Individuálna výročná správa
Obce Oborín
za rok 2021

............................
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa obce Oborín za rok 2021, ktorú Vám predkladám, poskytuje pravdivý
a nestranný pohľad na dosiahnuté činnosti a výsledky obce. Ku skončeniu kalendárneho
a účtovného roka, ku každej organizácii neodmysliteľne patrí dôkladné hodnotenie
ekonomickej a bežnej činnosti. Posúdiť kvalitu odvedenej práce však samozrejme môžu
najlepšie iba občania. V posledných rokoch spoločenská, ekonomická a sociálna situácia
prináša každodenne veľa problémov, pre organizácie, firmy a v neposlednom rade aj pre ľudí.
Zmierniť túto situáciu môžeme ak si budeme navzájom pomáhať, vychádzať si v ústrety
samozrejme v rámci svojich možností a schopností, aby sme si vytvorili pekné, pokojné
a šťastné podmienky pre život v našej dedine. Chcem sa poďakovať poslancom obecného
zastupiteľstva, zamestnancom obce, verejnoprospešným pracovníkom, členom miestnej
občianskej poriadkovej služby, všetkým tým, ktorí sa v minulom roku aktívne zapájali do
činnosti v obci, mládeži a starším spoluobčanom.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: OBORÍN
Sídlo: Oborín 125
IČO: 00331805
Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón: 056/6281860
Mail: oborin@oborin.eu
Webová stránka: www.oborin.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Arpád Csuri
Zástupca starostu obce: Roland Dobos
Obecné zastupiteľstvo:

1. Tibor Borbély
2. Roland Dobos
3. Judita Haburčáková
4. Ing. Ladislav Molnár
5. Ing. Adrian Štofira
6. Norbert Varga

Komisie:

1. Finančná komisia
2. Inventarizačná komisia
3. Komisia pre verejný poriadok
4. Komisia pre šport, kultúru
5. Komisia na ochranu verejného záujmu
6. Komisia pre verejné obstarávanie
7. Komisia pre mládež a dôchodcov
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Obecný úrad:
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obecného úradu:
1. Alžbeta Štofirová – administratívna pracovníčka
2. Ing. Eva Krajnikovecová – administratívna pracovníčka

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a obyvateľov žijúcich na jej území.
Vízie obce:
Rekonštrukcia verejných priestranstiev obce, miestnych komunikácií a autobusových
zastávok, vytvorenie oddychovej zóny pri obecnom úrade, dobudovanie kanalizácie, realizácia
vodnej zážitkovej cesty na rieke Bodrog a jej prítokoch, výstavba detského ihriska
Ciele obce:
Podporiť rozvoj obce, vytvoriť priaznivé životné podmienky pre obyvateľov, zvýšiť kvalitu
životného prostredia obce, zlepšiť kvalitu života obyvateľov, zachovávať a rozvíjať kultúrne
dedičstvo, racionalizovať riadenie finančného hospodárenia a ekonomického života obce

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 : Košický kraj, okres Michalovce
Susedné mestá a obce : Veľké Raškovce, Petrikovce, Malčice
Celková rozloha obce : 4378 ha
Nadmorská výška : 104 m
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov :
Národnostná štruktúra – podľa posledného sčítania z roku 2011 /počet obyvateľov
k 31.12.2011: 719 /
- slovenská: 265 /36,86%/
- maďarská: 413 /57,44%/
- česká:
1 /0,14%/
- nezistená:
40 /5,56 %/
4

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
- rímskokatolícka cirkev – 182
- gréckokatolícka cirkev – 66
- pravoslávna cirkev – 26
- reformovaná kresťanská cirkev – 387
- náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia – 1
- bez vyznania – 15
- iné – 1
- nezistené - 41
Vývoj počtu obyvateľov v roku 2021: - narodení – 3
- zomrelí - 11
- prihlásení – 20
- odhlásení - 17
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 11,00 %
Nezamestnanosť v okrese : 13,26 %
Vývoj nezamestnanosti v okrese: Január 2021 – 12,43 %
December 2021 – 13,95 %
5.4. Symboly obce
Symboly obce /erb, vlajka, pečať/ sú zapísané v Heraldickom registri SR
Erb obce:

