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1. Identifikačné údaje obce 

Názov: Forbasy 

Sídlo: Forbasy 40 

IČO: 00329851 

Štatutárny orgán obce: Ing. Július Vyrostek 

Telefón: 0907 972 416  

E-mail: oufobasy@slnet.sk 

Webová stránka: www.forbasy.ocu.sk 

2.Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: Ing. Július Vyrostek 

Zástupca starostu obce: Ján Víra 

Hlavný kontrolór obce: Anna Ružbašanová 

Obecné zastupiteľstvo: Obecné zastupiteľstvo tvorí päť poslancov a to:  Ján Víra, Mgr.      

                                      Valerián Kuffa, Ing. Jozef Matfiak, Daniel Šidlovský,  

                                      Michal Hanečák 

Komisie: Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 

                Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce 

Obecný úrad:  Forbasy 40 

 

3. 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.  

 

3.1.Geografické údaje 

Geografická poloha obce : Forbasy ležia na severovýchodných svahoch Levočských vrchov. 

Chotár je pahorkovitý a vrchovinný. Sčasti je zalesnený, ostatné pozemky sú pastviny, lúky 

a orná pôda. 

 

Susedné mestá a obce :  Mesto Stará Ľubovňa je vzdialené od obce Forbasy asi 6 km. Spojenie 

s mestom je železničnou dopravou, čo obyvatelia obce často využívajú, prípadne autobusom. 

Veľmi blízkou susednou obcou je obec Hniezdne, ďalšie obce Nižné Ružbachy, Lacková, 

http://www.forbasy.ocu.sk/
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Jarabina, Litmanová, Nová Ľubovňa. Starostovia týchto obcí si často pomáhajú, spolupracujú 

pri riešení rôznych problémov a spoločne nachádzajú východiská. 

Celková rozloha obce : 450 ha 

Nadmorská výška : 540 m 

 

3.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov :  100 obyv. na km2 

Národnostná štruktúra : slovenská 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Občania obce sa hlásia 

k rímskokatolíckemu náboženstvu a navštevujú rímskokatolícky kostol Svätej Doroty, ktorý sa 

nachádza v obci. 

Vývoj počtu obyvateľov : V roku 2017 sa narodilo 5 deti, 21 občanov sa prisťahovalo, 8 

občanov sa odsťahovalo a 5 občanov zomrelo. K 31.12.2017 obec eviduje 450 obyvateľov. 

 

3.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci :  

K 31.12.2017 podľa evidencie na ÚPSVR v Starej Ľubovni bolo 8 občanov nezamestnaných. 

Vývoj nezamestnanosti : Je predpoklad, že v spolupráci s ÚPSVR v Starej Ľubovni sa 

nezamestnanosť v obci zníži. Počas roka 2017 obec zamestnávala jedného občana dlhodobo 

evidovaného na ÚPSVR. 

 

3.4. Symboly obce 

Erb obce : Erb obce tvorí: zo spodného okraja červeného štítu vyrastajúca striebroodetá, do 

zlatého plášťa zahalená striebronimbá zlatovlasá svätica – svätá Dorota – so zopätými rukami. 

Symboly obce sú zaevidované v heraldickom registri MV SR pod číslom sign. F-5/96. 

 

Vlajka obce : Vlajka obce Forbasy 

Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov bieleho, červeného, bieleho a žltého. 

Vlajka má pomer strán 2 : 3 j ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zastrihmi, siahajúcimi do 

tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec je doložená 

z roku 1311 ako Fyrbaz, neskôr ako Furbas  /1408/, Forbasý /1808/ maďarsky Forhász, 

Popradfalu. Patrila Ľubovnianskemu hradnému panstvu. 
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3.5. História obce  

Prvá zmienka o obci je z roku 1311 ako Fyrbaz, neskôr Fubas. Patrila Ľubovnianskemu 

hradnému panstvu. V rokoch 1412 – 1772 bola v zálohe Poľska. V roku 1927 časť obce 

vyhorela. 

Obyvatelia obce pacovali v poľnohospodárstve a priemyselných podnikoch vo Svite, Starej 

Ľubovni, Košiciach a Ostrave. 

Do roku 1968 obec patrila pod okres Poprad, potom pod Starú Ľubovňu. 

V roku 1941 sa začala výstavba kultúrneho domu, krčmy a obchodu. Táto výstavba bola 

odložená kvôli vojne. 

Elektrina bola slávnostne zapnutá dňa 05.02.1947. 

