Výročná správa
Obce Muránska Lehota

za rok 2011

Miloslav Marčák
starosta obce
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1. Základná charakteristika
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá 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.
1.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce:
-juhovýchodná časť Slovenského Rudohoria
-katastrálne územie Muránska Lehota
Susedné mestá a obce: Muráň, Muránska Huta, Muránska Dlhá Lúka, Revúca.
Celková rozloha obce: 789 ha
Nadmorská výška: Nadmorská výška v strede obce je 388 m n. m., v chotári 360 - 955 m n. m.
1.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: 26 obyvateľov/km2, 202 obyvateľov (k 31.12.2011)
Národnostná štruktúra: slovenská = 99,01%, maďarská = 0,99%,
Vývoj počtu obyvateľov: od roku 2001(249) je zaznamenaný pokles.
1.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci:
K 31.12.2011 bolo evidovaných 27 nezamestnaných obyvateľov, čo predstavuje 13,37 %
z celkového počtu obyvateľov obce.
Nezamestnanosť v okrese:
Za december 2011 bolo v Revúckom okrese evidovaných 6976 uchádzačov o zamestnanie, čo
predstavuje 30,79% nezamestnaných.
Vývoj nezamestnanosti od začiatku roku 2011 má stúpajúcu tendenciu.
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1.4 Symboly obce
Erb obce: bol posúdený v Heraldickej komisii Ministerstva vnútra SR a bol schválený
Obecným zastupiteľstvom v Muránskej Lehote dňa 09.03.2007 uznesením číslo 12/2007.
Erb obce Muránska Lehota má takúto podobu: v červenom poli štítu na troch zelených
kopcoch na zelenej pažiti strieborný (biely) baran so zlatými (žltými) rohami, nad ním
strieborná (biela) píla, nôž na šindle a valaška so zlatými (žltými) násadami.
Vlajka obce:
Vlajka obce Muránska Lehota: pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej,
zelenej, bielej, červenej, žltej, zelenej, bielej a červenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená
je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce :
Pečať obce Muránska Lehota: tvorí erb obce s kruhopisom „SIGILUM LIHOTKA 1675“ .
1.5 Logo obce: Obec Muránska Lehota
1.6 História obce
Obec Muránska Lehota vznikla v roku 1453.
Obec sa nachádza na úseku cesty z Muráňa do Tisovca. Leží na juhovýchodnej strane
Slovenského Rudohoria, na nive, v doline Lehotského potoka. Nadmorská výška v strede obce
je 388 m n. m., v chotári 360 - 955 m n. m. Chotár je prevažne nižšia hornatina, ktorá klesá na
juhu a juhozápade do vrchoviny zalesnenej bukovým lesom. Celý kataster obce je v ochrannom
pásme NP Muránska planina.
Obec vznikla počas valaskej kolonizácie Jelšavského panstva, pravdepodobne v polovici 15.
storočia. Od 16. storočia sa stala súčasťou majetku pánov Muránskeho hradu. Názov obce je
doložený z roku 1453 ako Lehota, z roku 1551 ako Lehota Maior, z roku 1573 ako Lehotka,
Lehotta Maior et Minor, z roku 1672 ako Murany Lehota, z roku 1773 ako Muranska Lehota.
Roku 1553 mala 6 usadlostí. Obyvatelia sa zaoberali chovom oviec pričom niektorí z nich
vlastnili 300 - 400 kusov. V roku 1713 žilo v obci len 6 rodín. V priebehu šiestich desaťročí
(1773) žilo už v obci 16 sedliakov a 15 želiarov. V roku 1828 mala obec 43 domov a 481
obyvateľov. Hlavným zamestnaním obyvateľov v 18. a 19. storočí bolo uhliarstvo, výroba
šindľov a práca v blízkych hámroch. Časť obyvateľstva počas žatvy odchádzala za prácou na
Dolnú zem. Za prvej Československej republiky sa počet obyvateľov ustálil a pohyboval v
rozpätí 350-470 osôb. Hlavným zdrojom obživy bola práca v lesoch, košikárstvo, tkáčstvo a
kováčstvo. Obec bola rozdelená na časti Hlinisko, Pažiť, Príslop. Tieto pomenovania majú
podľa toho, čo sa v ktorej časti robilo alebo stalo a používajú sa dodnes.

