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1. Úvodné slovo starostu obce        

Výročná správa Obce Koňuš za rok 2020 poskytuje pravdivý a nestranný pohľad na dosiahnuté 

činnosti a výsledky obce. Obec sa zameriavala hlavne na plnenie zákonom daných povinností, 

pričom našou snahou bolo vychádzať v ústrety potrebám a poţiadavkám občanov obce  

a organizácií sídliacich v obci a to pri dodrţiavaní rozpočtových pravidiel. 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Koňuš 

Sídlo: Koňuš č. 39, 072 63 

IČO: 0032533 

Štatutárny orgán obce: starostka obce 

Telefón: +421 56 652 33 15 

E-mail: konus@lekosonline.sk 

Webová stránka: www.konus-obec.sk  

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: Mgr. Kvetoslava Šabáková 

Zástupkyňa starostky obce: Mgr. Mária Cifráková 

Hlavný kontrolór obce: Agáta Miţáková 

Obecné zastupiteľstvo: Mgr. Mária Cifráková 

      Katarína Čačková 

      Bc. Miroslav Gutič 

      Štefan Krivák 

      Eva Maľuková 

Komisie:     Ochrana verejného záujmu 

      Katarína Čačková – predseda komisie 

      Mgr. Mária Cifráková 

      Bc. Miroslav Gutič 

      Štefan Krivák 

      Eva Maľuková 

   Inventarizačná komisia 

      Mgr. Mária Cifráková – predseda komisie 

      Katarína Čačková – člen 

      Bc. Miroslav Gutič - člen 

Obecný úrad:     Mariana Bérešová 
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4. Poslanie, vízie, ciele  

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 

môţe pouţiť návratné zdroje financovania, mimorozpočtové zdroje.  

Vízie obce: 

Obec Koňuš bude vyváţene zabezpečovať podmienky pre harmonický ţivot všetkých kategórií 

svojich obyvateľov. Zároveň bude individuálnym prístupom starostky obce a poslancov                    

OZ zvyšovať záujem a zapojenie občanov do riešenia verejných vecí. 

Ciele obce: 

Hlavným cieľom je udrţiavať a zveľaďovať ţivotné prostredie v obci k spokojnosti všetkých 

občanov a návštevníkov obce pričom prioritou do ďalších rokov je stále nezrealizovaná 

rekonštrukcia komunitného centra v obci. 
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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 

Geografická poloha obce:  

Obec Koňuš sa nachádza na Východnom Slovensku v regióne Zemplín medzi západnými 

výbeţkami Popriečneho vrchu v doline Koňušského potoka, pri štátnej hranici s Ukrajinou. 

Západnú časť tvorí Podvihorlatská pahorkatina a východnú strmé svahy Popriečneho vrchu.  

Susedné mestá a obce:  Choňkovce 

Celková rozloha obce: 2 324 ha 

Nadmorská výška:  272 m n. m. 

5.2. Demografické údaje  

Počet obyvateľov: 323 

Národnostná štruktúra:  Česká národnosť    1 

    Poľská národnosť    2 

    Ukrajinská národnosť   4 

    Bulharská národnosť    1 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboţenského významu:  Gréckokatolícke vyznanie 

        Rímskokatolícke vyznanie 

        Pravoslávne vyznanie 

Vývoj počtu obyvateľov:  

V roku 2021 sa v obci Koňuš narodili 3 deti, prisťahovali sa 5 občania, zomreli 8 občania 

a odsťahovali sa 3 občania. 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci 

Obec nedisponuje zoznamom dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. 

Nezamestnanosť v okrese 

V okrese Sobrance bolo podľa mesačnej štatistiky ÚPSVaR k 31. 12. 2021 evidovaných 1 701 

nezamestnaných. V percentuálnom vyjadrení je to 14,61 %. V poradí okresov SR podľa miery 

evidovanej nezamestnanosti v SR bol okres Sobrance na 7. mieste z celkového počtu  

79 okresov. 
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5.4. Symboly obce 

Erb obce: 

 

 

 

 

 

Vlajka obce: 

 

 

 

 

5.5. História obce  

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1414. Vznik obce súvisí s valašskou kolonizáciou,              

bol pravdepodobne súčasťou tibavského panstva. Základom obţivy bolo ovčiarstvo. Koncom  

19.  a začiatkom 20. storočia sa veľa Koňušanov vysťahovalo do Ameriky. V roku 1889 bola 

postavená škola, ktorá zhorela 1911 a vtedy boli vybudované ţidovské kúpele, ktoré počas           

II. svetovej vojny zničené.  Do začiatku 20. storočia bol Koňuš drevenou dedinou. Murované 

domy sa začali budovať v roku 1904. Prevaţná časť obyvateľov obce bola gréckokatolíckeho, 

menšia rímskokatolíckeho vierovyznania. Miestni Ţidia  si v rokoch 1905 - 1907 postavili 

synagógu, ktorá bola v roku 1944 zničená.  

