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1. Úvodné slovo starostu obce  

 

      Po roku Vám opäť predkladám výročnú správu.  

      V roku 2021 sme sa snažili zúčastniť každej výzvy, ktorá nám bola dostupná a boli k nej 

pripravené patričné materiály.  

Reagovali sme na 8.edíciu projektu Tesco ,,Vy rozhodujete, my pomáhame“ a získali sme 

dotáciu 800,00 €,  

9. edíciu projektu Tesco ,,Vy rozhodujete, my pomáhame“ a získali sme dotáciu 600,00 € od 

poskytovateľa dotácie-Nadácie Pontis. Z NSK sme dostali dotáciu na šport 818/2021 v sume 

1000€. Poskytnuté dotácie sme použili v súlade dohodnutých podmienok v jednotlivých 

projektoch. 

       

      Čo sa spoločenských akcií týka, boli sme výrazne obmedzení aktuálnou situáciou spojenou 

s ochorením Covid-19. Napriek prebiehajúcej pandémií, sme zorganizovali 2 brigády, kde 

dobrovoľníci z obce a bývalí občania pomohli pri zveľaďovaní obce. Pri príležitosti Veľkej noci 

sme pre deti zorganizovali v areáli obecného úradu „hľadanie vajíčok“. Spolupracovala s 

nami dobrovoľníčka z obce Silvia Konarčíková, ktorá mala pre deti pripravené poučné aktivity 

zamerané na Veľkú noc a samozrejme aj odmeny. Deti si doma ozdobili vajíčka, ktoré 

následne priniesli na obecný úrad a ozdobili nimi areál. 

V decembri nás navštívil Mikuláš, ktorý rozdával balíčky pre detičky. Našich obyvateľov sme 

tesne pred Vianocami obdarovali košíkom plným ovocia do každej rodiny. 

Všetky akcie prebiehali so zreteľom na aktuálnu pandemickú situáciu a v rámci aktuálnych 

povolení od RUVZ. 

      Za  výsledkami celoročnej práce stojí nielen starostka obce, referentka, poslanci ale aj 

občania, ktorý dopomohli k zveľadeniu obce. Všetkým srdečne ďakujem. 

 

  

Eva Mozoličová                                                                                                                               

                                                                                                              starostka obce  
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2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Jesenské 

Sídlo: Jesenské č. 28, 935 36 Jesenské 

IČO: 31823998 

Štatutárny orgán obce: starostka 

Telefón: 036 6398108, 0948345550 

E-mail: starostkaobecjesenske@gmail.com         

Webová stránka: www.obecjesenske.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: Eva Mozoličová 

Zástupca starostu obce: Tomáš Kmeťo 

Obecné zastupiteľstvo: 

Ing. Martina Chrančoková, PhD.  

Jitka Jablonská  

Mgr. Róbert Kling 

Tomáš Kmeťo 

Gabriela Grúňová (vzdala sa poslaneckého mandátu 12/2021) 

Komisie: Poriadková 

    Finančná 

 

Obecný úrad: referentka Eva Gašparíková (do 31.1.2022) 

 

http://www.obecjesenske.sk/
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4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: všestranný rozvoj obce a jej obyvateľov 

Vízie obce: dobré hospodárenie a zabezpečenie podmienok pre harmonický život v obci 

Ciele obce: ochraňovať, udržiavať a zveľaďovať životné prostredie obce a utužovať dobré 

vzťahy medzi obyvateľmi 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 : Obec Jesenské leží na východných svahoch Pohronskej pahorkatiny 

juhozápadne od okresného mesta Levice. Je kopcovitého rázu. 

Susedné mestá a obce : Katastrálne územie obce Jesenské hraničí s obcami Iňa, Beša, Tehla 

a Horný Pial. 

Celková rozloha obce : Obec má výmeru 379 ha. 