1.7 Pamiatky
- rímsko-katolícky kostol z r. 1826 vyzdobený ručne vyrezávanými sochami neznámych
majstrov
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1.8 Významné osobnosti obce
- Mikuláš Senko – zakladateľ folklórneho súboru VRŠATEC
1.9 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Materská školu navštevujú deti z obce v obci Muráň.
- Základnú školu navštevujú deti z obce v obci Muráň.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja v obci možno očakávať, že obec sa nebude
orientovať na rozvoj vzdelávania.
1.10 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce poskytujú:
- Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
- Súkromní lekári – pre dospelých: v Muráni, v Jelšave, v Lubeníku a v Revúcej.
- Súkromní lekári – pre deti a dorast: v Revúcej.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že obec sa nebude orientovať na
rozvoj zdravotnej starostlivosti.
1.11 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečujeme len formou opatrovateľskej služby, na základe
žiadostí obyvateľov obce.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať naďalej len na opatrovateľskú službu v obci.
1.12 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje:
- Kultúrny dom – spoločensko-kultúrne podujatia – Deň matiek, MDD, Deň úcty k
starším
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať naďalej prostredníctvom spoločensko-kultúrnych podujatí.

1.13 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Potraviny COOP Jednota
- Pohostinstvo PARLAMENT
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Najvýznamnejšia poľnohospodárska a lesnícka výroba v obci :
- AGRODRUŽTVO S, družstvo Revúca
- Lesnícka výroba: Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, Odštepný závod Revúca
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na poskytovanie potravinárskych a pohostinských služieb a rozvoj
poľnohospodárskej a lesníckej výroby.
1.14 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce: Miloslav Marčák je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
Funkcia starostu je verejná funkcia.
Zástupca starostu obce: Mgr. Andrea Marčáková zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti,
alebo nespôsobilosti na výkon funkcie.
Hlavný kontrolór obce: Ing. Ján Piatko je zamestnancom obce. Volí a odvoláva ho obecné
zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo (ďalej len OcZ) je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Mgr. Andrea Marčáková
Martin Čerpák
Milan Hoďák
Miloš Senko
Miroslav Hoďák
Komisie:
- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Muránska
Lehota.
- Komisia pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Muránska Lehota.
Obecný úrad:
Obecný úrad:
- starosta obce
- administratívna pracovníčka
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2. Rozpočet obce na rok 2011 a jeho plnenie
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011.
Obec v roku 2011 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 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako nulový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.11.2010 uznesením č.169/2010.
Bol zmenený dvakrát :
- prvá zmena schválená dňa 24.06.2011 uznesením č. 29/2011
- druhá zmena schválená dňa 13.12.2011 uznesením č. 45/2011
Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivit.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet obce

41114

Rozpočet
po zmenách
52699

41114
41114

52393
306
52699

41114
0

52393
306
0

2.1 Plnenie príjmov za rok 2011 v celých €
Rozpočet na rok 2011
52699

Skutočnosť k 31.12.2011
52183

% plnenia
99,02 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2011
42480

Skutočnosť k 31.12.2011
42220

% plnenia
99,39 %
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2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2011
2367

Skutočnosť k 31.12.2011
2111

% plnenia
89,18 %

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2011
7546

Skutočnosť k 31.12.2011
7546

% plnenia
100 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.

Poskytovateľ
Suma v €
Účel
Ministerstvo financií
*
202,00 Stavebný úrad
Bratislava
2.
Krajský úrad pre cestnú
Špeciálny stavebný úrad pre miestne
dopravu a pozemné
komunikácie.
komunikácie
*
11,00
3.
Krajský úrad životného
20,41 Starostlivosť o životné prostredie
prostredia v BB
4.
Obvodný úrad Rimavská
71,61 Hlásenie pobytu občanov a register
Sobota
obyvateľov
5.
Obvodný úrad Rimavská
232,00 SODB 2011
Sobota
6.
ÚPSVaR v Revúcej
7222,12 Protipovodňové aktivity 50 j
*Poznámka:
Finančné prostriedky boli priamo poukázané na Spoločný stavebný úrad v Revúcej.
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2011
0

Skutočnosť k 31.12.2011
0

% plnenia
0,00

Obec v roku 2011 neprijala kapitálové príjmy.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2011
306

Skutočnosť k 31.12.2011
306

% plnenia
100 %

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2011
0

Skutočnosť k 31.12.2011
0

% plnenia
0
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Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2011
0

