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1. Úvodné slovo starostu obce  

Rok 2020 bol z hľadiska investícií, schválených dotácií, uskutočnených investičných 

zámerov a kultúrnospoločenské života rokom aktívnym a úspešným aj vzhľadom na 

pandemickú situáciu, ktorú musela obec riešiť. Ku dňu 31.12.2020 v obci žije 467 

obyvateľov, z toho je asi tretina v dôchodkovom veku. Obec je zriaďovateľom ZŠ s počtom 

deti 19 a MŠ s počtom deti 19. V obci sa nachádza predajňa potravín a pohostinstvo. 

K občianskej vybavenosti patrí asfaltové multifunkčné ihrisko na školskom dvore, 

exteriérové fitness, detské ihrisko v priestoroch bývalej MŠ a park pri autobusovej zastávke. 

V obci vyvíja veľmi dobrú činnosť klub turistov Borievka a členovia dobrovoľného 

hasičského zboru obce Janovce. 

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Janovce 

Sídlo: Obecný úrad Janovce 62, 086 41  Raslavice 

IČO: 00322083 

DIČ: 2020623132 

Právna forma: právnická osoba 

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

a Ústavou Slovenskej republiky. 

Štatutárny orgán obce: starosta a obecné zastupiteľstvo 

Telefón: 054/4792337, 0910 998 665 

Mail: janovce1@wmx.sk 

Webová stránka: www.janovcebj.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Základné orgány obce:  Obecné zastupiteľstvo a starosta obce 

Starosta obce:    Ľubomír Kundrát 

Hlavný kontrolór obce:  Mgr. Mária Mihalíková 

Obecné zastupiteľstvo:  František Hvizda – zástupca starostu obce 

   Rastislav Baláž 

      Marek Gazdačko 

      František Hudáček 

      Anna Kočambová 
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Komisie: schválené dňa 10.12.2018,  uznesením č. 7/2018. V každej komisii je predsedom 

poslanec OZ, členovia sú z radov poslancov, obyvateľov a odbornej osoby. 

1. Komisia pre financie, správu majetku a investičnú výstavbu 

2. Komisia pre šport, kultúru a školstvo 

3. Komisia pre verejný poriadok, priestupkové konania a nezlučiteľnosť funkcií 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: plniť funkcie najnižšieho stupňa verejnej správy 

Vízie obce: byť vhodným miestom pre život a rekreáciu na vidieku 

Ciele obce: zvýšiť svoju atraktivitu pre želané zvýšenie počtu obyvateľov 

 

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. Združuje osoby, 

ktoré majú na jej území trvalý pobyt.  

 

5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce : obec leží v juhozápadnej časti Nízkych Beskýd v Bartošovskej 

kotline. Mierne zvlnený pahorkatinový povrch od lesného chotára tvoria svahové hliny. 

Susedné obce : Tročany, Raslavice, Bartošovce, Kobyly 

Celková rozloha obce : 5 551 270 m2 

Nadmorská výška : 300 – 422 m. n. m. 

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota  a počet obyvateľov : 467 

Z toho žien:               237 

Z toho mužov:                          230 

Deti a mládež do 18 rokov:      119 

Zomrelí:                                    3 

Narodení:                                  5 

Národnostná štruktúra : slovenská 100% 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolícke a evanjelické vyznanie 

Vývoj počtu obyvateľov : stúpajúc 
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5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : nízka 

Vývoj nezamestnanosti : v obci pokračuje predpoklad nízkej miery nezamestnanosti 

 

5.4. Symboly obce 

erb obce, vlajka obce, pečať obce  

Z heraldicko-afragistických prameňov sa zachovali dva odtlačky pečatidiel, ktoré majú ten istý 

symbol, zmenil sa len tvar. Starší, okrúhly je z roku 1787, ktorý sa zachoval na písomnosti 

z 13. novembra s latinským kruhopisom SIGIL /lum/: Janovce: 1787 /pečať Janovce/, mladší 

mierne oválny z roku 1847. V pečatnom poli je vyobrazený kvet, ktorý nie je možné bližšie 

identifikovať. V roku 1847 si obec dala vyhotoviť nové typárium, čo potvrdzuje vročenie 

uvedené v kruhopise. Je zaujímavé, že v obidvoch prípadoch sa používa slovenský tvar názvu 

obce a to Janovce, napriek tomu, že od stredoveku bol zaužívaný názov Belcella, prípadne 