Nadmorská výška : Stred obce je stavaný v nadmorskej výške 170 m. Najvyšší bod  obce je 

v nadmorskej výške 210 m 

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov : K 31.12.2021 má obec evidovaných 49 obyvateľov 

Národnostná štruktúra : slovenská 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : prevažne rímsko-katolíci  

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : 0% 

Nezamestnanosť v okrese : 3-5% 

Vývoj nezamestnanosti : klesajúci charakter 
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5.4. Symboly obce 

Symboly obce Jesenské schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí č. 21,  

dňa 25.07.2006 a zapísané sú v Heraldickom registri SR pod signatúrou J – 78/2006. 

 

 

Erb obce: 

V zelenom štíte zo zlatej oblej pažite vyrastajúca zlatá jabloň  

so zlatou korunou prekrývajúcich sa listov, preloženou 

červenými jablkami, po bokoch kmeňa z oboch strán 

vyrastajúce dva zlaté bezosté klasy na listnatých privrátených steblách. 

 

 

 

 

 

 

 

 Vlajka obce:  

Pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách:  

žltej, červenej, zelenej, žltej, červenej, zelenej.  

Vlajka má pomer strán 2 :  3  a ukončená je tromi cípmi  

t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

 

 

 
 

 

Pečať obce : 

Je utvorená z rukopisu „ OBEC JESENSKÉ“, ktoré vytvára poloblúk.  

V strede pečatného poľa je erb Obce Jesenské. 

 
 

    

 

 

5.5. Logo obce 

Obec Jesenské nemá vytvorené vlastné logo obce. 
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5.6. História obce  

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1251 pod názvom Sytetkuth. V roku 1892 bola 

pripojená k obci Beša. Obec sa uvádza aj pod názvami Všetky kúty, Setetkuth, Secke kúti, 

Sötétkút. Samostatná obec bola založená v roku 1923 na základe parcelovania veľkých 

panských majetkov gróf Kelecsénya. Usídlili sa tu rodiny z Bobrovca, Hút, Trstenného, 

Trubína a Uľan  nad Žitavou. V roku 1927 dostala meno Jesenské.  V roku 1938 bola obec 

pričlenená k Beši. Po oslobodení bola krátku dobu samostatná, premenovaná na Jesenské 

údolie znovu bola pričlenená k Beši. Uznesením vlády SR zo dňa 7. januára 1992 dochádza 

k osamostatneniu obce Jesenské. 

 

5.7. Pamiatky  

Neogotický Rímsko – katolícky kostol z roku 1938, halový priestor s polygonálnym uzáverom 

a valenou klenbou. Oltár je zhotovený zo zlatého onyxu. Je v súpise pamiatok Slovenska. 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kríž s Ukrižovaným pri kostole, rok 2018 
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Socha sv. Jána Nepomuckého,                                                      Drvený kríž s ukrižovaným 

cintorín 

kamenná plastika z roku 1783  miesto modlitieb obyvateľov obce                                  

obnovená v 1930                                                                     bol obnovený v roku 2015                                                         

 

  

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kríž s ukrižovaným pri ceste                                   

 

     

                       Pomník pamiatka padlým v SNP – 1944 
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6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci neposkytujeme. 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja nemožno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 

meniť. 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytujú susedné obce a mestá: 

Základná škola: Lok, Dolný Pial, Kalná nad Hronom, Vráble, Levice 

Materská škola: Tehla, Beša, Lok, Kalná nad Hronom, Vráble, Levice 

  

6.2. Zdravotníctvo 

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje nikto. Všeobecný lekári poskytujú starostlivosť 

v okolitých obciach a mestách. 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja nemožno očakávať, že rozvoj zdravotnej 

starostlivosti sa bude meniť. 

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

Sociálne služby v obci nezabezpečujeme. 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja nemožno očakávať, že rozvoj sociálnych 

služieb sa bude meniť. 

