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Záverečný účet obce  
a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 

 
1. Rozpočet obce na rok 2015  
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2015. 
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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 
zostavený ako vyrovnaný. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2014  uznesením č. 8 
Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 30.3.2015 starostom obce RO 1,2/15 
- druhá zmena schválená dňa 17.6.2015 uznesením č. 38 , RO 3/15 
- tretia zmena  schválená dňa 21.9.2015 starostom obce RO 4,5/15 
- štvrtá zmena schválená dňa 29.10.2015 starostom obce RO 6,7/15 
- piata zmena schválená dňa 4.12.2015 starostom obce RO 8/15 
- šiesta zmena schválená dňa 17.12.2015 starostom obce RO 9/15 

Zmeny rozpočtu schválené starostom obce podľa § 14 ods. 2 písm. a) a zaradenie cudzích 
prostriedkov do príjmov a výdavkov písm. b) a c) z. č. 583/2004 v z. n. p.. 
 

Rozpočet obce k 31.12.2015  
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 82 588,00 142 604,61 
z toho :   
Bežné príjmy 82 588,00 139 892,23 
Kapitálové príjmy 0,00 0,00 
Finančné príjmy 0,00 2 712,38 
Výdavky celkom 82 588,00 142 604,61 
z toho :   
Bežné výdavky 82 588,00 139 104,61 
Kapitálové výdavky 0,00 1 500,00 
Finančné výdavky 0,00 2 000,00 
Rozpočet  obce 0,00 0,00 

 
Obec nie je zriaďovateľom rozpočtových organizácií. 
 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015  
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
142 604,61 145 457,42 102,00 
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Z rozpočtovaných celkových príjmov 142 604,61 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 
145 457,42 EUR, čo predstavuje  102,00 % plnenie.  
 
a) Bežné príjmy 
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
139 892,23 142 745,04 102,04 

 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 139 892,23 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 
142 745,04 EUR, čo predstavuje  102,04 % plnenie.  

 
daňové príjmy  

 
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

82 608,00                   84 215,85                101,95 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 55 405,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 56 542,69 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 102,05 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 24 753,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 25 191,00 EUR, čo 
je 101,77 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 20 408,65 EUR, dane zo stavieb boli 
v sume 4 748,89 EUR a dane z bytov boli v sume 33,46 EUR. Za rozpočtový rok bolo 
zinkasovaných  25 191,00 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 0,00 EUR. K 31.12.2015 obec 
eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4 063,22  EUR. 
 
Daň za psa   
Z rozpočtovaných 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 165,44 EUR, čo je 
110,29 % plnenie. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani za psa 16,60  EUR. 
 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 2 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 316,82 EUR, čo je 
100,73 % plnenie. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na poplatku za KO v sume 356,51  
EUR. 
 
 
     nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
9 584,00                 10 828,96                  112,99 

 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 2 303,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 578,87 EUR, čo je 
111,98 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 836,87 
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 742,00 EUR. 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
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Z rozpočtovaných 5 776,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 6 748,04 EUR, čo je 
116,83 % plnenie.  Uvedený príjem predstavuje napr. príjmy zo správnych poplatkov, príjem 
štartovné ČPM,  poskytovanie služieb nájomcom (energie), za prieskum územia a poplatky za 
stravné zamestnancov. 
 
Úroky z tuzem. pôžičiek, úverov a výpomocí, z vkladov 
Z rozpočtovaných 10,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1,76 EUR, čo je 17,60 
% plnenie. 
 
Iné nedaňové príjmy 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 495,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 
1 500,29 EUR, čo predstavuje 100,35 % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  
 
 
      prijaté granty a transfery 
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
47 700,23                 47 700,23                 100,00 

 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Agrospol spol. s r.o. 1 000,00 ÚG Čečehovský polmaratón 
Mgr. Záhorčák 40,00 ÚG Čečehovský polmaratón 
STAFER s.r.o. 100,00 ÚG Čečehovský polmaratón 
Agrospol spol. s r.o. 400,00 ÚG Vatra 
UPSVR Michalovce 831,74 BT - § 54 - refundácia 
UPSVR Michalovce 540,96 BT – záškoláctvo RP 
UPSVR Michalovce 574,15 BT - § 52 AČ - refundácia 
MV SR – OU Michalovce 640,00 BT - referendum 
MV SR – OU Michalovce 123,75 BT – PVŠS REGOB 
MDaCK 16,20 BT – PVŠ CDaPK 
MŽP 30,00 BT – PVŠS ŽP 
IA MPSVR 11 305,43 BT – projekt TSP - refundácia 
Environmentálny fond 31 978,00 BT – sanácia miest z nezákonne 

uloženým odpadom 
Obec Iňačovce 40,00 BT – Čečehovský polmaratón 
Obec Jastrabie pri Michalovciach 40,00 BT – Čečehovský polmaratón 
Obec Zemplínska Široká 40,00 BT – Čečehovský polmaratón 

 
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom, nespotrebované 

finančné prostriedky boli vrátené poskytovateľom v roku 2015. 

b) Kapitálové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
0,00 0,00 xxx 

 
Účtovná jednotka neplánovala a neinkasovala v roku 2015 kapitálové príjmy. 
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c) Príjmové finančné operácie:  
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
2 712,38 2 712,38 100,00 

 
Z rozpočtovaných finančných príjmov 2 712,38 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 
2 712,38 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.  
 
