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Záverečný účet Obce Bartošova Lehôtka za rok 2014.
1. Rozpočet obce na rok 2014
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce 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 vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného programového rozpočtu na rok 2014.
Programový rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2013
uznesením č.84/a/2013.
Rozpočet bol zmenený:
- prvá zmena schválená dňa 06.06.2014 uznesením č. 92/d/2014
Rozpočet obce k 31.12.2014 v EUR

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Prebytok a schodok bežného
a kapitálového rozpočtu
Hospodárenie obce

Rozpočet
schválený
146 090,00

Rozpočet
po zmenách
150 197,00

Skutočnosť za
rok 2014
151 143,23

127 350,00
0
18 740,00
146 090,00

129 457,00
0
20 740,00
150 197,00

134 115,11
0
17 028,12
122 176,29

127 350,00
18 740,00
0

129 457,00
20 740,00
0

105 148,17
17 028,12
0

- 18 740,00
0

- 20 740,00
0

+ 11 938,82
+ 28 966,94

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v EUR
Rozpočet na rok 2014
150 197,00

Skutočnosť k 31.12.2014
151 143,23

% plnenia
100,62

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2014
118 207,00

Skutočnosť k 31.12.2014
121 894,79

% plnenia
103,12
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a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 85 361,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 89 587,50 EUR, čo predstavuje plnenie na
104,95 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 21 726,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 21 278,93 EUR,
čo je 97,94 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 10 374,88 EUR, dane zo stavieb
boli v sume 10 904,05 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností
v celkovej sume 609,19 EUR a to Grotto a.s., Bratislava z r.2012-reštrukt.v sume 583,62 EUR
a záhradkári v sume 25,57 EUR.
c) Daň za psa rozpočtované 550,- EUR ,skutočnosť 500,26 EUR, čo je plnenie 90,96 %
d Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bolo rozpočtované 8 920,00
EUR, plnenie bolo 9 198,59 EUR, čo je plnenie na 103,12 %. K 31.12.2014 obec eviduje
pohľadávky na komunálnom odpade od záhradkárov v sume 11,99 EUR.
f) za dobývací priestor z rozpočtovaných 1 650,- EUR bolo plnenie 1 329,51 EUR, plnenie
na 80,58 %.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2014
8 017,00

Skutočnosť k 31.12.2014
7 375,43

% plnenia
92,00

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 3 727,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 2 756,55 EUR, čo
je 73,96 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 824,17 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 932,38 EUR .K 31.12.2014 obec eviduje
pohľadávky v celkovej sume 314,58 EUR a to na prenájme pozemkov od fa. Arton a Gryf,
Žilina-bilbordy v sume 224,58 EUR a na prenájme TKR 1-3/2014 – prevádzkovateľ Netpro,
R.Baláž, H.Ves v sume 90,00 EUR.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 641,75 EUR, čo je
106,96 % plnenie. Je to príjem za rybárske lístky, overovanie listín a podpisov, poplatok za
drobné stavby, za vydanie potvrdení o trvalom pobyte, za výrub stromov a za drobné stavby.
Iné poplatky a platby :
Z rozpočtovaných 3 690,- EUR bol k 31.12.2014 skutočný príjem 3 977,13 EUR , čo je
naplnenie na 108,32 %. V iných poplatkoch ide hlavne o vyhlásenie v miestnom rozhlase,
predaj kukanádob, zápisné v MŠ, cintorínske poplatky, príjem za textil, elektroodpad, sklo,
plasty, za vypúšťanie odpadových vôd, stravné zamestnancov, poplatok z dobropisov na
el.en., plyne a z úrokov.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2014
3 233,00

Skutočnosť k 31.12.2014
4 844,89

% plnenia
149,86

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
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P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poskytovateľ
OZ Forum Kremnicko
MDopravy, Bratislava
KŠÚ Banská Bystrica
ObÚ Žiar n/Hronom
ObÚ Žiar n/Hronom
ObÚ Žiar n/Hronom
ObÚ Žiar nad Hronom
Z rozpočtu obce / rež.náklady/
Celkom