 

6.4. Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec vo vlastnej réžií. 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 

sa bude orientovať na: Dni obce, Stretnutie jesenčanov, veľkonočné a vianočné tvorivé dielne 

pre deti a posedenia, obecné brigády. 

 

6.5. Doprava   

Doprava v obci Jesenské je riešená predovšetkým osobnými automobilmi. Máme tu aj 

vlakovú trať, avšak frekvencia zastavovania vlakov je veľmi nízka, ale cez víkendy je to 

jediný spôsob hromadnej prepravy osôb. Cez pracovný týždeň premáva aj prímestská 

autobusová doprava ARRIVA. 
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6.6. Hospodárstvo  

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- PD Beša 

- SHR 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 

bude orientovať na : poľnohospodársku výrobu. 

 

 

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 6.12.2020 uznesením č. 10/4 2020 

Rozpočet bol zmenený  

- prvá zmena   schválená dňa 7.12.2021 uznesením č. 14/7 2021 

 

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 31 655 40 964,91 40 164,57 99,14 

z toho :     

Bežné príjmy 31 655 40 964,91 40 614,57  

Kapitálové príjmy     

Finančné príjmy     
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
    

Výdavky celkom 31 655 40 964,91 38 253,01 93,38 

z toho :     

Bežné výdavky 31 655 36 930,91 34 241,16  

Kapitálové výdavky  4 0304 4 011,85  

Finančné výdavky     
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
    

Rozpočet obce    + 2 361,56  
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V roku 2021 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy : 

- v bežnom rozpočte:  

- podielové dane, ktoré predstavovali zníženie oproti roku 2020 o 0,49% vo výške 58,13 

EUR 

- daň z nehnuteľností, ktorá predstavovala zvýšenie oproti roku 2020 o 57,59 % vo 

výške 6 340,28 EUR. 

- komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý predstavoval zvýšenie oproti roku 

2020 o 8,024 % vo výške 53,85 EUR 

- v kapitálovom rozpočte:  

- ...................................... 

- vo finančných operáciách:  

- ...................................... 

V roku 2021 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky : 

- v bežnom rozpočte: 

- na mzdy vo výške  13 000,18 EUR 

- energie vo výške 1 69833 

- odmeny zam. mimopra. pomeru vo výške 2 290,08 EUR 

- nákup softvéru a výpočtovej techniky vo výške 4 011,85 EU 

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021   

 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 40 614,57 

z toho : bežné príjmy obce  40 614,57  

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 34 241,16 

z toho : bežné výdavky  obce  34 241,16 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 6 373,41 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 4 011,85 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  4 011,85 
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             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  - 4 011,85  

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0,00 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 0,00 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ  

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0,00 
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  

- finančné zábezpeky školskej jedálne 

- finančné zábezpeky ŠJ na nájomné - bytovky ŠFRB 

- finančné zábezpeky ŠJ na verejné obstarávanie 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 

finančné zábezpeky školskej jedálne 

- finančné zábezpeky ŠJ na nájomné - bytovky ŠFRB 

- finančné zábezpeky ŠJ na verejné obstarávanie 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Rozdiel finančných operácií 2 361,56 
PRÍJMY SPOLU   0,00 

VÝDAVKY SPOLU 0,00 

Rozpočtové hospodárenie obce  0,00 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 0,00 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ 

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
0,00 

Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver  0,00 

Upravené rozpočtové hospodárenie obce 0,00 

 

  
 

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 40 614,57 34 375 34 375 34 375 

z toho :     

Bežné príjmy 40 614,57 34 375 34 375 34 375 

Kapitálové príjmy  0 0 0 

Finančné príjmy     
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
    

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Výdavky celkom 38 253,01 34 375 34 375 34 375 

z toho :     

Bežné výdavky 34 241,16    
Kapitálové výdavky 4 011,85 0 0 0 

Finančné výdavky     
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
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Dôvodová správa k rozpočtu na roky 2022 - 2024:  

Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2023 – 2024 a návrh rozpočtu obce Jesenské na rok 

2022 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových  pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatné 

súvisiace právne normy. 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými 

predpismi obce. 

