00 

Príjmové finančné operácie 26.885,00 

Výdavkové finančné operácie 138.000,00 

Hospodárenie z fin. operácií – 
schodok 

-111.115,00 
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B./  Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v EUR  
 
 
A K T Í V A  
 

Názov   Začiatočný zostatok k  
1.1.2012 

Konečný zostatok k  
31.12.2012 

Neobežný majetok spolu 8.218.278,00 7.952.013,28 

Z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 1.987,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 7.807.113,00 7.542.834,53 

Dlhodobý finančný majetok 409.178,00 409.178,75 

Obežný majetok spolu 982.057,00 1.006.086,27 

Z toho :   

Zásoby 144,00 209,20 

Zúčtovanie medzi subjektami 
verejnej správy 

782.247,00 841.458,24 

Pohľadávky – krátkodobé, 

dlhodobé 

72.784,00 49.805,71 

Finančné účty 126.882,00 114.613,12 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci 

dlh. 

0,00 0,00 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci 

krát. 

0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 10.288,00 11.503,04 

Vzťahy k účtom klientov štátnej 
pokladnice 

0,00 0,00 

SPOLU 9.210.623,00 8.969.602,59 
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P A S Í V A 
 

Názov Začiatočný zostatok 
k  1.1.2012 

Konečný zostatok k  
31.12.2012 

Vlastné imanie  4.127.701,00 4.076.098,31 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 

Fondy účtovnej jednotky 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  4.127.701,00 4.076.098,31 

Záväzky 1.998.029,00 1.781.986,48 

z toho :   

Rezervy 11.336,00 10.457,25 

Zúčtovanie medzi subjektami 

verejnej správy 

0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 1.300.576,00 1.252.989,19 

Krátkodobé záväzky 185.607,00 110.981,42 

Bankové úvery a výpomoci 500.510,00 407.558,62 

Časové rozlíšenie 3.084.893,00 3.111.517,80 

Vzťahy k účtom klientov štátnej 
pokladnice 

0,00 0,00 

SPOLU 9.210.623,00 8.969.602,59 

 
 
 

Strana aktív = Strana pasív 
 
 
 

Obec od 01.01.2008 účtuje podľa Opatrenia MF SR z 8.8.2007, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre 
rozpočtové, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC, toto opatrenie pod 
číslom MF/ 16786/2007-31 nadobudlo účinnosť 01.01.2008. 

 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
C./ Náklady a výnosy v hlavnej činnosti obce k 31.12.2012  

 
Informácie z výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01  

 
 

1. Výnosy  - popis a výška významných položiek /v EUR/ 
 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/ Suma v EUR 

Tržby za vlastné výkony  a tovar 602 – Tržby z predaja služieb 10.003,21 

Daňové a colné výnosy a výnosy 
z poplatkov 

632 – Daňové výnosy samosprávy 505.268,71 

633 – Výnosy z poplatkov  42.623,57 

Ostatné výnosy 

641 – Tržby z predaja dlhodobého 
hmotného a nehmotného majetku 

152.155,76 

642 – Tržby z predaja materiálu 40,00 

644 – Zmluvné pokuty, penále 
a úroky z omeškania 

326,86 

645 – Ostatné pokuty, penále 
a úroky z omeškania 

81,50 

648 – Ostatné výnosy 
z prevádzkovej činnosti 

109.343,72 

Zúčtovanie rezerv  a opravných 
položiek  
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie  
časového rozlíšenia 

653 – Zúčtovanie ostatných rezerv 
z prevádzkovej činnosti 

11.336,09 

658 – Zúčtovanie ostatných 
opravných položiek z prevádzkovej 
činnosti 

2.112,84 

Finančné výnosy 662 - Úroky 68,28 

 668 – Ostatné finančné výnosy 313,61 

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

693 – Výnosy samosprávy 
z bežných transferov zo štátneho 
rozpočtu a od iných subjektov 
verejnej správy  

41.683,98 

694 – Výnosy samosprávy 
z kapitálových transferov zo 
štátneho rozpočtu a od iných 
subjektov verejnej správy 

204.635,43 

697 – Výnosy samosprávy 
z bežných transferov od ostatných 
subjektov mimo verejnej správy 

1,00 

699 – Výnosy samosprávy 
z odvodu rozpočtových príjmov  

43.037,57 

Spolu  1.123.032,13 
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2. Náklady  - popis a výška významných položiek /v EUR/ 
 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/ Suma v EUR 

