Individuálna výročná správa
Obce Hamuliakovo
za rok 2014

Jozef Schnobl
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Obec Hamuliakovo sa nachádza 15 kilometrov juhozápadne od Bratislavy na brehu Dunaja.
Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1222 ako Gutt, neskôr Gútor. V roku 1948 bola obec
premenovaná podľa národného buditeľa mladšej generácie bernolákovcov Martina
Hamuliaka. Obec je pre mnohých z nás rodiskom. Čas, túžba a okolnosti mnohých zaviedli
do rozličných kútov našej vlasti i mimo nej a tam si našli svoj druhý domov. Rodisko však
zostáva nezmenené. Každý sa s túžbou a radosťou vracia do rodného domova, tí ktorí sme tu
zostali natrvalo i tí, ktorí sme si túto obec vybrali za svoj domov.

.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Hamuliakovo
Sídlo: Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo
IČO: 00304751
Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón: 02/45988128
Mail: info@obechamuliakovo.sk
Webová stránka: www.obechamuliakovo.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Jozef Schnobl
Zástupca starostu obce: Mária Gaspareková
Hlavný kontrolór obce: Ing. Ladislav Fehér
Obecné zastupiteľstvo: je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách, ktoré sa konali v roku 2014 na obdobie 4 rokov v počte 7.
Poslanci obecného zastupiteľstva: Mária Gaspareková, Ing. Darina Balková, Ing.Ludmila
Goldbergerová, Ing. Juliana Krajčírová, Mgr. Ildikó Lengyel Világi, Štefan Olajec, Ing. Anna
Paráková
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Komisie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Komisia finančná
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
Komisia kultúry, školstva a mládeže
Komisia cestovného ruchu a podnikateľských aktivít
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky
Komisia pre rozvoj športu
Komisia územného plánovania, stavebnej a dopravy

Obecný úrad: Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci.
Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou
Základná škola
Riaditeľka: Mgr. Alena Maschkánová
Adresa: Dunajská 134, 900 43 Hamuliakovo
Tel. č.: 02/45988119
e-mail: zshamuliakovo@gmail.com
Materská škola
Riaditeľka: Mgr. Erika Šarkányová
Adresa: Dunajská 248, 900 43 Hamuliakovo
Tel.č.02/45988118
e-mail: mshamuliakovo@gmail.com
Podnikateľská činnosť
Vývarovňa, Dunajská 125, 900 43 Hamuliakovo

4. Poslanie, vízie, ciele
Rozvojová vízia obce predstavuje vyslovené potreby obyvateľov obce i manažmentu
obecnej samosprávy o tom, ako by obec v dlhodobom horizonte mala vyzerať, ako by
mali jej obyvatelia v nej žiť, ako by sa mali v obci cítiť, akú kvalitu života by im obec
mala v budúcnosti ponúknuť. Je to vízia predovšetkým pre ekonomicky aktívnu a mladú
generáciu obce, ale i vízia pre pokojný a zabezpečený život občanov v poproduktívnom
veku. Vízia obce vychádza z predstáv obyvateľov vyslovených v ankete, na verejných
zhromaždeniach občanov i pri iných príležitostiach a aj zo zámerov obecnej samosprávy
a jej volených predstaviteľov.
ROZVOJOVÁ VÍZIA OBCE
Obec Hamuliakovo má potenciálne predpoklady byť pre svojich občanov miestom pre
pokojné bývanie. Cieľom je postupné využitie prírodného potenciálu obce so zabezpečením jej
ekologickej stability, vybudovanie obce urbanisticky usporiadanej, s potrebnou technickou
a sociálnou infraštruktúrou. Obec by mala poskytovať svojim obyvateľom priaznivé
podmienky pre záujmové, kultúrne, športové a iné vyžitie, ako aj možnosti oddychu
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a rekreácie. Neoddeliteľnou súčasťou rozvojovej vízie obce je i vybudovanie občianskej
vybavenosti.
STRATEGICKÉ CIELE OBCE
Základným predpokladom pre splnenie stanovených cieľov je získanie potrebných
finančných zdrojov. Ide najmä o financie z verejných fondov, resp. z fondov Európskej únie.
Ďalším predpokladom pre úspešné splnenie strategických cieľov je dôsledné vypracovanie
a predkladanie programových zámerov a zdôvodnených žiadostí o pridelenie finančných
prostriedkov na príslušné inštitúcie.
PRIORITY A OPATRENIA
Plnenie hlavných strategických cieľov dlhodobého rozvoja obce sa realizuje stanovením ich
priorít a definovaním jednotlivých konkrétnych opatrení, ktoré sa premietajú do projektov
a projektových zámerov.
Vzhľadom na veľkosť obce a rozsah plánovaných aktivít bude obecná samospráva
realizovať riešenie zámerov predovšetkým predkladaním žiadostí na dotácie zo štátnych
fondov a z príslušných fondov Európskej únie.
Plnenie strategických cieľov rozvoja obce, stanovených priorít a prijatých opatrením bude
rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať postup výstavby veľkých nadregionálnych
a celoštátnych investícií v katastrálnom a záujmovom území obce.
Aktualizácia stanovených priorít a prijatých opatrení, pri dodržaní hlavných strategických
cieľov rozvoja, bude uskutočňovať obecná samospráva pri každoročnom stanovení hlavných
úloh samosprávy a spracovaní obecného rozpočtu. Základom bude stav prípravy jednotlivých
projektov a reálne predpoklady na získanie potrebných finančných prostriedkov.

