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1. Identifikačné údaje 
 

Názov: Obec Dolné Strháre 

Adresa pre poštový styk: Dolné Strháre č. 126, 991 03 Pôtor  

IČO: 00319317 

DIČ: 2021243147 

Právna forma: obec 

Telefón: 047 48 963 25 

E-mail: dolnestrhare@procomp.sk 

Webová stránka: www.dolnestrhare.sk 

 

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení neskorších predpisov a Ústavou Slovenskej republiky. 

 

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 
 

Starostka obce: Mgr. Gabriela Hudecová 

Zástupca starostky obce: Dušan Lukaj 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Slavomír  Čerpák  

 

Základné orgány obce: 

1.Obecné zastupiteľstvo 

2.Starosta obce 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Strháre je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov 

zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018 na obdobie 4 rokov 

v nasledovnom zložení : 

1. Ján Bazovský  

2. Dušan Lukaj 

3.  Ing. Miroslav Hudec 

4. Ing. Miroslav Šamaj 

5. Barbora Sitárová 

 

 

mailto:dolnestrhare@procomp.sk
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Za starostku obce Dolné Strháre bola zvolená: 

Mgr. Gabriela HUDECOVÁ  

Sľub poslanci a starostka obce zložili 3. decembra 2018 na ustanovujúcom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a pracujú v pôvodnom zložení. 

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Strhároch rozhodovalo v roku 2021 na svojich 

zasadnutiach o základných otázkach života obce. 

Zasadnutia sa konali v dňoch: 

04. 03. 2021 

08. 06. 2021 

17. 08. 2021 

09. 12. 2021 

 

Hlavný kontrolór: 

Hlavným  kontrolórom obce Dolné Strháre je Ing. Slavomír Čerpák. Vyhlásená voľba na 

funkciu  hlavného kontrolóra obce bola  dňa 01. 10. 2020. Pracovný pomer bol uzatvorený na 

dobu určitú od 1.1.2021 do 31.12.2026 v rozsahu 0,05 pracovného úväzku .  

 

Obecný úrad: 

Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné 

a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starostka obce. 

 

Zamestnanci obecného úradu: 

1. Ing. Soňa Sláviková – samostatný odborný referent a vedenie matriky – od 01.11.2015 

aj naďalej . 

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Dolných Strhároch: 

Volebné obdobie 2018 – 2022 má pracovné komisie pri Obecnom zastupiteľstve: 

1. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 

2. Komisia na ochranu životného prostredia a verejného poriadku  

3. Komisia na ochranu verejného záujmu  
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3. Základná charakteristika obce 

  

Obec Dolné Strháre je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej 

republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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 potreby obyvateľov. 

 

Geografické údaje 

 Kraj : Banskobystrický 

Okres : Veľký Krtíš   

Geografická poloha obce: leží na úpätí Krupinskej planiny v doline potoka Stará rieka, 7 km od 

Veľkého Krtíša. Do katastra obce patrí od r. 1982 aj územie vysťahovanej obce Selce 

a rekreačná oblasť Koprovnica.  

Susedné mestá a obce: Veľký Krtíš, Modrý Kameň, Horné Strháre, Pôtor, Suché Brezovo  

Celková rozloha obce: 1 771 ha 

Nadmorská výška: 240 m. n. m. 

 

Demografické údaje 

Počet obyvateľov k 31.12.2021 : 198 obyvateľov ( muži – 100     , ženy - 98  , z toho deti do 18 

rokov - 44 ) 

Národnostná štruktúra – podľa posledného sčítania z roku 2021 (na počet obyvateľov 198 ) 

1. slovenská 186 

2. maďarská     4 

3. rusínska                1 

4. česká                     1 

5. nemecká                1  

6. nezistená               5 

Ekonomické údaje 

Nezamestnanosť v obci:   pretrváva  nezamestnanosť dlhodobo nezamestnaných  

Nezamestnanosť v okrese:   predstavuje 9 % 
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Symboly obce 

Erb, vlajka, pečať 

 

 

História obce 

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1244, pod názvom Stergar. Ďalšie cudzojazyčné 

pomenovania obce boli Strurgar, Estergur, Strogar a Dolné Strehary. Dnešný názov obce Dolné 

Strháre je platný od roku 1920. 