Skutočnosť k 31.12.2011
0

% plnenia
0

Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2011 v celých €
Rozpočet na rok 2011
52699

Skutočnosť k 31.12.2011
47310

% plnenia
89,77 %

Skutočnosť k 31.12.2011
47004

% plnenia
89,71 %

1) Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2011
52393

v tom :
Funkčná klasifikácia
Všeobecné verejné služby
v tom:
výdavky verejnej správy
finančná a rozpočtová oblasť
všeob.verej.služby neklasifikované
Rámcové plánovacie a štatistické služby
Verejný poriadok a bezpečnosť
v tom:
ochrana pred požiarmi
Ekonomická oblasť
v tom:
cestná doprava
Ochrana životného prostredia
v tom:
nakladanie s odpadmi
nakladanie s odpadovými vodami
ochrana prírody a krajiny
Bývanie a občianska vybavenosť
v tom:
rozvoj obcí
verejné osvetlenie
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
v tom:
kultúrne služby
vysielacie a vydavateľské služby
nábož. a iné spoločenské služby
Vzdelanie
v tom:
nedefinovateľné vzdelávanie
Spolu

Rozpočet
36503

Skutočnosť
33722

v€
% plnenia
92,38

35501
698
72
232
266

32795
623
72
232
5

92,38
89,26
100
100
1,88

266
1514

5
205

1,88
13,54

1514
3205

205
2879

13,54
89,83

3119
66
20
9545

2859
0
20
9164

91,66
0
100
96,01

8815
730
1135

8697
467
791

98,66
63,97
69,69

665
105
365
225

464
71
256
238

69,77
67,62
70,14
105,78

225
52393

238
47004

105,78
89,71
9

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2011
306

Skutočnosť k 31.12.2011
306

v tom :
Funkčná klasifikácia
Všeobecné verejné služby
v tom:
výdavky verejnej správy

% plnenia
100

Rozpočet
306

Skutočnosť
306

v€
% plnenia
100

306

306

100

306

306

100

Spolu
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2011
––

Skutočnosť k 31.12.2011
––

% plnenia
––

Výdavkové finančné operácie v roku 2011 neboli žiadne.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2011
0

Skutočnosť k 31.12.2011
0

% plnenia
0

Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2011
0

Skutočnosť k 31.12.2011
0

% plnenia
0

Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

2.3 Plán rozpočtu na roky 2012 - 2014
2.3.1 Príjmy celkom

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Skutočnosť
k 31.12.2011
52.183

Plán na rok
2012
47.569

Plán na rok
2013
43.299

Plán na rok
2014
43.349

51.877
0
306
žiadne

43.249
0
4.320
žiadne

43.299
0
0
žiadne

43.349
0
0
žiadne
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2.3.2 Výdavky celkom

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Skutočnosť
k 31.12.2011
47.310

Plán na rok
2012
47.569

Plán na rok
2013
43.299

Plán na rok
2014
43.349

47.004
306
0
žiadne

43.249
4.320
0
žiadne

43.299
0
0
žiadne

43.349
0
0
žiadne

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2011
Rozpočet po
zmenách 2011
v celých €

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivit.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Hospodárenie obce za rok 2011

Skutočnosť
k 31.12.2011
v celých €

52.699

52.183

52.393
0
306
0
52.699

51.877
0
306
0
47.310

52.393
306
0
0
0

47.004
306
0
0
4.873

Prebytok rozpočtu v sume 4.567 € 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 je zdrojom rezervného fondu.
Zostatok finančných operácií v sume 306 € bol v roku 2011 spôsobený čerpaním rezervného
fondu na kapitálové výdavky. Zostatok finančných operácií je v zmysle § 15 ods. 1 písm. c)
zákona č. 583/2004 Z. z. zdrojom rezervného fondu.
Prebytok rozpočtu za rok 2011 vo výške 4873 €, navrhujeme použiť nasledovne :
- tvorba rezervného fondu
4.873 €
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4. Bilancia aktív a pasív v celých €
Za materskú účtovnú jednotku
4.1 A K T Í V A
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2010