Erb je zapísaný v tejto podobe: v modrom poli štítu na zelenej pažiti strieborná (biela) postava
muža, krotiaceho strieborného (bieleho) koňa so zlatou (žltou) hrivou, chvostom kopytami,
ohlávkou a uzdou.
Vlajka obce:
Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, žltej, bielej, modrej,
zelenej a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi,
siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce:
Pečať obce Oborín je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC OBORÍN.
Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní
pečiatok s obecnými symbolmi.
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5.5. Logo obce
Obec Oborín okrem svojich symbolov nemá logo obce.
5.6. História obce
Oborín leží na Východoslovenskej nížine, na štvrtohornej nive Laborca a Latorice s mŕtvymi
ramenami a pieskovými presypmi. Na silne zvodnených riečnych usadeninách sú močiare
a zamokrené lúky. Leží na pravom brehu Laborca a s riekou Latorica je oddelená od
Medzibodrožia.
Počas histórie bol Oborín súčasťou rôznych verejnoprávnych oblastí. Dlhé stáročia bol na
území Zemplínskej župy a je jedným z najstarších osídlení na tomto území. Dnes je začlenený
do okresu Michalovce. Po prvýkrát je obec spomínaná v listinách, presnejšie vo „Váradi
Regestrom“ v roku 1221, ako „Villa Abara“. V roku 1419 sa delila na sídliská, Veľký, Malý,
Vyšný a Nižný Oborín. Patrila zemanským rodinám 15.st. Uporyovcom, 18. st.
Aspremontovcom, 19.st, Széchényiovcom. V roku 1468 dostala obec trhové a jarmočné právo,
v roku 1474 sa spomína ako zemepánske mestečko.Obyvatelia sa zaoberali hrnčiarstvom,
tkáčstvom a chovom dobytka a koní.
5.7. Pamiatky
Pamätihodnosti obce:
 Reformovaný kostol
 Pamätník Lászlóa Németha
5.8. Významné osobnosti obce
ThDr. Géza Erdélyi – bývalý biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
PhDr. Gyula Popély, CSc.,- historik

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
-

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – óvoda

6.2. Sociálne zabezpečenie
V obci nie je zriadené zdravotné stredisko. Primárnu a odbornú zdravotnícku starostlivosť pre
občanov zabezpečujú lekárske ambulancie vo Veľkých Kapušanoch a v Malčiciach.
Rozvoj sociálnych služieb sa orientuje na zlepšenie života sociálne odkázaných občanov v
obci. Zariadenie sociálnej starostlivosti sa v obci nenachádza.
6.3. Kultúra
Obec má kultúrny dom a prírodný amfiteáter, kde sa organizujú rôzne kultúrne podujatia,
vystúpenia folklórnych a tanečných skupín.
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6.4. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- HORTIA - MARKET, Oborín – Predajňa rozličného tovaru
- Maďarská reštaurácia – Vidiecky dom
- Pneuservis – Július Hornyák
- Dávid Borbély – Záhradkárske potreby
-

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
Farma Oborín, s.r.o., Dobšiná
AGRO-OBORÍN, s.r.o., Oborín 53
Vargová Erika – SHR, Oborín 176

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020 uznesením
č. 108/2020.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 23.06.2021 uznesením č. 130/2021
- druhá zmena schválená dňa 10.12.2021 uznesením č. 140/2021.