5.6. Pamiatky  

5.6.1 Gréckokatolícky chrám Koňuš 

- zasvätený je sviatku Zoslania Svätého Ducha, 

- začiatok stavby chrámu  bol v r. 1947 za pôsobenia kňaza Michala Horňáka. V roku 

1950 bola dokončená hrubá stavba lode chrámu a kompletne ukončená veţa chrámu, 

na ktorej bol osadený trojramenný kríţ. V roku 1969 bol v Koňuši dokončený chrám 

(nová strešná krytina a vymaľovanie interiéru chrámu  M. Jordánom), 

- 28. septembra 1969 bol chrám posvätený ordinárom Jánom Hirkom, 

- v roku 1975 bol v Koňuši osadený veľký zvon Pavol objednaný prostredníctvom 

ministerstva kultúry z NDR, 

- pôvodný oltár chrámu bol drevený, 
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- v roku 2001 za pôsobenia kňaza Mgr. Mareka Iľka prebehla rekonštrukcia chrámu. 

Postavil sa nový oltár z kameňa, vymaľoval sa chrám a zreštaurovali sa maľby –  

Mgr. Jozefom Hrinkaničom 

- v roku 2001 bol oltár a chrám posvätený vladykom Milanom Chauturom, košickým 

eparchom  

- v roku 2007 za pôsobenia kňaza Mgr. Jozefa Fabišíka, sa opravila veţa chrámu,                        

kde sa komplet vymenilo latovanie a krytina na veţi, 

- v roku 2017 prebehla rekonštrukcia sakristie s pribudovaním technickej miestnosti 

a sociálneho zariadenia 

- v roku 2019 sa v interiéri chrámu započali rozsiahle rekonštrukčné práce a následná 

reštaurácia malieb akademickým maliarom 

- dňa 30. mája 2021 bol interiér chrámu posvätený vladykom Milanom Chauturom, 

košickým eparchom 

Pamiatky chrámu: Zaprestolná ikona – Zoslanie Sv. Ducha, olej na plátne 

5.6.2 Pravoslávny chrám v obci Koňuš 

Pravoslávny chrám, alebo v pravoslávnej Cirkvi tradične „cerkev“ (nie však kostol), v Koňuši 

je zasvätený Svätým ţenám myronosiciam. 

Postavený bol v období od októbra roku 2001 po október roku 2003 ( 25.októbra 2001 boli 

započaté výkopové práce a 12. októbra 2003 bol posvätený oltár chrámu). 

Chrám je riešený v tradičnom pre pravoslávnu Cirkev poňatí a nadväzuje na ruský stavebný 

sloh. Vzhľadom na to, ţe chrám je novostavbou, ţiadne prestavby na ňom do toho času neboli 

vykonané. Hlavný a v podstate jediný oltár chrámu je zhotovený z dreva. Tradične je pokrytý 

spodným ľanovým plátnom, tzv. katasárkou, alebo košeľou. Cez ňu je poloţená pokrývka 

z brokátovej látky, tzv. odev svätého oltára. Oltár nemá ţiadne významné obrazy alebo 

plastiky. Chrám má kruhový pôdorys, ktorý tvorí jeden veľký kruh a dva rovnaké symetricky                 

sa nadpájajúce vpredu a vzadu naň menšie kruhy. Hlavný vstup je orientovaný na západ, 

oltárna časť alebo svätyňa je tradične pre pravoslávnu Cirkev orientovaná na východ. 

Chrámová predsieň predstavuje priestor menších rozmerov a je zastropena valenou klenbou.              

Z predsiene je riešený vstup do chrámovej lode. Nad jej kruhovým pôdorysom je vytvorená 

kupola s kruhovou základňou. Z chrámovej lode je riešený vstup do priestoru svätyne, ktorá                   

má štvorcový pôdorys so zaobleným čelom a je prekrytá zvislou oblúkovitou klenbou.                 

Zo svätyne sú riešené vstupy do sakristií, ktoré sú umiestnené po jej obidvoch stranách.              

Celú stavbu zastrešuje viacrohová stanová v strede kuţeľovitá strecha, ukončená cibuľovitou 

veţičkou. 
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Za závaţný historický medzník sa povaţuje posviacka chrámu, ktorú 9. októbra 2005 vykonal 

vtedajší michalovský biskup Ján (Holonič), dnes arcibiskup prešovský a Slovenska. 