V minulosti sa obyvatelia obce zaoberali hlavne poľnohospodárstvom 

a vinohradníctvom, o čom svedčia aj zachované veľké hospodárske budovy a humná, ktoré sa 

nachádzajú za bývalými zemianskymi domami.  

Následkom stavebného uzáveru, ktorým bola v roku 1950 zastavená akákoľvek stavebná 

činnosť, si obec zachovala svojskú pôvodnú architektúru.  

V dôsledku banskej činnosti a podolovania oblasti bola časť obce nazývaná Tabáň v roku 

1987 vysťahovaná a zrovnaná so zemou. Na pamiatku tejto udalosti bola v októbri 2013 

odhalená pamätná tabuľa. 

Do katastrálneho územia obce Dolné Strháre patrí rekreačná a chatová oblasť 

Koprovnica. Pod správu obce patrí aj katastrálne územie Selce, čo bolo v minulosti samostatná 

obec ale po poddolovaní územia baňou bola vysťahovaná a v súčasnosti sa na jej území 

nachádzajú  záhradkárske osady Selce. 
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Pamiatky 

Evanjelický kostol s areálom , národná kultúrna pamiatka, vo vlastníctve Cirkevného zboru 

Evanjelickej cirkvi, a. v. Dolné Strháre : 

- Kostol v barokovo-klasicistickom slohu z roku 1756.  

- Múr ohradný  doba vzniku 1822  

- Zvonica v štvorcovom tvare z obdobia klasicizmu , doba vzniku 1793 – 1794  

 

Kaplnka sv. Anny vo vlastníctve Rímsko–katolíckej cirkvi Modrý Kameň . V súčasnosti 

prebieha jej rekonštrukcia pod záštitou Občianskeho združenia Kostolisko. Stavba bola 

postavená v roku 1938 k jestvujúcej zvonici  z roku 1873.  

Lokalita Kostolisko – významné archeologické nálezy, z archeologického výskumu  

v r. 1972 – 1975 uložené v Slovenskom národnom múzeu. 

Hrob maliara Kubányiho – významný maliar Novohradu Lajos Kubányi (1855-1912) 

 

2. Plnenie funkcií obce 

 

Výchova a vzdelávanie 

Obec nemá základnú ani materskú školu. Výchovu a vzdelávanie školopovinných detí 

zabezpečujú základné školy: Veľký Krtíš, Dolná Strehová, Modrý Kameň. Mladšie deti 

navštevujú materské školy: Pôtor, Veľký Krtíš. Záujmovú činnosť pre deti zabezpečujú centrá 

voľného času vo väčších obciach.  

 

Zdravotníctvo 

Zdravotnú starostlivosť pre občanov obce zabezpečujú ambulantní lekári v obci Pôtor 

a v mestách Veľký Krtíš a Lučenec. Demografický vývoj obyvateľov v obci ukazuje ďalší 

vývoj potreby zdravotnej starostlivosti, ktorá sa bude orientovať najmä na zabezpečenie 

starostlivosti o starších a chorých obyvateľov. 

 

Sociálne zabezpečenie 

Sociálne služby pre obyvateľov obce zabezpečuje najmä Domov dôchodcov a sociálnych 

služieb vo Veľkom Krtíši. Obec Dolné Strháre ďalšie služby v sociálnej oblasti neposkytuje, 
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nakoľko nedisponuje finančnými prostriedkami a nemá k dispozícii osoby, ktoré by mohli danú 

činnosť vykonávať.  

 

 

Kultúra 

Kultúrny a spoločenský život v obci zabezpečuje Obecný úrad pod vedením starostky 

a obecného zastupiteľstva. V roku 2021 sa v obci nekonali žiadne spoločenské podujatia. 