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021
Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

417 627,00

528 032,00

443 307,27

83,95

334 912,00
0,00
82 715,00
417 627,00

380 083,00
500,00
147 449,00
528 032,00

379 372,49
500,00
63 434,78
442 797,40

99,81
100,00
43,02
83,86

329 512,00
88 115,00
0,00
0

339 542,00
188 490,00
0,00
0

338 322,03
104 475,37
0,00
509,87

99,64
55,43
0,00
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7.2.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Úprava schodku HČ
Úprava schodku ŠJ
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
379 372,49
338 322,03
+ 41 050,46
500,00
104 475,37
- 103 975,37
- 62 924,91
508,06
1,81
-63 434,78
63 434,78

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Úprava schodku HČ
Úprava schodku ŠJ
Upravené hospodárenie obce

0,00

63 434,78
443 307,27
442 797,40
509,87
508,06
1,81
0

Schodok rozpočtu v sume 62 924,91 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 niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 509,87 EUR bol v rozpočtovom roku
2021 vysporiadaný :
- z finančných operácií
63 434,78 EUR
Schodok rozpočtu 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 niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 508,06 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 26,00 EUR
- sčítanie obyvateľov v sume 482,06 EUR
b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 1,81 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 63 434,78 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 63 434,78 EUR.
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7.3. Rozpočet na roky 2022 - 2024
Skutočnosť
k 31.12.2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet
na rok 2024

443 307,27

412 293,00

316 520,00

290 720,00

379 372,49
500,00
63 434,78

281 020,00
46 301,00
75 482,00

280 920,00
27 430,00
6 000,00

280 920,00
1 630,00

Skutočnosť
k 31.12.2021

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet
na rok 2024

442 797,40

412 293,00

316 520,00

290 720,00

338 322,03
104 475,37
0,00

333 816,00
78 477,00
0,00

267 948,00
48 572,00
0,00

242 148,00
48 572,00
0,00

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

Majetok spolu

3 017 534,23

2 896 787,77

Neobežný majetok spolu

2 851 977,08

2 798 937,05

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

2705 625,09

2 652 585,06

Dlhodobý finančný majetok

146 351,99

146 351,00

Obežný majetok spolu

165 012,61

97 142,61

7,62

10,86

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

16 050,93

10 796,01

148 954,06

86 335,74

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

544,54

708,11

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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8.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

3 017 534,23

2 896 787,77

615 877,11

615 877,11

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

615 877,11

633 401,33

61 793,75

3 732,07

650,00

650,00

57738,93

508,06

66,57

73,16

3 338,25

2 500,85

0

0

2 339 863,37

2 259 654,37

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov/úbytkov majetku

prírastok predstavuje nákup detskej zostavy MEGA L-DEN 2ks (laminátová šmýkačka,
lezecká stena, domček so strechou, nástupný rebrík, prechodový mostík so sieťou)
a kombinovaná preliezka v sume 6 908,00 EUR,
výstavba náučného chodníka pri rybníku za ihriskom (mobilným pontónom) v sume 12 031,16
EUR,
rekonštrukcia hasičskej zbrojnice vo výške 49 292,61 EUR, vlastné zdroje boli vo výške
19 292,61 EUR, dotácia od Ministerstva vnútra SR, Prezídium HaZZ Bratislava vo výške
30 000,00 EUR,
výstavba prístupovej cesty v areáli Domu smútku v obci Oborín vo výške 34 796,40 EUR,
zhotovenie brány na cintorín vo výške 1 447,20 EUR.
8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2021

Pohľadávky do lehoty splatnosti

1765,39

0

Pohľadávky po lehote splatnosti

729,07

669,07

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2021

Záväzky do lehoty splatnosti

3208,62

2 500,85

Záväzky po lehote splatnosti

24,35

0
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9. Hospodársky výsledok za 2021 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

Náklady

633 384,63

496 064,83

50 – Spotrebované nákupy

36 597,58

51 824,55

51 – Služby

51 054,15

51 422,45

52 – Osobné náklady

368 202,28

201 789,60

53 – Dane a poplatky

275,64

275,64

16 087,07

26 845,12

151 276,20

157 557,58

3 426,72

1 893,88

0,00

0,00

6 464,99

4 456,01

3,55

-2,78

Výnosy

657 277,51

513 586,27

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

49 109,04

19 261,53

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0,00

0,00

0,00

0,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

264 560,24

275 850,79

14,23

3 935,78

600,00

8 792,04

244,08

0,00

0,00

0,00

342 749,82

205 746,13

23 889,33

17 524,22

Názov

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 17 524,22 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:
Zvýšenie je pri nákupe materiálu, boli nakúpené čističky vzduchu, dezinfekčné prostriedky,
ochranné rúška a respirátory z dôvodu pandémie COVID-19.
Zníženie je pri osobných nákladoch, nakoľko v roku 2021 boli uzavreté pracovné zmluvy
s opatrovateľkami