V roku 2013 pravoslávni veriaci postavili a vysvätili zvonicu, ktorá je postavená v rovnakom 

slohu na chrámovom nádvorí. 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola Komenského 6, 073 01  Sobrance 

- Základná škola Komenského 12, 073 01  Sobrance 

- Základná škola s materskou školou Porúbka 20, 072 61  Porúbka 

- Materská škola Choňkovce 40, 072 63  Choňkovce 

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

- Základná umelecká škola Sobrance, Ul.kpt. Nálepku 1/274, 073 01  Sobrance 

- Centrum voľného času, Námestie Slobody 1, 073 01  Sobrance 

6.2. Zdravotníctvo 

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

Zdravotnú starostlivosť pre obec poskytuje: 

- Regionálna nemocnica Sobrance, n. o. 

- Lekár štátny, súkromný (všeobecní a odborní lekári v okrese Sobrance a Michalovce) 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

Sociálne sluţby v obci sa nezabezpečujú. 

6.4. Kultúra 

Spoločenský a kultúrny ţivot v obci zabezpečuje: 

Spoločenský a kultúrny ţivot v obci zabezpečuje starostka obce a poslanci OcZ, ktorí 

usporadúvajú v obci rôzne kultúrno – spoločenské akcie vo forme zájazdov a spoločných 

stretnutí občanov, podľa druhu podujatia spojených s kultúrnym programom. Veľkou 

mierou k spestreniu kultúrnych podujatí prispieva muţská folklórna spevácka skupina 

„Koňušaňe“. Nakoľko na Slovensku v roku 2020 vyostrila pandemická situácia spojená 

s vírusom COVID – 19 ktorá trvala aj počas r. 2021 starostka obce a poslanci OcZ 

pozastavili usporadúvanie kultúrno-spoločenských podujatí v interiéri z dôvodu ochrany 

zdravia a vyhnutiu sa nebezpečenstvu nákazy občanov obce. Počas letných mesiacov bolo  

6.5. Doprava   

Riešenie dopravy v obci zabezpečuje autobusová doprava Arriva Michalovce, a. s.. 
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6.6. Územné plánovanie 

Obstarávanie územného plánu v obci Koňuš bolo začaté v novembri 2019, prvá etapa 

spracovania a schválenia návrhu územného plánu obce Koňuš obecným zastupiteľstvom  

prebehla v roku 2020. Prerokovanie konceptu územného plánu obce Koňuš za prítomnosti 

občanov obce. 

6.7. Hospodárstvo  

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci: 

- PD Vinohrady Choňkovce, hospodársky dvor Koňuš 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe hospodársky ţivot v obci              

sa bude aj naďalej orientovať na poľnohospodársku výrobu, ktorá zahŕňa pestovanie 

obilnín,  kukurice a prác vo viniciach ako aj chov hovädzieho dobytka. 

       

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2021. Obec v roku 2020 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.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021. 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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10. 12. 2020 uznesením                  

č. 29/2020.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

- prvá zmena schválená dňa 24. 06. 2021 schválená uznesením č. 15/2021  

- druhá zmena schválená dňa 24. 06. 2021 uznesením č. 15/2021  

- tretia zmena schválená dňa 26. 10. 2021 uznesením č. 25/2021  

- štvrtá zmena schválená dňa 14. 12. 2021 uznesením č. 32/2021  
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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 130 000,00  183 500,00 134 671,75  73,39 

z toho :     

Beţné príjmy 125 000,00 163 090,00 115 376,54 70,74 

Kapitálové príjmy           0,00 7 110,00 7 110 100 

Finančné príjmy     5 000,00 13 300 12 185,21 91,62 

Výdavky celkom 130 000,00 181 500,00 120 815,58 66,57 

z toho :     

Beţné výdavky 106 500,00 134 500,00 94 087,73 69,95 

Kapitálové výdavky 23 500,00 47 000,00 26 727,85 56,87 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rozpočet obce  0,00 0,00 13 856,17  

V roku 2021 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy: 

- v beţnom rozpočte:  

- podielové dane, ktoré predstavovali zvýšenie oproti roku 2020 o 2,62 % vo výške 

2 124,66 EUR 

- daň z nehnuteľností vo výške 13 120,23 EUR 

- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 3 364,00 € 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021   

Hospodárenie obce  Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

Beţné  príjmy spolu 115 376,54 

Beţné výdavky spolu 94 087,73 

Bežný rozpočet 21 288,81 

Kapitálové  príjmy spolu 7 110,00 

Kapitálové  výdavky spolu 26 727,85 

Kapitálový rozpočet  -  19 617,85 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 1 670,96 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 1 670,96 

Príjmové finančné operácie  12 185,21 

Výdavkové finančné operácie  0,00 

Rozdiel finančných operácií 12 185,21 

PRÍJMY SPOLU   134 671,75 

VÝDAVKY SPOLU 120 815,58 

Hospodárenie obce  13 856,17 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravené hospodárenie obce 13 856,17 

Prebytok rozpočtu v sume 1 670,96 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 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme pouţiť na tvorbu rezervného 

fondu.  