Dôvodom bola zlá epidemiologická situácia na Slovensku spôsobená ochorením COVID -19. 

V roku 2021 bol vyhlásený núdzový stav a obmedzené zhromažďovanie obyvateľstva.   

 

Hospodárstvo 

Poskytovatelia služieb v obci: 

Rozličný tovar, Pošta Partner – Zuzana Pohanková 

Hotel Koprovnica – Jana Mikulášová 

Poľnohospodárska výroba v obci: 

Poľnohospodárske družstvo Suché Brezovo – Veľký Lom so sídlom vo Veľkom Lome 

 

3. Informácie o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 
 

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

Obec v roku 2021  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 ako vyrovnaný a rozpočet schválilo obecné zastupiteľstvo 

03.12.2020 uznesením č. 135/2020.   

Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný.  

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  vyrovnaný  a  kapitálový   rozpočet ako aj finančné 

operácie neboli na rok 2021 rozpočtované.   

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol počas roka upravený rozpočtovým opatrením:  

- č. 1/2021 zo dňa 17.08.2021 uznesením č. 161/2021 

- č. 2/2021 zo dňa 09.12.2021 uznesením č. 176/2021  
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Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021   

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 68 390,00 222 497,97 216 942,23 90% 

 

z toho :     

Bežné príjmy 68 390,00 75 911,97 79 356,23 104% 

Kapitálové príjmy 00,00 0,00 0,00  

Finančné príjmy 00,00 146 586,00 137 586,00 94% 

Výdavky celkom 68 390,00 221 895,38 181 242,48 82% 

z toho :     

Bežné výdavky 68 390,00 75 309,38 75 438,37  101% 

     

Kapitálové výdavky 00,00 146 586,00 105 804,11  72% 

Finančné výdavky 00,00 00,00 00,00  

Rozpočet obce  00,00 602,59 35 699,75  

 

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021   

 

Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2021 

 
 

Bežné  príjmy spolu 79 356,23 

z toho : bežné príjmy obce  79 356,23 

Bežné výdavky spolu 75 438,37 

z toho : bežné výdavky  obce  75 438,37 

Bežný rozpočet + 3 917,86 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 105 804,11 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  105 804,11 

Kapitálový rozpočet  -105 804,11 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 101 886,25 

Vylúčenie z prebytku  0,00          

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 
 

Príjmy z finančných operácií 137 586,00 

Výdavky z finančných operácií 0,00 

Rozdiel finančných operácií + 137 586,00 

PRÍJMY SPOLU   216  942,23 

VÝDAVKY SPOLU 181 242,48 

Hospodárenie obce  + 35 699,75 

Vylúčenie z prebytku: 

- zostatok na BU nedočerpaný úver  

- zostatok na BU sociálny fond  

 
32.030,92 

449,02         

Upravené hospodárenie obce +3 219,81 
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Riešenie hospodárenia obce:  

Prebytok rozpočtu v roku 2021 v sume 3 219,81 EUR  zistený podľa zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, je prebytok rozpočtu na tvorbu rezervného fondu vo výške 100% 

nakoľko obec nemá ďalšie peňažné fondy.   

 

  

Obec má svoje finančné prostriedky na bankovom účte vo VÚB Veľký Krtíš  a zostatok na účte 

k 31. 12. 2021 bol vo výške 17 959,47 EUR a sociálny fond vo výške 449,02 EUR. Obec má 

finančné prostriedky aj na bankovom účte v Slovenskej sporiteľni kde sa nachádzajú 

nevyčerpané prostriedky z poskytnutého úveru určené na realizáciu projektu Spoločensko–

relaxačný areál v obci Dolné Strháre stav na účte  k 31. 12. 2021 bol vo výške 32 030,92 EUR. 

Stav hotovosti v pokladni obce bol 434,62 EUR. 