V roku 1959 bolo založené jednotné roľnícke družstvo, v roku 1991 bol vybudovaný 

verejný vodovod, v roku 1992 bola obec plynofikovaná, 1997 rekonštrukcia kostola, 2003 

osvetlenie cesty na stanicu, 2005 rekonštrukcia elektrických rozvodov a rozhlasu, 

vybudovaná cyklotrasa s oddychovými zónami, 2010 vybudovaná kanalizácia obce, obce 

získala certifikát lesov, ROHP, v roku 2015 – elektrické rozvody k rodinným domom pri 

ceste na stanicu, oprava sály kultúrneho domu. V roku 2016 boli opravené sociálne 

zariadenia obecného úradu oprava budovy MŠ.  V roku 2017 bola začatá výstavba ČOV. 

 

3.6. Pamiatky  

Najväčšou pamiatkou obce je rímskokatolícky kostol sv. Doroty, rekonštruovaný v roku 

1997 starostom  Jozefom Balážom 

 

3.7. Významné osobnosti obce 

Medzi významné osobnosti obce patria najmä učitelia a starostovia – richtári. Učitelia boli 

zároveň aj kantori a starali sa o všetky cirkevné obrady. Prvý učiteľ v roku 1900 pochádzal 

zo Smižian a volal sa Kohút. Druhým učiteľom v roku 1912 bol Gondžur, v roku 1915 

prišiel ďalší učiteľ z Oravy Šimek, Mikuš z Hniezdneho a Kšenžigh. 

Prvým richtárom v roku 1900 bol Ján Dubjel. 

V roku 2013 Inštitút Pamäti národa Poľskej republiky udelil uznanie „Svedok histórii“ 

pani Žofii Dubjelovej. 

V rokoch 1990 – 1997 bol zvolený za starostu obce Jozef Baláž 

                1998 – 2001 starosta Matúš Hanečák 

                Od roku 2002 – 2018 je opätovne zvolený za starostu obce Ing Július Vyrostek    
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4. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

4.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

-    Základná škola v obci nie je. Deti z obce Forbasy navštevujú základnú školu v susednej    

      obci Hniezdne, prípadne základnú školu v Starej Ľubovni. 

- Materská škola v obci, ktorú navštevujú deti od troch rokov. 

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

      Na mimoškolské aktivity deti využívajú kultúrny dom, obecnú knižnicu, v ZŠ     

      Hniezdne navštevujú rôzne krúžky, alebo centrum voľného času v Starej Ľubovni. 

      Ďalšou mimoškolskou aktivitou detí je členstvo v dobrovoľnom hasičskom zbore   

      v obci.  

 

     4.2 Zdravotníctvo 

V obci sa nenachádza zdravotné zariadenie. Zdravotná starostlivosť je občanom 

poskytovaná v zdravotných zariadenia v Starej Ľubovni. 

 

      4.3. Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby v obci zabezpečuje : 

 Obec nemá zariadenie sociálnych služieb. Občania odkázaní na celodennú starostlivosť    

 môžu byť ubytovaní v Domove sociálnych služieb v Starej Ľubovni, Domove dôchodcov 

 v Starej Ľubovni, v obci Jarabina, prípadne v Kežmarku. 

 

4.4. Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

 Spoločenský a kultúrny život zabezpečuje obec a to pri príležitosti Dňa matiek, MDŽ, 

 Dňa úcty k starším, Vianočných sviatkov a pod. Program pripravuje MŠ, mládež – 

divadelná skupina z obce, prípadne obec zabezpečí vystúpenie hudobných skupín. 

       

4.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

V obci sa nachádza kaderníctvo a pohostinstvo. Predajňa potravín bola k 30,.09.2016 
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zrušená na vlastnú žiadosť nájomcu. Nákup potravín a ďalšieho tovaru si občania 

zabezpečujú v obchodných reťazcoch alebo v súkromných predajniach v Starej Ľubovni, 

prípadne v obci Hniezdne 

 

5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2017. 

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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový, finančné operácie ako schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 05.12.2016 uznesením č.10/6. 

Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 18.12.2017 uznesením č. 14/5 

- druhá zmena schválená dňa 18.12.2017 uznesením č. 14/5 

 

 

5.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017  

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2017 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 180531,00 268978,74 285744,15 106,23 

z toho :     

Bežné príjmy 180531,00 187535,74 203341,73 108,43 

Kapitálové príjmy 0 80000,00 80050,00 100,06 

Finančné príjmy 0 1443,00 2352,42 163,02 

Výdavky celkom 180531,00 268978,74 280540,95 104,3 

z toho :     

Bežné výdavky 172887,00 181334,74 185060,58 102,05 

Kapitálové výdavky 0 80000,00 87836,37 109,00 

Finančné výdavky 7644,00 7644,00 7644,00 100,00 

Rozpočet obce  0 0 0  
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5.2.  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017   

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2017 

 
 
Bežné  príjmy spolu 203341,73 

z toho : bežné príjmy obce  203341,73 

Bežné výdavky spolu 185060,58 

z toho : bežné výdavky  obce  185060,58 

Bežný rozpočet 18281,15 

Kapitálové  príjmy spolu 80080,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  80050,00 