Suma v €
1 000,00
16,98
922,00
1 270,64
836,42
540,85
129,69
128,31
4 844,89

Účel
PHSR 2014-2020, šport
Prenesený výkon -komunikácie
Vých.vzdel.predškol. detí MŠ

Voľby prezidenta I. a II. kolo
Voľby do EP
Voľby do samospr. obcí
Evid. obyvateľstva
Režijné náklady šk.jedáleň

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% plnenia
0

Skutočnosť k 31.12.2014
17 028,12

% plnenia
82,10

5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
20 740,00

Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 13.12.2013 uzn.č.84/a/2013 a dňa 06.06.2014, uznesením
č. 92/d/2014, presun finančných prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu domu
smútku, nákup pozemkov za cintorínom a ihriska a nákup kombinovaného sporáka do ŠJ pri
MŠ Bart.Lehôtka.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v EUR
Rozpočet na rok 2014
150 197,00

Skutočnosť k 31.12.2014
122 176,29

% plnenia
81,34

Skutočnosť k 31.12.2014
105 148,17

% plnenia
81,22

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2014
129 457,00

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy - 01
Ochrana pred požiarmi - 03
Ekonomická oblasť (MK) - 04
Ochrana životného prostredia - 05
Rozvoj obcí - 06
Rekreácia, kultúra a náboženstvo - 08
Vzdelávanie – MŠ - 09
Vzdelávanie – ŠJ
- 09
Sociálne zabezpečenie- 10

Rozpočet
56 680,00
3 912,00
3 322,00
12 698,00
8 050,00
16 643,00
19 582,00
8 471,00
99,00

Skutočnosť
47 180,32
2 599,22
406,98
12 842,15
4 871,75
10 026,13
19 431,04
7 790,58
0

% plnenia
83,24
66,44
12,25
101,14
60,52
60,24
99,23
91,97
0
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Spolu

129 457,00

105 148,17

81,22

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 43 625,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 39 712,18
EUR, čo je 91,03 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hl. kontrolór,
pedagogických i nepedagogických pracovníkov v školstve.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 16 779,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 15 044,89 EUR,
čo je 89,66 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 68 247,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 49 796,90 EUR,
čo je 72,97 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, vodné, poštovné, telefóny, nákup benzínu do kosačiek, materiál, rutinná
a štandardná údržba, odvoz odpadu, za rôzne kultúrne a športové podujatia v obci, nákup
kolkov, za vyhotovenie geometrických plánov, za rozbory vody, za právne služby, za BOZP
a PO, revízie has. prístrojov, dohody o vykonaní práce, odmeny poslancom a ostatné tovary
a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 806,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 594,20 EUR, čo
predstavuje 73,72 % čerpanie. Ide o transfer pre deti navštevujúce umelecké školy, na
nemocenské dávky starostu obce a na členské príspevky obce.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
20 740,00

Skutočnosť k 31.12.2014
17 028,12

v tom :
Funkčná klasifikácia
Nákup pozemkov - ihrisko
Nábož.služby–pozemok za cintorínom
Nábož.služby-rekonštrukcia DS
Škol. jedáleň-nákup kombin.sporáka
Spolu

rozpočet
2 000,00
3 340,00
15 000,00
400,00
20 740,00

% plnenia
82,10
skutočnosť
3 779,78
311,00
12 686,24
251.00
17 028,12

% plnenia
188,99
9,31
84,57
62,78
82,10

a) Rozvoj obci
vysporiadanie ihriska-nákup pozemkov v čiastke 3 779,78 Eur – vlastníkom v sume
836,18 Eur a SPF v decembri v sume 2 943,60 Eur
b) Náboženské služby
GP na nákup pozemku za cintorínom v čiastke 311,00 Eur, rekonštr. DS v sume
12 686,24 Eur
c) Školská jedáleň
nákup kombinovaného sporáka v sume 251.- Eur do kuchyne ŠJ
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% plnenia
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4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2014
v EUR
Hospodárenie obce
Skutočnosť k 31.12.2014

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
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

134 115,11
105 148,17
28 966,94
0
17 028,12
-17 028,12
+ 11 938,82
500,00
+11 438,82
17 028,12
0
+17 028,12
151 143,23
122 176,29
+28 966,94
500,00
+28 466,94