5. Základná charakteristika obce
Obec Hamuliakovo 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.

a.

Geografické údaje

Geografická poloha obce : Obec Hamuliakovo sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej
republiky, 15 kilometrov juhozápadne od Bratislavy na brehu Dunaja. Susedné mestá a obce :
Celková rozloha obce : 1,095 ha
Nadmorská výška: 125 - 130 m
b. Demografické údaje
Počet obyvateľov : 1787
Národnostná štruktúra : maďarská, slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
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z hľadiska náboženskej štruktúry obyvateľstva prevláda v obci jednoznačne rímskokatolícke
vierovyznanie.
Vývoj počtu obyvateľov : z hľadiska počtu obyvateľov patrila obec Hamuliakovo do skupiny
menších obcí. Jej sociálny rozvoj (podniky, možnosť výstavby atď.) láka nových obyvateľov
k prisťahovaniu.

c.

Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci : 1,6%
Nezamestnanosť v okrese : 4-7 %
Vývoj nezamestnanosti : Celkovú situáciu v ekonomickej aktivite obyvateľstva obce
dokresľuje i stav nezamestnanosti. Súčasný vývoj v evidencii nezamestnaných odzrkadľuje
kolísavý trend v počte nezamestnaných v obci. V skupine nezamestnaných občanov
predstavujú spravidla vyšší podiel muži a medzi dlhodobo nezamestnaných patria
predovšetkým obyvatelia s ukončeným základným vzdelaním a vyučením v odbore, ktorí
hľadajú najťažšie umiestnenie na trhu práce predovšetkým v skupine mužov.
d. Symboly obce
Erb obce, Vlajka obce, Pečať obce. Erb a vlajka majú zelenú, červenú a bielu farbu.

e.

Logo obce

f.

História obce

Podľa Arnolda Ipolyiho, známeho etnografa a kunsthistorika, v roku 1222 v listinách
spomínaný Gutt je dnešná obec Hamuliakovo. Najreálnejším dátumom je rok 1249, keď
synovia Petra Guttoriho sa dohodli na deľbe majetkov. V roku 1284 je meno obce zapísané ako
Gutora, v roku 1287, ako Gwttur. Zo šľachtického sídla stáva typická zemianska obec.
Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohospodárstvom, rybárstvom a mlynárstvom.

g.

Pamiatky

Kostol Sv. Kríža
je najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou obce. Je situovaný pri bývalom bočnom dunajskom
ramene. Zaraďujeme ho do osobitnej skupiny tehlových románskych stavieb na Slovensku.
Táto skupina je charakteristická používaním tehly ako stavebného mateiálu. Tehla v
architektúre bývalého Uhorska sa používala všade tam, kde bol nedostatok tradičného
stavebného materiálu, ako lomový kameň, či drevo. Výstavba objektu je pôvodne datovaná do
polovice 13. storočia.
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Kaštieľ Jána Guthoriho
Do dnešných dní jeho pamiatku zachovala len miestna tradícia. Stál v miestach majera Malý
Gutor na hone Várhelyi dűlő (lán, kde stál hrad).V 70. rokoch 19. storočia tu zasypaná dutá
jama bola vraj pivnicou kaštieľa.
Castrum Sydo
V starej kronike je zaznačené, že pri veľkej povodni 1649 bola taká vysoká voda, že bol
zaplavený siedmy schod jeho schodišťa. Jednalo sa o kúriu Bagolyvár (soví hrad) - mohutná
stavba bola zbúrená v 50. rokoch 20.storočia.
Neoklasistický kaštieľ
Okolo 1860 ho dal postaviť Dr. Róbert Czichert na novozakúpenom majetku od Szapáryovcov.
Czichert bol rodinným lekárom Zichyovcov.
Kúrie a panské domy
Viaceré nádherné kúrie a panské domy boli zbúrané kúria Földesovcov, Takácsovcov,
Sághyovcov, Szmrtnikovcov alebo kúria lesného inžiniera Jozefa Nagya. Oproti kostolu sa
zachovala kúria Mikuláša Nagya, neklasicistická prízemná stavba s pôdorysom L.
V kúrii je dnes súkromný byt.
Pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny
Bol postavený občanmi Gutora r. 1929. Na podstavci je 21 mien padlých v I. svet. vojne,
Pamätník bol doplnený tabuľami s 20 menami obetí II. svetovej vojny.
Pamätný kameň na pamiatku židovskej rodiny Feigenbaum
Pamätný kameň obetiam holokaustu, židovskej rodiny Feigenbaum je pietnou spomienkou na
smutné udalosti spred šesťdesiatich rokov, vyhotovený v roku 2006.
Socha sv. Donáta
Sv. Donát patrón obce - chrániaci pred prírodnými katastrofami, socha postavená v roku 1770.
Obnovená v roku 1885 a 1991.
Božia muka
Stojí pri dome č. 17, postavená v roku 1903. Malá štíhla stavba zakončená trojuholníkovým
murovaným štítom. Má štyri výklenky, z ktorých sú dve slepé.
Vo výklenkoch sú ľudové kamenné polychrómované sochy Panny Márie kráľovnej sveta s
dieťaťom a Sv. Jozefa.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
a.

Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

b.

-

Základná škola Hamuliakovo

-

Materská škola Hamuliakovo

Zdravotníctvo
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Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
MUDr. Daniela Drábová : lekár pre dospelých, 900 43 Hamuliakovo, Dunajská 134 ,
tel. č. 0903152160
MUDr. Igor Blaško: ortopéd, 900 43 Hamuliakovo, Dunajská , tel. č. 02/45987335

-

c.

Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
OMAPO O.Z. Dunajská Lužná

d. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
Kultúrno-spoločenské akcie zabezpečuje samospráva obce
e.

Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
Obchody s potravinami a zmiešaným tovarom:
o Potraviny Samoška, Dunajská 133, Hamuliakovo
o Potraviny Berger, Pod záhradami 231, Hamuliakovo
- Kaderníctvo, kozmetika:
Zuzana Mikocziová, Dubová 385, Hamuliakovo
Karolína Vargová, Kostolná 81, Hamuliakovo
Redi-Relax, Miroslava Šimkovičová, Dlhá 105, Hamuliakovo
- Reštaurácie a pohostinstvá:
Pizzeria Gurman, Pod záhradami 459, Hamuliakovo
Bufet pod Lipou, Kaštieľska 260, Hamuliakovo
Pohostinstvo Mastilovič, Hlavná 9, Hamuliakovo
Walter PUB, Cintorínska 32/1, Hamuliakovo
Pohostinstvo Ján Deme, Malogútorská 533
- Ostatné prevádzky:
Stavebniny Ernest Molnár, Hlavná 345, Hamuliakovo
-

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Hamuliakovo bol rozpočet obce
na rok 2014. Obec v roku 2014 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 2014 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
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Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.05.2014 uznesením č. 27OZ/2014
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením:
-

prvá zmena schválená dňa 14.07.2014 rozpočtovým opatrením starostu obce 1/2014

-

druhá zmena schválená dňa 18.11.2014 rozpočtovým opatrením starostu obce 2/2014

-

tretia zmena schválená dňa 15.12.2014 rozpočtovým opatrením starostu obce 3/2014

a.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014
Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2014

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

1 288 632

1 339 099

852 416,27

63,66

784 465
434 170
70 000

819 929
449 170
70 000

813 938,91
37 092,50
1 384,86

99,26
8,26
1,98

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

1 276 360

1 318 308

806 507,66

61,18

702 190
496 170
78 000

739 138
501 170
78 000

711 161,98
28 132,51
67 213,17

96,22
5,61
86,17

12 272

20 791

45 908,61

Rozpočet obce

b. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií

Skutočnosť k 31.12.2014

813 938 ,91
711 161,98
102 776,93
37 092,50
28 132,51
8 959,99
111 726,92
0
0
1 384,86
67 213,17
-65 828,31
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PRÍJMY SPOLU

852 416,27
806 507,66
45 908,61
0
45 908,61

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Schodok finančných operácií bol vykrytý z prebytkov bežného rozpočtu.

c.

Rozpočet na roky 2015 - 2017
Skutočnosť
k 31.12.2014

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

813938,91
37092,50
1384,86
Skutočnosť
k 31.12.2014

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Rozpočet na
rok 2015

Rozpočet
na rok 2016

849789
653580
63000
Rozpočet na
rok 2015

Rozpočet
na rok 2017

850260
0
0
Rozpočet
na rok 2016

850260
0
0
Rozpočet
na rok 2017

711161,98
28132,51

744589
693780

772260
0

772260
0

67213,17

128000

78000

78000

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
a.

Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

5773318,07

5380788,59

27776,37

13886,57

5421474,34

5042834,86

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
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Dlhodobý finančný majetok

324067,16

324067,16

Obežný majetok spolu

318961,05

170492,07

1131,75

982,15

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

220535,59

30826,56

97293,71

138683,36

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

1937,47

2523,85

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

b. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

6094216,59

5553804,51

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

2361001,24

2027762,24

Záväzky

1496829,65

1429840,80

14090

1800

1351,86

0

1336549,98

1278633,95

Krátkodobé záväzky

63046,66

82170,50

Bankové úvery a výpomoci

81791,15

67236,35

2236385,70

2096201,47

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

c.

Pohľadávky

Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2013

Zostatok
k 31.12 2014

Pohľadávky do lehoty splatnosti

220535,59

30826,56

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0
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d. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2013

Zostatok
k 31.12 2014

Záväzky do lehoty splatnosti

1399596,64

1360804,45

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

9. Hospodársky výsledok za 2014 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

Náklady

1158349,57

1422240,73

50 – Spotrebované nákupy

156281,81

157567,85

51 – Služby

137498,30

156660,64

52 – Osobné náklady

388542,02

445353,04

53 – Dane a poplatky

470,50

90,39

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

4908,32

204344,52

435556,36

422174,06

33269,22

35896,86

57 – Mimoriadne náklady

1657,91

0

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

150

100

15,13

53,37

Výnosy

1062056,50

1089001,73

60 – Tržby za vlastné výkony a 93581,91
tovar
61 – Zmena stavu
0
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
0

101975,52

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

435228,70

475046,67

217784,68

165297,66

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

12180,45

14090

2609,90

132,40

0
0
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67 – Mimoriadne výnosy

1657,91

0

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/

299012,95

332459,48

-96293,07

-333239

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume -333239 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10.Ostatné dôležité informácie
Prijaté granty a transfery

a.

V roku 2014 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

BSK

výdavky spojené s MŠ, beh, obecné oslavy

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
11500

MVaRR SR sekcia
Rozpočtu
a
financovania
ÚPSVaR

výdavky spojené s pozemnou komunikáciou

65,71

Vyplatenie príspevku za zamestnancov

21843,99

MV SR –verejná
správa
MV SR – verejná
správa
MV SR – verejná
správa
MVSR-sekcia
Verejnej správyREGOB
MV SR – životné
prost.
Okresný úrad BA
– odbor školstva
MVaRR SR sekcia
Rozpočtu
a
financovania
Quintela

výdavky spojené s komunálnymi voľbami

540,85

Výdavky spojené s voľbami do EP

565,32

Výdavky spojené s voľbou prezidenta

1230

výdavky spojene s REGOB

501,93

výdavky spojené so životným prostredím

142,53

výdavky spojené MŠ a ZŠ

131428

výdavky spojené so stavebným poriadkom

1414,53

výdavky spojené s domom smútku

11540

Relax park

výdavky spojené s územným plánom

8000

b.

Významné investičné akcie v roku 2014

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014:
Obec nezaznamenala žiadne najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014.
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Predpokladaný budúci vývoj činnosti

c.

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

d.

Rozšírenie budov MŠ a ZŠ.
Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

e.

Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Obec nezaznamenala žiadne významné riziká
11. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Na vybudovanie obecných nájomných bytov dostala obec dlhodobý úver zo ŠFRB. Prvý úver
obec dostala v roku 2002 v objeme 349.034,06 Eur (výstavba 4x4 b.j.). Zostatok nesplatenej
istiny úveru je 222 153,83 Eur.
Druhý úver obec dostala v roku 2005 v objeme 1.282.712,61 Eur (výstavba 3x12 b.j.). Zostatok
nesplatenej úveru je 931 12,75 Eur.
Prvý municipiálny úver zobrala od Dexia banky v roku 2002 v objeme 56.861,18 Eur. V roku
2010 obec zvýšila úver o 60.000,- Eur. Zostatok dlhu k 31.12.2014 je 42.359,41 Eur.
Druhý úver zobrala od Dexia banky v roku 2008 v objeme 82.984,80 Eur. Zostatok dlhu
k 31.12.2014 je 24.876,94 Eur.
12. Hospodárska činnosť obce
Obec Hamuliakovo od roku 2007 podniká, má vývarovňu.
Výnosy podnikania v roku 2014:
91766,66 Eur
Náklady podnikania v roku 2014:
91625,12 Eur
Splatná daň s príjmov
29,60 Eur
Výsledok hospodárenia z podnikania po zdanení v roku 2014 je 111,94 €.

Vypracoval: Soňa Teleková

Schválil: Jozef Schnobl

V Hamuliakove dňa 04.05.2015
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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