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 38 zo dňa 17.06.2015 bolo schválené použitie rezervného 
fondu v sume 2 000,00 EUR, skutočné plnenie bolo v sume 2 000,00 EUR.  
V roku 2015 boli použité nevyčerpané zálohové prostriedky zo ŠR z roku 2014 (projekt TSP) 
v sume 712,38  EUR v súlade so zmluvou s IA MPSVR     
 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015  
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 
142 604,61 135 907,12 95,30 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov142 604,61 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 
v sume 135 907,12 EUR, čo predstavuje 95,30 % čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 
139 104,61 132 407,12                95,19 

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 139 104,61 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 
v sume 132 407,12 EUR, čo predstavuje  95,19 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 36 722,54 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 36 072,98 EUR, 
čo je 98,23 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, terénne sociálneho 
pracovníka (projekt TSP), pomocného robotníka (projekt § 54). 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  14 263,78 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 14 123,87 EUR, 
čo je 99,02 % čerpanie. Patria sem odvody zamestnávateľa zákonného sociálneho a zdravotného 
poistenia za zamestnancov (pracovný pomer a dohody, verejných funkcionárov a členov komisie 
pre referendum. 
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 84 688,49 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 80 315,26 EUR, 
čo je 94,84 % čerpanie. Ide najmä o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú 
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom 
a ostatné tovary a služby, odmeny OZ a komisií, odmeny z DOVP, zabezpečenie športových 
a kultúrnych akcií a pod.. 
Bežné transfery 
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Z rozpočtovaných 1 795,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 620,98 EUR, čo 
predstavuje 34,95  % čerpanie. Ide o členské príspevky obce a príspevok na CVČ. 
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných  350,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 317,53 EUR, čo 
predstavuje 90,72 % čerpanie.  
 
2) Kapitálové výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 
1 500,00                   1 500,00                100,00 

 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 500,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 
v sume 1 500,00 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie. Ide o zabezpečenie projektovej 
dokumentácie a prípravy na stavebné konanie na výstavbu kanalizácie 
 
3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 
2 000,00                   2 000,00                100,00 

 
Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 2 000,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 
v sume 2 000,00 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie na splácanie istiny z prijatých úverov. 
 
 
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 
 

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy obce spolu 142 745,04 
Bežné výdavky obce spolu 132 407,12 
Bežný rozpočet 10 337,92 
Kapitálové  príjmy obce spolu 0,00 
Kapitálové  výdavky obce spolu 1 500,00 
Kapitálový rozpočet  - 1 500,00 
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 8 837,92 
Vylúčenie z prebytku  0,00 
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 8 837,92 
Príjmy z finančných operácií 2 712,38 
Výdavky z finančných operácií 2 000,00 
Rozdiel finančných operácií 712,38 
PRÍJMY SPOLU   145 457,42 
VÝDAVKY SPOLU 135 907,12 
Hospodárenie obce  9 550,30 
Vylúčenie z prebytku 0,00 
Upravené hospodárenie obce 9 550,30 
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Prebytok rozpočtu v sume 8 837,92 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, navrhujeme použiť na:  

-  tvorbu rezervného fondu            8 837,92 EUR  
 
Zostatok  finančných operácií v sume 712,38 EUR, navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu                712,38 EUR  
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 
vo výške 9 550,30 EUR.  
 
 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 
a sociálneho fondu 
 
Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z.n.p.. 
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
              
Fond rezervný Suma v EUR 
ZS k 1.1.2015  1 585,93       
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

     0,00 

                - z finančných operácií uz. č. 40 zo dňa 
17. 06.2015 – ZU 2014 

8 104,99 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- uznesenie č. 38 zo dňa 17.06.2015 na splátku  
   istiny úveru       

 
2 000,00 

       
               - krytie schodku rozpočtu 0,00 
               - ostatné úbytky  0,00 
KZ k 31.12.2015 7 690,92       

Zostatok RF k 31.12.2015 je vykrytý finančnými prostriedkami na bankovom účte RF. 
 