 

 

 

Rozpočet na roky 2022 - 2024      

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet  na rok 

2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Príjmy celkom 216 942,23 69 427,48 69 368,21 69 368,21 

z toho :     

Bežné príjmy 79 356,23 69 427,48 69 368,21 69 368,21 

Kapitálové príjmy 00,00 00,00 00,00 00,00 

Finančné príjmy 137 586,00 00,00 00,00 00,00 

 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet  na 

rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Výdavky celkom 181 242,48 69 427,48 69 368,21 69 368,21 

z toho :     

Bežné výdavky 75 438,37 69 427,48 69 368,21 69 368,21 

Kapitálové výdavky 105 804,11 00,00 00,00 00,00 

Finančné výdavky 00,00 00,00 00,00 00,00 
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4. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

 

Majetok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Majetok spolu 244 824,16 380 835,37 

Neobežný majetok spolu 227 352,83 328 661,87 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 197 840,83 299 149,87 

Dlhodobý finančný majetok 29 512,00 29 512,00 

Obežný majetok spolu 17 310,49 52 023,58 

z toho :   

Zásoby 00,00 00,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 371,78 00,00 

Dlhodobé pohľadávky 00,00 00,00 

Krátkodobé pohľadávky 1 764,43 1 149,55 

Finančné účty 15 174,28 50 874,03 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 00,00 00,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 00,00 00,00 

Časové rozlíšenie 160,84 149,92 

 

Zdroje krytia 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k  31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 244 824,16 380 835,37 

Vlastné imanie  207 613,57 206 878,41 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  00,00 00,00 

Fondy 00,00 00,00 

Výsledok hospodárenia  207 613,57 206 878,41 

Záväzky 7 267,87 145 065,08 

z toho :   

Rezervy  480,00 550,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 00,00 00,00 
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Dlhodobé záväzky 272,61 472,74 

Krátkodobé záväzky 4 091,26 4 032,34 

Bankové úvery a výpomoci 2 424,00 140 010,00 

Časové rozlíšenie 29 942,72 28 891,88 

 

 

Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12. 2020 

Zostatok 

k 31.12. 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   828,58 306,19 

Pohľadávky po lehote splatnosti   935,85 843,36 

 

Záväzky           

Záväzky Zostatok 

k 31.12. 2020 

Zostatok 

k 31.12. 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   4 363,87 4 505,08 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2021 

Obec k 31. 12. 2021 eviduje tieto záväzky: 

Krátkodobé záväzky: 

- voči dodávateľom        693,31 EUR 

- voči zamestnancom     1 878,59 EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu   1 460,44 EUR 

Dlhodobé záväzky: 

- sociálny fond        472,74  EUR 

Dlhodobé bankové úvery a výpomoci 

- návratná finančná výpomoc    2 424,00 EUR 

- bankový úver              137 586,00 EUR 
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5. Hospodársky výsledok  za rok 2021 - vývoj nákladov a výnosov 
 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Náklady 78 749,21 79 108,65 

50 – Spotrebované nákupy 13 010,19 12 377,63 

51 – Služby 13 104,63 14 568,90 

52 – Osobné náklady 45 797,65 43 262,84 

53 – Dane a  poplatky 592,04 669,37 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 

1 006,93 487,37 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie 

časového rozlíšenia 

3 924,34 5 180,74 

56 – Finančné náklady 1 313,43 2061,80 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

0,00 500,00 

59 – Dane z príjmov 00,00 0,00 

Výnosy 85 422,79 78 373,49 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 1 440,82 1 692,40 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných 

služieb 

0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy 

z poplatkov 

64 129,53 67 158,64 

64 – Ostatné výnosy 6 166,20 649,31 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

480,00 520,00 

66 – Finančné výnosy 0,00 0,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

13 206,24 8 353,14 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

6 673,58 -735,16 

 

Hospodársky výsledok v sume -735,16 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov . 
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6. Ostatné  dôležité informácie 
Prijaté granty a transfery 