Beczallya. V mladšom odtlačku, ktorý je lepšie čitateľný, je symbol viac prepracovaný a sú už 

jasne viditeľné kvetné lístky a lupienky kvetu. Pri obnove obecného erbu sa pridržiavali 

historickej predlohy z roku 1847, na ktorej je vyobrazený v zelenom štíte zlatý kvet s ôsmimi 

veľkými a ôsmimi kratšími lepeňmi. Symboly obce Janovce sú zaevidované v Heraldickom 

registri Slovenskej republiky pod signatúrou J-14/95. Návrh erbu prerokovala Heraldická 

komisia MVSR pod číslom HR 351/J-14/19 zo dňa18.12.1995. Tento návrh bol schválený aj 

obecným zastupiteľstvom dňa 27.1.1996 uznesením č. 13/96. Vlajka obce pozostáva z troch 

pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, žltej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená 

tromi cípmi t.j. dvomi zostrihmi, siahajúcimi do tretiny jej pruhu. 

 

5.5. História obce  

Obec patrí medzi najstaršie v okrese. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1261, kedy 

kráľovič Štefan obdaril Jána, syna Mikuláša z Spiša, majetkom Belcella, na ktorom bolo aj 

sídlisko. Nezvyčajný názov Belcella pravdepodne vznikol prispôsobením staršiehoslovenského 

názvu Biela Cela. Bielou Celou okolití slovenskí obyvatelia pravdepodobne pomenovali 

murovanú pustovňu mníchov benediktínov alebo cisterciánov z 11. až prvej polovice 13. 

storočia. Keď neskôr v okolí vznikla osada, nazvali ju Biela Cela. Názov Belcella bol 

maďarizovaným názvom dediny, úradne užívaným až do 20. storočia. Druhý slovenský názov 

vznikol odvodením od mena spomenutého Jána jej prvého vlastníka. Do písomnosti sa dostal 

až v roku 1773 v podobe Janowcze. Zemanovi Jánovi patrila dedina dokázateľne v roku 1273 

a jeho potomkom aj začiatkom 14. storočia. Koncom 15. a v prvej polovici 16. storočia obec 
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patrila Mariášiovcom, v druhej polovici 16. storočia Bornemisovcom, Darholovcom a ďalším. 

V 19. storočí tu mali majetok Dessewffyovci. V roku 1427 sedliacke domácnosti tvorili už 

stredne veľkú dedinu a Janovce k takým patrili i koncom 16. storočia. 

 

 

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

 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola v Janovciach, v Raslaviciach a v Bardejove 

- Materská škola v Janovciach 

- Základná umelecká škola v Raslaviciach a Bardejove 

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

orientovať na remeslá. 

  

6.2. Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

- Zdravotné stredisko v obci Raslavice 

- Nemocnica s poliklinikou v Bardejove 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej 

starostlivosti sa bude orientovať na seniorov. 

  

6.3. Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby v obci zabezpečujú zariadenia sociálnych služieb v obci Hertník a v meste 

Bardejov. 

       Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa 

bude orientovať na seniorov. 

 

6.4. Kultúra 

V obci je k dispozícii futbalové ihrisko a detské ihrisko. Rekonštruuje sa hasičská 

zbrojnica. V roku 2020 na nekonali žiadne slávnosti z dôvodu pandémie covid 19. Na 

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

bude orientovať na strednú generáciu a deti. 
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6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

Agentura JG s. r. o. – reklamné a marketingové služby 

Andrej Ildža – mäsiarstvo a predaj rýchleho občerstvenia 

ApoloniaDent s. r. o. – prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia 

BDV trade s. r. o. – zámočníctvo, kovoobrábanie, stolárstvo 

GMDKA, s. r. o. – vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 

Juliána Margicinová – pohostinstvo 

MK-Fachman s. r. o. – uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

MKEL, s. r. o. – uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

Rastislav Baláž – oprava áut 

Rastislav Margicin – drevMark – stolárstvo a drevovýroba 

STAVBARINA s. r. o. – uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

VePe Trans, s. r. o. – nákladná cestná doprava 

World Wide M&M, s. r. o. – vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 

 

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

bude orientovať na cestovný ruch. 