Z prebytku hospodárenia obce sa vylučujú nevyčerpané finančné prostriedky v sume 500.00 €
na PHSR poskytnuté OZ Forum Kremnicko.
Prebytok rozpočtu v sume + 11 438,82 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
11 438,82
EUR
Zostatok finančných operácií v sume 10 000,00 EUR, navrhujeme vrátiť do:
- rezervného fondu
17 028,12
EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 28 466,94 EUR.
Príjmová finančná operácia + 17 028,12 EUR kryla stratu kapitálového rozpočtu. Z dôvodu
dostatku vlastných finančných prostriedkov navrhujeme finančnú operáciu vrátiť do
rezervného fondu.
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Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95 v EUR
Por.číslo
1.

Vybrané položky hospodárenia

Rok 2014

Príjmy spolu
z toho: 100 daňové príjmy
200 nedaňové príjmy

134 115,11
121894,79
7375,43

210 príjmy z podnik. a vlast.majetku
220 administ. a iné poplatky
230 kapitálové príjmy
240 úroky
290 iné nedaňové príjmy

2756,55
3708,06
0
4,80
906,02

300 granty a transfery

4844,89

310 granty a transfery- bežné
320 granty a transfery- kapitálové

2.

4844,89

0
122 176,29
105148,17

Výdavky spolu
z toho: 600 bežné výdavky
610, 620 mzdy a poistné
630 tovary a služby
640 bežné transfery

54757,07
49796,90
594,20

700 kapitálové výdavky

17028,12

710 obstaranie kap. aktív

3.

Prebytok (+) Schodok (- ) (1-2)

4.

Zahrnutie položiek časového rozlíšenia

17028,12

+ 11 938,82

- zmena stavu pohľadávok - ( + nárast/ - pokles)
- zmena stavu záväzkov – ( - nárast/ + pokles )
- časové rozlíšenie úrokov
- časové rozlíšenie daní

5.

+ 53,45
-2 184,01
0
0

Čisté pôžičky (+) Čisté výpožičky (-) (3+4)

+9 808,26

5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho, rezervného
fondu

a peňažného

Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. rezervný fond vedie sa na
analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2014
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky – vrátenie FO do RF
- krytie schodku hospodárenia

Suma v EUR
37 533,84
+ 11 438,82
+ 17 028,12
0
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Úbytky - použitie rezervného fondu

-17 028,12

- ostatné úbytky

0

KZ k 31.12.2014

48 972,66

Sociálny fond
Obec tvorí sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z., v znení neskorších predpisov,
Vedie sa na samostatnom účte. Finančné prostriedky sa čerpali na príspevok stravy
zamestnancov úradu a školstva.
Fond sociálny

Suma v EUR

ZS k 1.1.2014

791,92

Prírastky - povinný prídel 1,05 %

244,14

- ostatné prírastky

0

Úbytky - použitie sociálneho fondu :
- vstupenky –rekreačné aktivity

0

- príspevok na stravu

82,11

- ostatné úbytky

0

KZ k 31.12.2014

953,95

Stav finančných prostriedkov na účtoch obce k 31.12.2014:
Základný bežný účet obce VÚB

49 235,09 EUR

Bežný účet ŠJ
Účet SF

401,79 EUR
953,95 EUR

Stav peňažných prostriedkov v pokladnici obce k 31.12.2014:
Obecný úrad

237,57 EUR

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Majetok spolu

313 522,62

328 094,29

Neobežný majetok spolu

271 356,51

273 597,44

197 610,51

199 851,44

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

73 746,00

73 746,00

Obežný majetok spolu

41 305,39

53 679,32

Zásoby

186,05

365,13

Zúčtovanie medzi subjektami VS

277,39

270,30

1 894,42

2 000,99

38 947,53

51 042,90

0

0

860,72

817,53

z toho :

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Vlastné imanie a záväzky spolu

313 522,62

328 094,29

Vlastné imanie

234 077,12

252 392,58

1 748,39

0

0

0

223 274,68

234 306,12

Výsledok hospod. za účt. obdobie

9 054,05

18 086,46

Záväzky

9 918,99

11 161,86

2 560,00

1 200,00

802,58

971,98

6 556,41

8 989,88

0

0

69 526,51

64 539,85

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Nevyspor. výsledok hospod. z min.rok.