Spotrebované nákupy 
501 – Spotreba materiálu  38.827,82 

502 – Spotreba energie 66.665,53 

Služby  

511 – Opravy a udržiavanie 33.283,74 

512 – Cestovné 388,78 

513 – Náklady na reprezentáciu  1.948,97 

518 – Ostatné služby  73.401,53 

Osobné náklady 

521 – Mzdové náklady  154.123,96 

524 – Zákonné sociálne poistenie 50.468,25 

527 – Zákonné sociálne náklady 11.652,90 

528 – Ostatné sociálne náklady 0,00 

Dane a poplatky  

531 – Daň z motorových vozidiel 2.429,30 

532 – Daň z nehnuteľnosti 36,86 

538 – Ostatné dane a poplatky 2.318,80 

Ostatné náklady na prevádzkovú 
činnosť 

541 – Zostatková cena predaného 
dlhodobého hmotného a nehmotného 
majetku 

41.983,55 

542 – Predaný materiál 0,00 

544 – Zmluvné pokuty, penále 
a úroky z omeškania 

0,00 

545 – Ostatné pokuty, penále a úroky 
z omeškania 

96,26 

546 – Odpis pohľadávok 1.315,89 

548 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

6.080,20 

Odpisy, rezervy a opravné 
položky  
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie  
časového rozlíšenia   

551 – Odpisy dlhodobého hmotného 
a nehmotného majetku 

396.850,85 

553 – Tvorba ostatných rezerv 
z prevádzkovej činnosti  

10.457,25 

558 – Tvorba ostatných opravných 
položiek z prevádzkovej činnosti 

0,00 

Finančné náklady  

562 - Úroky 30.246,27 

563 – Kurzové straty 0,00 

568 – Ostatné finančné náklady 9.486,66 

Mimoriadne náklady  --- 0,00 

Náklady na transfery a náklady 
z odvodu príjmov  

584 – Náklady na transfery 
z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 
VÚC do RO a PO zriadených obcou 
alebo VÚC 

221.188,75 

586 – Náklady na transfery 
z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 
VÚC subjektom mimo verejnej 
správy 

18.520,00 

587 – Náklady na ostatné transfery 0,00 

Dane z príjmov 591 – Splatná daň z príjmov  12,59 

Spolu  1.171.784,71 
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D./ Náklady a výnosy v podnikateľskej činnosti obce k 31.12.2012  
 

Obec Prašice v roku 2012 nevykonávala podnikateľskú činnosť a z tohto dôvodu jej 
nevznikli náklady a výnosy v podnikateľskej činnosti k 31.12.2012. 

 
 

 
E./  Účtovný prebytok – schodok hospodárenia za rok 2012  
 
 

 Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov 
účtovaných na účtoch  účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch  účtovnej 
triedy 5 (okrem účtov 591 a 595) 
 
T 6. Výnosy  1.123.032,13 EUR 
T 5. Náklady ( bez účtu 591) 1.171.772,12 EUR 

Výsledok hospodárenia pred zdanením - 48.739,99 EUR 
591 Splatná daň z príjmov 12,59 EUR   
Účtovný výsledok hospodárenia - 48.752,58 EUR  
 
Celkový výsledok hospodárenia za rok 2012 je vo výške:  - 48.752,58 EUR  
/strata/ 
 
 
Účtovný výsledok hospodárenia za kalendárny rok 2012:   - 48.752,58 EUR 
Účtovná trieda 6 – VÝNOSY               1.123.032,13 EUR 
Účtovná trieda 5 – NÁKLADY              1.171.784,71 EUR  
Účtovný výsledok hospodárenia       - 48.752,58 EUR 
 
 Nakoľko obec v roku 2012 mala vyššie náklady ako výnosy (vysoké náklady boli 
hlavne na odpisovanie majetku obce), vznikol záporný výsledok hospodárenia. 
 
      Účtovný  výsledok  hospodárenia za rok 2012 – strata, bude v roku 2013 
preúčtovaný  nasledovne: 
   
- usporiadanie záporného výsledku hospodárenia: 428 / 431      
 
 
 
1./ Účtovný výsledok hospodárenia rozpočtovej organizácie zriadenej obcou – 
Základnej školy s Materskou školou v Prašiciach za rok 2012: 
 
Účtovný výsledok hospodárenia za kalendárny rok 2012:   + 2.020,74 EUR 
Účtovná trieda 6 – VÝNOSY      566.912,58 EUR 
Účtovná trieda 5 – NÁKLADY      564.891,84 EUR  
Účtovný výsledok hospodárenia – zisk                + 2.020,74 EUR 
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F./ Zostatky na bankových účtoch k 31.12.2012 spolu vo výške:                    
108.837,94 EUR 
 
z toho: 
1. Dexia – základný bežný účet: 0886669001/5600 21.928,22 EUR 
2. Dexia – fond opráv 7 b. j.: 0886667014/5600 13.457,04 EUR 
3. Dexia – zábezpeka: 0886666011/5600 63.314,07 EUR 
4. Dexia – sociálny fond: 0886662002/5600 332,24 EUR 
5. Dexia – školský: 0886667006/5600 60,76 EUR 
6. Dexia – fond opráv 13+8 b. j.: 0886660007/5600 9.698,23 EUR 
7. Dexia – rezervný fond: 0841530030/5600 23,37 EUR 
8. VÚB – stavebný úrad: 1600113951/0200 24,01 EUR  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
SPOLU             108.837,94 EUR    
 

 
G./ Rozpočtový výsledok hospodárenia na tvorbu rezervného fondu: 
 

Vzhľadom k tomu, že obec má za rok 2012 pre tvorbu rezervného fondu 
výsledok hospodárenia kladný, obec bude tvoriť odvod do rezervného fondu - za 
kalendárny rok 2012. 
 