Kapitálové  výdavky spolu 87836,37 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  87836,37 

Kapitálový rozpočet  -7786,37 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 10494,78 

Vylúčenie z prebytku  0 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 10494,78 

Príjmy z finančných operácií 2352,42 

Výdavky z finančných operácií 7644,00 

Rozdiel finančných operácií 5291,58 
PRÍJMY SPOLU   285744,15 

VÝDAVKY SPOLU 280540,95 

Hospodárenie obce  5203,20 
Vylúčenie z prebytku  

Upravené hospodárenie obce 5203,20 

 
Prebytok rozpočtu v sume 5203,20 € zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona číslo 583/2004Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v celkovej výške t. j. 5203,20 € 

 

5.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020      

 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Rozpočet   

na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Príjmy celkom 285744,15 192960,00 192960,00 192960,00 

z toho :     

Bežné príjmy 203341,73 192960,00 192960,00 192960,00 

Kapitálové príjmy 80050,00 0 

 

0 0 

Finančné príjmy 2352,42 0 0 0 

 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Rozpočet   

na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Výdavky celkom 280540,95 192960,00 192960,00 192960,00 

z toho :     

Bežné výdavky 185060,58 185316,00 185316,00 185316,00 
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Kapitálové výdavky 87836,37 0 0 0 

Finančné výdavky 7644,00 7644,00 7644,00 7644,00 

 

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

6.1. Majetok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Majetok spolu 2 754 362,22 2 817 015,72 

Neobežný majetok spolu 2 683 652,61 2 745 573,51 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 2 629 685,67 2 691 606,57 

Dlhodobý finančný majetok 53 966,64 53 966,94 

Obežný majetok spolu 69 996,84 69 916,71 

z toho :   

Zásoby 12,01 542,63 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  8 919,27 7 630,29 

Finančné účty  61 065,56 61 743,79 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 1 195,20  1 195,20 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  712,77 1 525,50 

 

6.2.Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Skutočnosť 

k  31.12.2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 754 362,22 2 817 015,72 

Vlastné imanie  1 903 738,93 1 920 873,57 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  1 903 738,93 1 920 873,57 

Záväzky 40 874,73 28 317,59 

z toho :   

Rezervy  600,00 0 
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Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé záväzky 1 019,31 707,53 

Krátkodobé záväzky 14 438,42 10 437,06 

Bankové úvery a výpomoci 24 817,00 17 173,00 

Časové rozlíšenie 809 748,56 867 824,56 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

V roku 2017 bola začatá výstavba ČOV a to v hodnote 87514,24 €, čím vznikol  prírastok 

majetku oproti roku 2016. Na výstavbu ČOV boli použité finančné prostriedky 

z Enviromentálneho fondu a to vo výške 80 000,00 eur, vo výške 7514,24 eur boli použité 

vlastné prostriedky obce. Bola vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 

pre stavbu „ IBV – Za hostincom vo výške 322,13 eur. 

Je predpoklad dokončenia výstavby ČOV v roku 2018 a to za použitia finančných prostriedkov 

zo ŠR vo výške 150 000,00 eur a investičného úveru vo výške 30 000,00 eur. 

 

6.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2016 

Zostatok  

k 31.12 2017 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   4 799,25 4 405,15 

Pohľadávky po lehote splatnosti   4 119,72 3 225,14 

 

6.4.Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2016 

Zostatok  

k 31.12 2017 

Záväzky do lehoty splatnosti   15 457,73 11 144,59 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

Pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 3225,14 tvorí nezaplatená daň z nehnuteľnosti, 

komunálny odpad a prenájom priestorov vo výške 1678,63 eur. Je predpoklad, že tieto 

pohľadávky v roku 2018 budú uhradené, prípadne výrazne znížené. 

Záväzky vo výške 11 144,59 budú vysporiadané v januári  2018. Ide o neuhradené 

dodávateľské faktúry, prijaté preddavky, záväzky voči zamestnancom, poisťovniam 

a daňovému úradu za december 2017.  
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7. Hospodársky výsledok  za 2017 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Náklady    226 118,84          207 512,05 

50 – Spotrebované nákupy      42 222,22            38 227,03 

51 – Služby      30 363,79            36 110,61 

52 – Osobné náklady    120 958,33          104 418,32        

53 – Dane a  poplatky             84,00                  589,89 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

       2 209,04                  537,24 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

 

      27 315,92 

 

           25 915,47 

56 – Finančné náklady         2 925,97              1 713,49 

57 – Mimoriadne náklady                  0                  0 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

            39,57                  0 

59 – Dane z príjmov               0,27                  0   

Výnosy    253 998,27           224 733,17  

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar      37 294,16             37 988,66  

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

             0                   0  

62 – Aktivácia        1 953,62               1 396,06  

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

  152  422,83           149 314,44 

64 – Ostatné výnosy        7 993,60                6 462,27 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

 

          600,00 

 

                  600,00 

66 – Finančné výnosy               1,67                    0 

67 – Mimoriadne výnosy                 0                    0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

      

      53 732,39 

              

            28 971,74 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

      27 879,16             17 221,12    

 Kladný hospodársky výsledok v sume 17 221,12 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný  výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov: 

Celkové náklady v roku 2017 sú oproti roku 2016 nižšie o 18 606,79 €. Zníženie vzniklo 

hlavne z dôvodu, že v roku 2016 bol zvýšený nákup všeobecného materiálu na opravu 

sociálnych zariadení v budove obecného úradu.  