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Bilancia pohľadávok:
Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2013 -2014 v EUR
Pohľadávky
Do lehoty splatnosti
Po lehote splatnosti
Celkom

2013
1 280,04
614,38
1 894,42

2014
1417,37
583,62
2 000,99

Obec eviduje nezaplatené pohľadávky – daň z nehnuteľnosti, za komunálny odpad, za
prenájom pozemkov v sume 983,12 Eur a preplatok el.en. a plynu v celkovej čiastke 1 017,87
Eur.
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Bilancia záväzkov :
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky v lehote splatnosti:
- voči bankám – úver
0 EUR
- voči dodávateľom
3 540,50 EUR
- voči štátnemu rozpočtu (daň, )
316,28 EUR
- voči zamestnancom a poisťovniam
4 629,41 EUR
- voči stravníkom
258,34 EUR
Prehľad vývoja záväzkov za roky 2013 -2014 v EUR
Záväzky (krátkodobé +
dlhodobé)

Do lehoty splatnosti
Celkom

2013
9 918,99
9 918,99

2014
11 161,86
11 161,86

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec neprijala v roku 2014 nový úver a nemá ani žiaden zostatok nesplateného úveru
z minulých rokov.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá príspevkovú organizáciu

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2014 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2005 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám..
Sumy v EUR
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-10

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-20

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-30

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-40

10. Podnikateľská činnosť
Obec nemá podnikateľskú činnosť

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.

štátnemu rozpočtu
zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým a fyzickým osobám podnikateľom
rozpočtom VÚC
finančné usporiadanie voči štátnym fondom

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
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
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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 štátnemu rozpočtu:
sumy v EUR
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

-3MDopravy, Bratislava

Prenesený výkon komunikácie

KŠÚ B.B.

Vých.vzdel. predškolských detí MŠ

Obv.úrad Žiar

Na voľby-prezidenta I. a II. kolo

Obv.úrad Žiar

16.98

16.98

0

922,00

922,00

0

1 270,64

1 270,64

0

Na volby - do EP

836,42

678,74

157,68

Obv.úrad Žiar

Na volby - do samosprávy obcí

540,85

515,70

25,15

Obv.úrad Žiar

Prenesený výkon – evidencia obyv.

129,69

129,69

0

3 716,58

3 533,75

182,83

SPOLU

Poznámka: Nevyčerpané prostriedky na voľby v čiastke 182,83 EUR boli vrátené dňa
04.07.2014 a dňa 15.12.2014 na účet č. 7000180023/8180.
b) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nemá založené ani zriadené právnické osoby
c) Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám podnikateľom
sumy v €
Suma prijatých
Suma skutočne
PO
Rozdiel
OZ Forum Kremnicko-šport
OZ Forum Kremnicko-PHSR

finančných
prostriedkov

použitých finančných
prostriedkov

500,00
500,00

500,00
0

0
500,00

Obec v roku 2014 nevyčerpala fin.prostriedky na PHSR v sume 500,00 € od poskytovateľa
OZ Forum Kremnicko.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu s VÚC
e) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu
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Vypracovala: Ing. Margaréta Klimová

Predkladá: Ľubomír Bielik
starosta obce

V Bartošovej Lehôtke, dňa 29.05.2015

Záverečný účet obce za rok 2014 vyvesený na úradnú tabulu obce Bartošova Lehôtka dňa: 01.06.2015

13. NÁVRH

UZNESENIA

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
- Záverečný účet obce za rok 2014 a celoročné hospodárenie bez výhrad
s výhradami / uviesť akými
- použitie prebytku v sume 11 438,82 EUR, zisteného 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
- na tvorbu rezervného fondu
11 438,82 EUR
- zostatok finančných operácií v sume 17 028,12 EUR vrátiť do rezervného fondu podľa §
15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :

- správu audítora za rok 2014.
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