Výsledok rozpočtového hospodárenia pre tvorbu rezervného fondu:  
Bežné príjmy            1.117.931,82 EUR 
Kapitálové príjmy     349.366,44 EUR 
Príjmy spolu            1.467.298,26 EUR 
 
 
Bežné výdavky            1.093.003,58 EUR 
Kapitálové výdavky     256.409,12 EUR 
Výdavky spolu                                              1.349.412,70 EUR       
 
 
Rozdiel bežných a kapitálových príjmov a výdavkov hospodárenia 2012: +117.885,56 
EUR. 
 
 
 

Obec Prašice má podiel akcií v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti vo 
výške 395.392,47 EUR, t. j. 11.913 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 
EUR. 

 
  

Obec má zriadené nasledovné organizácie: 
1. Základná škola s Materskou školou – rozpočtová organizácia 
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Obec Prašice k 31.12.2012 eviduje nasledovné dlhodobé záväzky: 
 

Názov Hodnota v EUR 

Záväzky zo soc. fondu 413,46 

Dlh. prijaté preddavky – zábezpeka 
na 8+13 b. j. 

23.493,27 

Dlh. prijaté preddavky – zábezpeka 
na 8 b. j. blok „B“ 

13.274,40 

Dlh. prijaté preddavky – zábezpeka 
na 8 b. j. blok „A“ 

13.274,40 

Dlh. prijaté preddavky – zábezpeka 
na 7 b. j. 

13.272,00 

Úver ŠFRB - 8 + 13 b. j. 471.677,61 

Úver ŠFRB – 7 b. j.  227.550,67 

Úver ŠFRB – 8 b. j. blok „B“  243.223,40 

Úver ŠFRB – 8 b. j. blok „A“  246.809,98 

Celkom 1.252.989,19 

 
Obec Prašice k 31.12.2012 eviduje nasledovné krátkodobé záväzky: 

 

Názov Hodnota v EUR 

Dodávatelia 21.669,52 

Ost. záväzky – ŠFRB krátk. 7 b. j.  8.400,00 

Ost. záväz. – ŠFRB krátk. 13+8 b. j. 19.995,00 

Ost. záväz. – ŠFRB krátk. 8 b. j. B 8.600,00 

Ost. záväz. – ŠFRB krátk. 8 b. j. A 8.570,00 

Zamestnanci – mzdy - depozit 11.070,59 

Odvody zo miezd - depozit 6.772,50 

Dane – depozit 1.620,43 

Iné záväzky - ostatné 324,32 

Iné záväzky – poistenie majetku 299,12 

Zrážky zamestnancom– depozit 504,67 

Iné záväzky – fond opráv 13 b. j.  5.285,78 

Iné záväzky – fond opráv 8 b. j. 4.412,45 

Iné záväzky – fond opráv 7 b. j. 3.057,70 

Iné záväzky – fond opráv 8 b. j. „B“ 5.259,27 

Iné záväzky – fond opráv 8 b. j. „A“ 5.140,07 

Celkom 110.981,42 

 
 
Obec Prašice k 31.12.2012 eviduje nasledovné bankové úvery a výpomoci: 
 

Názov Hodnota v EUR 

Úver Dexia banka – dlhod. – 7 b. j.  75.834,35 

Úver Dexia banka – krátkod. – 7 b. j. 8.921,28 

Úver Dexia banka–dlhod. – 13+8 b. j. 0,00 

Úver Dexia banka – krátkod. – 13+8 b. j. 3.558,56 

Úver Dexia banka – dlhod. – 8+8 b. j. 172.588,52 

Úver Dexia banka – krátkod. – 8+8 b. j. 11.775,84 

Úver Dexia banka – dlhod. – sociálne zariadenia 4.079,11 
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Úver Dexia banka – krátkod. – sociálne zariadenia 4.428,00 

Úver Dexia banka – dlhod. – rekonštrukcia ZŠ 
a MŠ – spolufinancovanie projektu 

47.411,92 

Úver Dexia banka – dlhod. – rekonštrukcia ZŠ 
a MŠ – neoprávnené náklady projektu 

38.805,43 

Úver Dexia banka – krátkod. – rekonštrukcia ZŠ 
a MŠ – neoprávnené náklady projektu 

6.756,00 

Úver SZRB – dlhod. – revitalizácia obce-spolufin. 28.191,61 

Úver SZRB – krátkod. – revitalizácia obce-spolufin. 5.208,00 

Celkom 407.558,62 

 

 
 
V budúcom období bude obec i naďalej zabezpečovať plnenie úloh v zmysle 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
 
 
 

3.  Záver 
 
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2012 do 

31.12.2012. 
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade 

v Nitre v elektronickej forme v zákonom stanovenom termíne. 
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, 

ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe. 
 
 

V Prašiciach, dňa 01.03.2013. 
 
 
Vypracovala: Ing. Katarína Bruchatá 
 
 
 
 
 
 

    Erika NEMEŠOVÁ 
                                                                                      starostka obce 
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