V roku 2017 bolo vykonané zalesňovanie, čo spôsobilo zvýšenie nákladov na služby oproti 

roku 2016 o 5746,84 €.  

Osobné náklady sú oproti roku 2016 nižšie o 16 540,01 €. V roku 2017 obec zamestnávala iba 

dvoch  zamestnancov evidovaných na ÚPSVR.  Bolo vytvorené nové pracovné miesto, kde 

obec zamestnávala jednu pracovníčku na projekt „Praxou k zamestnaniu“ Výdavky na mzdy 

a odvody boli financované zo ŠR, ESF, a osobitnej alokácie  na IZM. Príspevky na týchto 

zamestnancov boli zaúčtované do výnosov. 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť sú oproti roku  2016 sú nižšie o 1671,81 €. V roku 

2016 boli vyplatené poplatky a príspevky na chod spoločného stavebného  úradu, spoločného 

úradu na zabezpečenie sociálnych služieb a členský príspevok na „Partnerstvo pre mier“. 

Finančné náklady znížene v roku 2017 o 1212,48 eur vzniklo v dôsledku nižších úrokov za 

poskytnutie dlhodobého úveru a účtovaním poplatkov za zneškodnenie odpadov na účet 538. 

 Výnosy boli oproti roku 2016 taktiež nižšie a to o 29265,10 eur. Zníženie vzniklo z toho 

dôvodu, že v roku 2017 obec zamestnávala iba dvoch zamestnancov  evidovaných na ÚPSVR, 

čím boli nižšie výnosy z transferov, takmer žiadne poplatky za stavebné konanie a kolaudačné 

rozhodnutia, zníženie ostatných výnosov, t. j. zníženie preplatkov zo zdravotných poisťovní. 

V roku 2017 nebola vytvorená a zúčtovaná rezerva na audit.  Daňové výnosy samosprávy 

v roku 2017 boli vo výške 134224,38, čo je 1152,80 eur menej ako v roku 2016. 

  

8. Ostatné dôležité informácie  

 

8.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma 

prijatých 

prostriedkov v 

EUR  

MV SR OÚ Stará Ľubovňa Voľby do samosp. krajov           584,66 
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MV SR OÚ Stará Ľubovňa Register adries             43,60 

MV SR OÚ Stará Ľubovňa Hlásenie pobytu občanov           140,58 

ÚPSVR Stará Ľubovňa Osobitný príjemca              70,56 

ÚPSVR Stará Ľubovňa Príspevok na podporu zamestnanosti         3 126,49 

Okresný úrad Prešov Príspevok na predškolskú výchovu deti            653,00 

OÚ Prešov No ochranu životného prostredia              39,81 

ÚPSVR Stará Ľubovňa Príspevok NP „Praxou k zamestnaniu“          2 499,41 

 S p o l u :          7 158,11 

Enviromentálny fond Dotácia na ČOV        80 000,00       

 S p o l u :        80 000,00 

 C e l k o m:        87 158,11 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

       -     Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti vo výške 3126,49    

             eur. Z toho  príspevok za mesiac november a december 2016, ktorý  bol poskytnutý  

             v roku 2017 činí  967,29 eur. 

       -     Príspevok na  vytvorené nové pracovné miesto  na mentorované zapracovanie a prax   

             vo výške 2499,41 eur.  

- Kapitálová dotácia na „ČOV Forbasy“ vo výške 80 000,00 eur. 

 

8.2. Poskytnuté dotácie  

 

8.3. Významné investičné akcie v roku 2017 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017: 

-  Začatá výstavba ČOV  

 

8.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Dokončenie výstavby ČOV 

- Rekonštrukcia cesty, chodníka a záchytného parkoviska. 

- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 
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8.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

8.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

         Účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym rizikám a neistotám, pre ktoré by činnosť        

         obce v budúcnosti mohla byť  obmedzená alebo ohrozená. 

 

 

Vypracoval: Helena Strenková    

 

 

Schválil: Ing. Július Vyrostek 

                    starosta obce 

        

 

V Forbasoch dňa: 29.10.2018 

 

Prílohy: 

 

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