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

    Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2020. Obec v roku 2020 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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný.  

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový a  kapitálový   rozpočet ako schodkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2019 uznesením č. 6/2019. 

Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 31.8.2020 uznesením č. 6/2020 

- druhá zmena schválená dňa 14.12.2020 uznesením č. 8/2020 
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020   

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 384 606 443 877  349 367,52 79 

z toho :     

Bežné príjmy 269 602 296 981 302 471,72 102 

Kapitálové príjmy 37 104 36 000 36 000 100 

Finančné príjmy 77 900 110 896 10 895,80 10 

Výdavky celkom 384 606 416 286 299 929,59 72 

z toho :     

Bežné výdavky 244 602 275 492 230 087,70 84 

Kapitálové výdavky 140 004 140 794 69 841,89 50 

Finančné výdavky 0 0   0 0 

Rozpočet obce  0 +27 591 +49 437,93  
 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020   

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2020 

 
 
Bežné  príjmy spolu 302 471,72 

Bežné výdavky spolu 230 087,70 

Bežný rozpočet +72 384,02 

Kapitálové  príjmy spolu     36 000,00 

Kapitálové  výdavky spolu 69 841,89 

Kapitálový rozpočet  -33 841,89 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +38 542,13 

Vylúčenie z prebytku  -31 095,60 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +7 446,53 

Príjmy z finančných operácií 10 895,80 

Výdavky z finančných operácií 0 

Rozdiel finančných operácií +10895,80 

Zapojenie finančných operácii /RF/ do príjmu +24 395,94 

Upravený prebytok finančných operácii +35 291,74 
PRÍJMY SPOLU   349 367,52  

VÝDAVKY SPOLU 299 929,59 

Hospodárenie obce  +49 437,93 
Vylúčenie z prebytku -6 699,66 

Upravené hospodárenie obce +42 738,27 

 

Obec pre účely zistenia výsledku hospodárenia vyčíslila osobitne bežný rozpočet a kapitálový 

rozpočet. Pre účely výpočtu schodku alebo prebytku rozpočtu sa nepoužili /vylúčili/ finančné 

operácie a rovnako aj nevyčerpané účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu.   

Prebytok bežného rozpočtu predstavuje +72 384,02 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu 

predstavuje  -33 841,89 EUR. Z toho vyplýva, že obec dosiahla prebytok bežného 
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a kapitálového rozpočtu vo výške +38 542,13 EUR, pričom finančné operácie 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 

nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce. Z toho dôvodu obec tvorí za rok 2020 rezervný 

fond.  
     

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

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

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume  1 095,60 EUR, a to na stravu 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 30 000,- EUR na požiarnu zbrojnicu. 
 

 

7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2023    

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet  na 

rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Príjmy celkom 349 367,52 385 305 268 993 276 744 

z toho :     

Bežné príjmy 302 471,72 265 305 268 993 268 993 

Kapitálové príjmy 36 000,00 35 000 0 0 

Finančné príjmy 10 895,80 85 000 0 0 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet  na 

rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Výdavky celkom 299 929,59 385 305 268 993 276 744 

z toho :     

Bežné výdavky 230 087,70 265 305 268 993 276 744 

Kapitálové 

výdavky 
69 841,89 120 000 0 0 

Finančné výdavky 0 0 0 0 
 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Majetok spolu 881 031,97 776 788,87 

Neobežný majetok spolu 721 191,68 689 575,85 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 7 268,00 8 756,00 

Dlhodobý hmotný majetok 640 772,92 607 669,09 

Dlhodobý finančný majetok 73 150,76 73 150,76 
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Obežný majetok spolu 158 811,88 86 896,27 

z toho :   

Zásoby 9 400,00 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  116,00 1 568,64 

Finančné účty  149 295,88 85 327,63 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  1 028,41 316,75 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 881 031,97 776 788,87 