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 13 856,17  EUR, navrhujeme pouţiť na: 

- tvorbu rezervného fondu  

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 

15 527,13 EUR.  

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 134 671,75 160 000,00 127 000,00 127 000,00 

z toho:     

Beţné príjmy 115 376,54 151 500,00 122 000,00 122 000,00 

Kapitálové príjmy 7 110,00 1 500,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 12 185,21 7 000,00 5 000,00 5 000,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Výdavky celkom 120 815,58 160 000,00 127 000,00 127 000,00 

z toho:     

Beţné výdavky 94 087,73 131 350,00 127 000,00 127 000,00 

Kapitálové výdavky 26 727,85 28 650,00 - - 

Finančné výdavky 0,00 0,00 - - 

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 299 034,12 313 364,71 

Neobežný majetok spolu 284 564,77  

z toho:   

Dlhodobý hmotný majetok 204 823,37 214 093,60 

Dlhodobý finančný majetok 73 159,40 72 732,00 

Obežný majetok spolu 13 995,51 15 733,27 

z toho:   

Krátkodobé pohľadávky  600,60 590,95 

Finančné účty  13 394,91 15 142,32 

Časové rozlíšenie    
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8.2. Zdroje krytia v EUR 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k  31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 299 034,12 313 364,71 

Vlastné imanie  253 740,05 262 841,42 

z toho:   

Výsledok hospodárenia  253 740,05 262 841,42 

Záväzky 3 265,08 2 200,51 

z toho:   

Rezervy  480,00 480,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 276,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 228,81 305,26 

Krátkodobé záväzky 1 280,27 1 415,25 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 42 028,99 48 322,78 

 

8.3. Pohľadávky v EUR 

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   600,60 590,95 

Pohľadávky po lehote splatnosti   - - 

 

8.4. Záväzky v EUR 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   3 265,08 2 200,51 

Záväzky po lehote splatnosti   - - 

 

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

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Náklady 108 480,86  

50 – Spotrebované nákupy 9 086,75 12 789,74 

51 – Sluţby 13 385,73 19 029,64 

52 – Osobné náklady 49 708,68 59 457,44 

53 – Dane a  poplatky 2 495,40  

 

1 064,31 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 

439,46 205,64 
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55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

14 186,10 14 217,62 

56 – Finančné náklady 1 233,87 1 716,47 

57 – Mimoriadne náklady - - 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

- - 

59 – Dane z príjmov - - 

Výnosy   

60 – Trţby za vlastné výkony a tovar 463,75  

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných sluţieb 

-  

62 – Aktivácia -  

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy 

z poplatkov 

97 077,17  

64 – Ostatné výnosy -  

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

480,00 480,00 

66 – Finančné výnosy 347,06 28,50 

67 – Mimoriadne výnosy - - 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

12 179,51 17 309,31 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

20 292,68 9 101,37 

Hospodársky výsledok v sume 9 101,37 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 

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  

MF SR REGOB – beţné výdavky 112,86 

MF SR IS RA – beţné výdavky 19,60 

MV SR CO – beţné výdavky 42,96 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

- Košický samosprávny kraj (Výstavba lávky spájajúcej hry a oddych – 3 500,00 EUR) 

- LESY SR (Oprava miestnej komunikácie – most – 7 110,00 EUR) 
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10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2021 obec neposkytla zo svojho rozpočtu  ţiadne dotácie.  

10.3. Významné investičné akcie v roku 2021 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021: 

- rekonštrukcia prístupovej cesty na miestnom cintoríne 

- oprava miestnej komunikácie – most 

- výstavba lávky spájajúcej hry a oddych 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- výstavba detského parku 

- vybudovanie oddychovej zóny 

- rekonštrukcia komunitného centra 

- úprava rigolu pri miestnom cintoríne 

- revitalizácia verejných priestranstiev 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala ţiadnu 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 

- vojnový konflikt na Ukrajine 

 

Vypracoval: Mariana Bérešová                                            Schválil: Mgr. Kvetoslava Šabáková 

 

V Koňuši, dňa 04. 06. 2022 

 

 

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