Skutočnosť
k 31.12.2011

103.491

104.970

66.161

63293

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

16.044

13.176

Dlhodobý finančný majetok

50.117

50.117

Obežný majetok spolu

36.169

40.763

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

1.640

1.616

Finančné účty

34.529

39.147

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

1.161

914

Skutočnosť
k 31.12. 2010

Skutočnosť
k 31.12.2011

103.491

104.970

100.206

103.773

Oceňovacie rozdiely

-6

-6

Fondy

0

0

100.212

103.779

463

275

205

205

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé záväzky

20

70

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Časové rozlíšenie
4.2 P A S Í V A
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

12

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

238

0

0

0

2822

922

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
významné prírastky majetku: -nákup prev. strojov,...– Krbové kachle vo výške 306 € (028).
- predaj majetku neprebehol žiadny.
- obstaranie dlhodobého hmotného majetku bolo znížené opravnou položkou
k projektovej dokumentácii - Komplexná úprava verejných priestranstiev z toho
dôvodu, že projekt má viac ako 4 roky a dosiaľ nebol využitý a k projektovej
dokumentácii – Detské ihrisko z dôvodu, že projekt má viac ako 5 rokov a tiež nebol
dosiaľ použitý.

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €
Za materskú účtovnú jednotku
5.1. Pohľadávky
Pohľadávky

Stav
k 31.12 2010

Stav
k 31.12 2011

Pohľadávky do lehoty splatnosti

-

-

Pohľadávky po lehote splatnosti

9.023

8.994

Stav
k 31.12 2010

Stav
k 31.12 2011

Záväzky do lehoty splatnosti

258

70

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

5.2 Záväzky
Záväzky

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- pokles pohľadávok je z toho dôvodu, že boli zaplatené pohľadávky za daň
z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad za predchádzajúce obdobia.
- pokles záväzkov je spôsobený tým, že k 31.12.2011 boli vyplatené všetky krátkodobé
záväzky voči zamestnancom.
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6. Hospodársky výsledok v celých eurách
Za materskú účtovnú jednotku
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12. 2010

Skutočnosť
k 31.12.2011

45.258

50.360

50 – Spotrebované nákupy

5.315

4.944

51 – Služby

7.454

8.147

26.618

32.648

24

70

2.147

369

2.900

3.378

797

797

57 – Mimoriadne náklady

0

0

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

0

0

3

7

45.417

53.927

1.002

1.116

0

0

0

0

38.937

42.371

1.260

954

251

211

19

39

0

0

3.948

9.236

+ 159

+ 3567

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

Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
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 /
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7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2011 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
- Revúca
Obvodný úrad –
Rimavská Sobota
Ministerstvo životného prostredia –
Bratislava
Obvodný úrad –
Rimavská Sobota

Účelové určenie grantov a transferov
§ 50 j – spolufinancovanie zo ESF a ŠR
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Suma prijatých
prostriedkov v €
6.139
1.083
232

Prenesený výkon štátnej správy na úseku
životného prostredia

20

Prenesený výkon štátnej správy na úseku
registra obyvateľstva
Krajský úrad pre Cestná doprava a pozemné komunikácie – precestnú
dopravu, nesený výkon štátnej správy

72

pozemné komuníkácie – Banská
Bystrica
Krajský úrad
- Banská Bystrica

Na stavebnú činnosť – prenesený výkon štátne
správy

11
priamo na stavebný
úrad
202
priamo na stavebný
úrad

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
- obec prijala transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na základe § 50 j zákona č.
5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vo výške 7.222 €, na základe ktorého sme zamestnali murára
a pomocných pracovníkov, ktorí sa podieľali na realizácií opatrení na ochranu pred povodňami
a na riešenie následkov mimoriadnej situácie.
7.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2011 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie právnickým osobám alebo
fyzickým osobám – podnikateľom.
Prijímateľ
dotácie

-

Účelové určenie dotácie

-

Suma poskytnutých
prostriedkov v €

0

7.3 Významné investičné akcie v roku 2011
V roku 2011 obec nerealizovala žiadne investičné akcie.
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7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
- vybudovanie novej autobusovej zastávky
- rekonštrukcia miestnej komunikácie
b) rozpočtová organizácia
- žiadne. Obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu.
c) príspevková organizácia
- žiadne. Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
d) neziskové organizácie
- žiadne. Obec nemá zriadené neziskové organizácie.
e) obchodné spoločnosti
- žiadne. Obec nemá zriadené obchodné spoločnosti.
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Bc. Iveta Tomiová

Miloslav Marčák
starosta obce

V Muránskej Lehote dňa 22.06.2012

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