Vlastné imanie  684 140,41 633 360,04 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  684 140,41 633 360,04 

Záväzky 56 935,53 3 759,77 

z toho :   

Rezervy  650,00 750,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 31 095,60 802,80 

Dlhodobé záväzky 1 345,83 994,90 

Krátkodobé záväzky 13 751,10 1 212,07 

Bankové úvery a výpomoci 10 093,00 0 

Časové rozlíšenie 139 956,03 139 669,06 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov majetku – obec obstarala materiál na cestu IBV v hodnote 21 982,59 €, obec 

obstarala materiál na ľadovňu v hodnote 400,- € obec obstarala materiál na prístavbu 

a úpravu požiarnej zbrojnice v hodnote 17 519,14 €, obec obstarala materiál na 

zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OcÚ v hodnote 22 122,79 €, obec 

obstarala posilňovacie stroje v hodnote 5 624,88 €, obec obstarala materiál na 

rekonštrukciu verejného priestranstva a parku pri zastávke v hodnote 862,49 € a obec 
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obstarala drobný hmotný majetok v hodnote 1 320,- a v rovnakej hodnote ho zaradila 

do majetku obce 

- predaja  dlhodobého majetku – obec v roku 2020 nepredala a nevyradila žiadny majetok 

obce 

- prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov – obec prijala zo ŠR návratnú 

finančnú výpomoc vo výške 10 093,- €. 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2019 

Zostatok 

k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   1 347,14 116,00  

Pohľadávky po lehote splatnosti   221,50 0 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2019 

Zostatok 

k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   2 206,97 15 096,93 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- pokles pohľadávok 

- nárast záväzkov 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2020 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Náklady 242 075,76 256 046,14 

50 – Spotrebované nákupy 30 524,44 24 295,67 

51 – Služby 23 383,66 33 836,14 

52 – Osobné náklady 151 973,05 155 790,19 

53 – Dane a  poplatky 536,46 922,26 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
1 380,32 1 432,55 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

33 144,17 38 876,06 

56 – Finančné náklady 633,66 893,27 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 
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58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
500,00 0 

59 – Dane z príjmov 0 0 

Výnosy 280 560,71 308 826,51 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 6049,62 2 103,51 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
198 723,83 199 321,36 

64 – Ostatné výnosy 24 21,44 3 515,02 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

400,00 750,00 

66 – Finančné výnosy 0 0 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

72 965,82 103 136,62 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

+38 484,95 +52 780,37 

 

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume +38 484,95 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie 

 

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

DPO SR Grant – dobrovoľná požiarna ochrana 1 400,00 

UPSVaR MŠ - zamestnanosť 9 242,49 

MV SR Covid  1 992,33 

MV SR Učebnice  808,00 

Štatis.úrad Sčítanie domov a bytov  1 168,00 

MV SR Školstvo  58 923,00 

MV SR Vzdelávacie poukazy 666,00 
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UPSVaR Stravovanie  4 622,40 

MV SR MŠ - predškoláci 988,00 

MV SR Voľby  1 104,14 

UPSVaR § 50 j 582,16 

UPSVaR § 54 5 956,68 

EFRR Wifi sieť 8 892,00 

MV SR Decentralizácia  173,99 

MF SR Hasičská zbrojnica 30 000,00 

SAŽP Zelená štruktúra IBV 5 000,00 

VUC Energetická náročnosť KSB 1 000,00 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

- Rozšírenie hasičskej zbrojnice  

- Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry IBV 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2020 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č...... o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

   

   

   

   

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2020 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020 

-  Rozšírenie cesty IBV 

- Prístavba a úprava požiarnej zbrojnice 

- Zvýšenie energetickej úspornosti budovy  KSB a ZŠ 

- Nákup fitnes posilňovacích strojov 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 

- Ukončenie výstavby ihriska fitnes 
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- Rekonštrukcia chodníka pri ceste 3. triedy 

- Výstavba IBV 

- Letná údržba ciest 

 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

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

Obec nevedie súdny spor. 

 

Vypracoval:   Ľubomír Kundrát                                         

 

V Janovciach, dňa 07.05.2021 

 

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