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR 

BBSK Dotácia BBSK 700,00 

MV SR Register evidencie obyvateľstva 63,03 

MV SR Matrika 2 474,20 

MV SR Register adries  19,60 

MV SR Odmena skladníka CO 85,92 

ŠÚ SR Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2 221,70 

MŽP SR Environmentálny fond 104,57 

ŠR - ÚPSVaR Projekt zamestnanosti 608,86 

ŠR - ÚPSVaR Náhradný poberateľ rodinných prídavkov 252,45 

 

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Po 31. decembri 2021 nastali také udalosti, súvisiace aj s vojnovým stavom na Ukrajine, že 

ceny stavebného materiálu a pohonných hmôt vzrástli niekoľkonásobne, a je ťažké odhadnúť, 

či nedokončená výstavba Spoločensko-relaxačného areálu bude zrealizovaná podľa zmluvy. 

Predpokladá sa navýšenie konečnej ceny. Ale t. č.  je to takmer isté, že projekt Spoločensko–

relaxačný areál v obci Dolné Strháre sa dokončí podľa dohodnutých podmienok.  

Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 

Obec nevedie žiadny súdny spor. 

Dlhová služba obce Dolné Strháre 

Obec má schválený bankový úver. Úver vo výške 137 586,00 EUR je poskytnutý za účelom 

pred financovania oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu „Spoločensko – 

relaxačný areál Dolné Strháre„ v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku sprostredkovateľským orgánom Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Úver bol   

čerpaný v roku 2021 v plnej výške v zmysle podmienok zmluvy o úvere uzatvorenej so 

Slovensku sporiteľňou . Vyčerpaná bola časť úveru vo výške 105 804,11 EUR v zmysle 

podmienok zmluvy uzatvorenej s dodávateľom.  
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Obec čerpala návratnú finančnú výpomoc vo výške 2 424,00 EUR poskytnutú MF SR na 

výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických 

osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Návratná finančná výpomoc z MF 

SR zo štátnych aktív bola poskytnutá bezúročne. Účtovná jednotka návratnú finančnú výpomoc začne 

splácať v roku 2024 a to vždy do 31. októbra príslušného kalendárneho roka a to pravidelne až do roka 

2027. 

Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- pokračovanie v postupnej  rekonštrukcii  vnútorných priestorov budovy Obecného 

úradu,  ktorej  začiatok už bol realizovaný : 

 v roku 2018 , prebehla rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov a výmena 

vykurovacích telies a rekonštrukcia vstupných priestorov a kuchynky v budove obecného 

úradu, 

 v roku 2020, sa realizovala rekonštrukcia a modernizácia vnútorných priestorov budovy 

obecného úradu a to výmena elektroinštalácie , omietok a podláh vo vstupných a skladových 

priestoroch a v obecnej knižnici. Investície boli  financované z finančných prostriedkov  MF 

SR a obce 

- realizácia projektu Spoločensko – relaxačný areál Dolné Strháre, zo schválených 

zdrojov PPA z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014-2020  

Vízia obce sa zakladá na zachovaní pôvodnej ľudovej tradičnej architektúry,  rozvíjaní 

kultúrneho života a podpore tradičných ľudových remesiel a tradícií. Obec sa aj naďalej bude 

snažiť čo najefektívnejšie zabezpečovať služby pre občanov obce a zabezpečovať 

rekonštrukciu a údržbu  nehnuteľného  a hnuteľného majetku  obce. 

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021, podľa 

výsledkov účtovnej závierky. Účtovná závierka bola odovzdaná na MF SR v zákonnom 

stanovenom termíne v elektronickej podobe a to prostredníctvom informačného systému RIS 

SAM. 

V budúcom období bude obec aj naďalej zabezpečovať plnenie úloh v zmysle zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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Prílohy :  

Individuálna účtovná závierka: 

Výkaz ziskov a strát  

Súvaha  

Poznámky 

 

 

Vypracovala: Zdenka Chrapková                                      Schválila: Mgr. Gabriela Hudecová 

 

V Dolných Strhároch, dňa 16.05.2022 