 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššie stupňa pre zamestnancov 
verejnej správy. 
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2015  42,41  
Prírastky - povinný prídel -    1,05    %                                                        165,75 
               - ostatné prírastky 0,00     
Úbytky   - príspevok na stravovanie                     144,30   
               - regeneráciu PS, OPP           34,00    
               - ostatné úbytky                                               0,00    
KZ k 31.12.2015 29,86 

Zostatok SF k 31.12.2015 je vykrytý finančnými prostriedkami v hotovosti v pokladni SF. 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015  
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2015  v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR 

Majetok spolu 271 690,68 281 572,17 

Neobežný majetok spolu 255 183,25 251 199,25 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 182 032,49 178 048,49 

Dlhodobý finančný majetok 73 150,76 73 150,76 

Obežný majetok spolu 15 410,91 29 392,54 

z toho :   

Zásoby 48,00 96,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 1 344,32 

Dlhodobé pohľadávky 1 866,15  1266,15 

Krátkodobé pohľadávky  3 011,05 3 204,04 

Finančné účty  10 485,71 23 482,03 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1 096,52 980,38 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2015 v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 271 690,68 281 572,17 

Vlastné imanie  224 856,35 233 877,93 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  224 856,35 233 877,93 

Záväzky 10 146,10 12 778,59 

z toho :   

Rezervy  475,00 450,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 712,38 0,00 
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Dlhodobé záväzky 42,41 29,86 

Krátkodobé záväzky 1 904,82 7 287,24 

Bankové úvery a výpomoci 7 011,49 5 011,49 

Časové rozlíšenie 36 688,23 34 915,65 

 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 

 
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám                     5 011,49 EUR 
- voči dodávateľom                     1 093,94 EUR 
- voči štátnemu rozpočtu                     0,00 EUR 
- voči zamestnancom                      2 120,88 EUR 
- voči poisťovniam a daňovému úradu 2 748,30 EUR 
- ostatné  1 324,12 EUR 
 

 
Poskytovateľ 

úveru 
Účel Výška 

prijatého 
úveru 

Výška 
úroku 

Zabezpečenie 
úveru 

Zostatok 
k 31.12.2015 

Splatnosť 
 

Prima banka a.s.  investičný 29 011,49 variabilná Bianco zmenka 5 011,49 r. 2023 
 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.  

 
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 
Obec v roku 2015 neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na 
podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
 

 
10. Podnikateľská činnosť   
 
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. 
 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom 
d) rozpočtom iných obcí 
e) rozpočtom VÚC 

 
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 
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založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 
Obec nie je zriaďovateľom, či zakladateľom právnických osôb. 
 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
 

Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 
uviesť : školstvo, matrika, ....  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 
UPSVR 
Michalovce 

BT - § 54 - refundácia 831,74 831,74 0,00 

UPSVR 
Michalovce 

BT – záškoláctvo RP 540,96 540,96 0,00 

UPSVR 
Michalovce 

BT - § 52 AČ - refundácia 574,15 574,15 0,00 

MV SR – OU 
Michalovce 

BT - referendum 640,00 443,57 196,43 

MV SR – OU 
Michalovce 

BT – PVŠS REGOB 123,75 123,75 0,00 

MDaCK BT – PVŠ CDaPK 16,20 0,00 16,20 

MŽP BT – PVŠS ŽP 30,00 0,00 30,00 

IA MPSVR BT – projekt TSP - refundácia 11 305,43 11 305,43 0,00 

Nepoužité finančné prostriedky boli poskytovateľovi vrátené do 31.12.2015. 
 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 
uviesť : školstvo, matrika, ....  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 
Environmentálny 
fond 

BT – sanácia miest s nezákonne 
uloženým odpadom 

31 978,00 31 978,00 0,00 

 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 

Obec  Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Mesto Michalovce 
BT – príspevok CVČ 

303,60 303,60 0,00 

Mesto Michalovce 
SOCÚ - STÚ 

27,23 51,11 - 23,88 
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Obec  Suma prijatých 

finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Obec Iňačovce 40,00 40,00 0,00 
Obec Jastrabie pri Mich. 40,00 40,00 0,00 
Obec Zemplínska Široká 40,00 40,00 0,00 
 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 
Obec v roku 2015 nedisponovala (neposkytla, neprijala)  finančnými prostriedkami vo vzťahu 
k rozpočtom VÚC. 
 
 
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu         
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove uznesením č. 8/B zo dňa 17.12.2014 rozhodlo  
o neuplatňovaní programu v rozpočte Obce Čečehov v súlade so zákonom č.  426/2013, ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č.  583/2004 Z. z. o rozpočtových  pravidlách samosprávy. 
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13. Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného 
účtu obce za rok 2015. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2015. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie 
-  prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015  vo výške 8 837,92 EUR 
- zostatku finančných operácií za rok 2015                vo výške    712,38 EUR 
 
 na tvorbu rezervného fondu vo výške 9 550,30 EUR. 