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej 

lehote, t.j. najmenej 15 dní pred rokovaním v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

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 46 641,82 47 803,03 

Neobežný majetok spolu 37 275,88 35 980,05 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 694,34 

Dlhodobý hmotný majetok 20 083,46 18 093,29 

Dlhodobý finančný majetok 17 192,42 17 192,42 

Obežný majetok spolu 9 029,36 11 406,84 

z toho :   

Zásoby 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  0 0 

Finančné účty  9 029,36 11 406,84 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  336,58 416,14 
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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 46 641,82 47 803,03 

Vlastné imanie  43 262,15 43 260,22 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  43 262,15 43 260,22 

Záväzky 3 379,67  4 542,81 

z toho :   

Rezervy  500 2 217,06 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 331,37 0 

Dlhodobé záväzky 512,56 456,83 

Krátkodobé záväzky 2 035,74 1 868,92 

Bankové úvery a výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie 0 0 

 

 

8.3. Pohľadávky v EUR 

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   0 0 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0 0 

 

 

 

 

 

8.4. Záväzky v EUR 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   0 0 

Záväzky po lehote splatnosti   0  
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9. Hospodársky výsledok  za 2021 - vývoj nákladov a výnosov v EUR  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Náklady 41 730,70 41 270,30 

50 – Spotrebované nákupy 8 855,84 4 405,79 

51 – Služby 9 249,77 8 197,65 

52 – Osobné náklady 19 430,12 20 005,66 

53 – Dane a  poplatky 0 0 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

320,65 1 025,48 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

2 617 6 482,71 

56 – Finančné náklady 972,72 952,89 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

284,60 200,12 

59 – Dane z príjmov 0 0 

Výnosy 34 562,67 36 340,61 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 0 0 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

24 043,4 29 970,04 

64 – Ostatné výnosy 1 069,25 417,01 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

1 522,00 0 

66 – Finančné výnosy 171,28 230,82 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

7 757,10 5 722,74 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

-7 168,03 -4 929,69 

 

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 4 929,69 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 



                                                                     17 

 

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  

Ministerstvo vnútra SR REGAD 18 

Ministerstvo vnútra SR REGOB 16,50 

Ministerstvo vnútra SR Životné prostredie 4,89 

Ministerstvo vnútra SR Voľby 2021 589,83 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR Cestná doprava 2,16 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR Stavebná správa 64,79 

Štatistický úrad SR SODB 2021 2 072,80 

Nitriansky samosprávny kraj Dotácie 818/2021 na šport 1 000 

Nadácia Pontis 8.edícia projektu Tesco 800 

Nadácia Pontis 9.edícia projektu Tesco 600 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

- Dotáciu z MV SR  

- Dotácia od ŠÚ SR sme použili na mzdu pre dohodárku, ktorá vykonávala sčítanie 

a nákup novej tlačiarne 

- Dotáciu od NSK sme použili na zveľadenie detského ihriska v areáli Oc Ú 

- Dotáciu od nadácie Pontis sme použili v súlade so zameraním projektu a to hlavne na 

rozvoj komunitného života a kultúry 

 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2021 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie. 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2021 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021: 

-  Podpis zmluvy na modernizáciu verejného osvetlenia (12/2021), realizácia (5/2022) 
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- Uskutočnené projekty  

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Vybudovanie vnútorných toaliet 

- Vyspravenie  a vymaľovanie kultúrnej sály a kancelárií 

- Zatepľovanie a výmena strešnej krytiny 

- Verejná kanalizácia 

 

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. 

 

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

a) Pandémia ochorenia COVID - 19  

 

 

 

Vypracoval: Ivana Bahík                                                             Schválil: Eva Mozoličová 

 

 

 

V Jesenskom, dňa 8.6.2022 

 

Prílohy: 

 

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

• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