na základe projektu: Opatrovateľská služba v obci Oborín do konca

februára. K 30.06.2021 boli ukončené pracovné pomery aj s členmi MOPS.
Zvýšenie je pri ostatných nákladoch na prevádzkovú činnosť, nakoľko boli odpísané
nevymáhateľné pohľadávky.
Zvýšenie je pri odpisoch DHM, nakoľko v roku 2021 sa navýšil majetok obce.
Znížili sa aj finančné náklady, nakoľko v roku 2020 sme už splatili úver.
Znížili sa aj tržby za vlastné výkony a tovar, nakoľko sa znížila úhrada za opatrovateľskú
službu za rok 2021, opatrovateľská služba bola poskytovaná len do konca februára 2021.
Zvýšila sa aj výška podielových daní oproti roku 2020.
Zvýšili sa ostatné výnosy, výnosy boli z predaja majetku.
Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia –
bola zrušená opravná položka na nevymáhateľné pohľadávky.
Znížili sa výnosy z transferov, nakoľko sa znížil objem poskytnutých finančných príspevkov na
projekt: Opatrovateľská služba v obci Oborín a na projekt: Pokračovanie miestnej občianskej
poriadkovej služby v obci Oborín, na mzdy pracovníkov prijatých na základe dohôd uzavretých
s ÚPSVaR na zamestnávanie pracovníkov podľa § 54 a 50j.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Okresný úrad Košice,
odbor školstva
MDVaRR SR
OÚ pre CD a PK
Košice
OÚ pre ŽP
Okresný úrad MI
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Účelové určenie grantov a
transferov
Školstvo- didaktické pomôcky

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
1 762,00

Spoločný stavebný úrad
Cestná doprava

947,23
31,58

Starostlivosť o ŽP
Odmena skladníka CO
Register adries
Evidencia obyvateľstva

71,64
128,88
19,60
241,23
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Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Štatistický úrad SR
Ministersvo vnútra SR
Dobrovoľná požiarna
ochrana SR

dotácia na COVID - 19
Príspevok na prac. § 54, §50j
Príspevok na obedy detí predškol.
PnD
sčítanie obyvateľov
Miestna občianska poriad.služba
Dobrovoľná požiarna ochrana

10 500,00
18 491,55
663,10
24,95
3 191,94
30 459,93
1 400,00

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.8 /2012 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Telovýchovná jednota

bežné výdavky

4 256,01

Reformovaná kresťanská
cirkev na Slovensku,
Cirkevný zbor Oborín

bežné výdavky

200,00

10.3. Významné investičné akcie v roku 2021
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021:
-

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

-

Vybudovanie prístupovej cesty a parkoviska k domu smútku

-

Nákup prvkov detského ihriska

-

Vydanie publikácie o obci – „800 rokov 1221-2021, Oborín – Abara, Dejiny a živá
prítomnosť“

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Úprava fasády budovy Materskej školy v Oboríne

-

Úprava fasády budovy Obecného úradu v Oboríne

-

Zhotovenie oplotenia cintorína v miestnej časti obce Kucany

-

Zhotovenie oplotenia okolo budovy Obecného domu a Polyfunkčného domu
v Kucanoch

-

Výmena svietidiel verejného osvetlenia

-

Rekonštrukcia prírodného amfiteátra

-

Nákup dreveného domčeka k náučnému chodníku

-

Rozšírenie náučného chodníka smerom ku hrádzi
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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.

Vypracoval: Alžbeta Štofirová

Schválil: Arpád Csuri

V Oboríne, dňa 07.06.2022
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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