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Identifikačné údaje obce
Názov:                 OBEC NOVÁ BAŠTA
Sídlo:                  980 34 Nová Bašta
IČO:                   00318931
DIČ:                   2021230310
Štatutárny orgán obce:  Richard Molnár, starosta
Telefón:                047/56 91 111
Mail:                   nova.basta@gmail.com
Webová stránka:        www.obecnovabasta.sk

Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
      V komunálnych voľbách, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 bol zvolený za starostu obce  Richard Molnár. Starostu volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom.
          Starosta obce zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Starosta obce:          	Richard Molnár
Zástupca starostu obce:    	Mgr. Gabriel Vincze 
Hlavný kontrolór obce:     	Ladislav Kisfaludi
 	Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov  zvolených  v priamych voľbách, ktoré sa konali v roku 2018 na obdobie  štyri roky v počte päť. Poslanci obecného zastupiteľstva:                 
      	Ing. Somoskői Ján,  Ing. Mede Szabolcs
	Pócsa Zsolt, Pelle Róbert
Obecný úrad:	Jakabová Mária, účtovníčka
                             	Pálová Denisa, samostatná referentka
                             	
ZŠsMŠsVaVJM:	Mgr. Tóth Mede Tünde   –   riaditeľka ZšsMŠs VJM
                            	Mgr. Pálová Boglárka     –  učiteľka ZŠ 
	Nagyová Bernadeta       –  asistent učiteľa 
	Nagy Štefan              –  údržbár, kurič
	Tóthová Gyöngyi         –  učiteľka MŠ
	Mgr. Aneta Tóth Bástiová –  učiteľka MŠ
	Kovácsová Melinda 	–  kuchárka ŠJ
      	Mgr. Csanková Monika – na materskej dovolenke 

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. 
 Geografické údaje
Geografická poloha obce :  MEDVEŠ
Susedné  obce :            Stará Bašta, Studená, Večelkov, Tachty
Celková rozloha obce :       1318 ha
Nadmorská výška :            271 m

 Demografické údaje
Počet obyvateľov obce k 31.12.2019:       484
	z toho:  občanov ( nad 15 rokov):   416	 

             detí        ( do 15 rokov):      68   

Národnostná štruktúra :    88,1  %  maďarskej národnosti
			     11,9  %  slovenskej a českej národnosti
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :  prevažne katolíci
Vývoj počtu obyvateľov :   prihlásených     –         12
			       narodených      –          0
			       odhlásených     –          7
			       zomrelých       –         10
Celkový úbytok:			                    5

	   
 Symboly obce      
Symboly obce Nová Bašta určené Štatútom obce: erb, vlajka, pečať
Erb obce Nová Bašta má túto podobu: V červenom štíte zo zelenej, šikmou zlatou mrežou prekrytej pažite vyrastajúce tri zlaté bezosté klasy, sprevádzané odklonenými nástrojmi, čerieslom a obráteným kosákom na zlatej rukoväti, vľavo od kosáka strieborná hviezda. Vo väčšom erbe obce je na štít položená zlatá, rubínmi a smaragdami zdobená koruna, na nej strieborný sokol v zlatej zbroji so zelenou vetvičkou v zobáku.
Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (2/8), červenej (1/8), bielej (2/8), zelenej (1/8) a žltej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce Nová Bašta je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC NOVÁ BAŠTA. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.
 História obce 
       Uprostred sopečného pohoria Cerová vrchovina leží v doline prítoku Gortvy obec Nová Bašta, okres Rimavská Sobota. Hoci sa prvýkrát spomína až v roku 1267 je bezpochyby  staršia. V staroveku bolo toto územie osídlené viacerými kultúrami. Na území zvanom Medvesalja pod vrchom Medveš sa v 10. a 11. storočí usadila časť kmeňov starých Maďarov, ktorí sa potom rozptýlili po okolí. Dedina v minulosti patrila Hajnáčskemu hradnému panstvu. Vlastnili ju Mariássyovci, Nyáryovci a iné gemerské šľachtické rody. Jej pôvodný názov Kostolná Bašta, bol odvodený od skutočnosti, že tu sídlila farnosť pre celé okolie.
       Obec s opevneným kostolom bola zároveň obrannou baštou tejto oblasti. Prvý kostol zasvätený sv. Mikulášovi tu stál už pred rokom 1290. Dnešnou dominantou Novej Bašty je románsky rímskokatolícky kostol sv. Štefana z roku 1397. Niekoľkokrát bol prestavaný, čím stratil svoju pôvodnú podobu. V roku 1683 bola vypálená Turkami. Odvtedy sa postupne zaľudňovala.

 Pamiatky 
     Dominantnou budovou obce je v románskom štýle postavaný rímskokatolícky kostol sv. Štefana.

Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 
       Už  v štyridsiatich rokoch minulého storočia bola v Kostolnej Bašte škôlka. Domov tejto inštitúcii dalo viacero budov v obci, ktorá sa z centra obce presťahovala na svoje súčasné miesto, do budovy školy pri kostole a zároveň pod jedno riaditeľstvo. V roku 2019 navštevoval škôlku 8 detí, z ktorých 2 bude v septembri roku 2020 školopovinné. Škôlka patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
       

 Výchova a vzdelávanie 
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
Základná škola  s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským pre ročníky 1.- 4. / od 5. triedy ZŠ Gemerský Jablonec /. V roku 2020 navštevoval základnú školu 17 žiakov. ZŠ tiež patrí do  zriaďovateľskej pôsobnosti obce od 01.01.2004.
       Stravovanie detí sa zabezpečuje prostredníctvom školskej jedálne.

 Zdravotníctvo
Už od roku 1956 je v Kostolnej Bašte / Novej Bašte / zdravotné stredisko. Je tu obvodný lekár a zubný lekár. Táto zdravotná starostlivosť sa uskutočňuje v Szilágyiovskej kúrii. Zdravotná starostlivosť bola v histórii obce poskytovaná na viacerých miestach a súčasná budova je treťou, kde sa takáto starostlivosť poskytuje.
V roku 2020 je obvodnou lekárkou MUDr. Silvia Vargová, ktorá pôsobí v obci už trinásť rokov. 

Ošetrovanie zubov vykonáva MUDr. Eva Gajanová od roku 1992, kedy dostala obvod v Novej Bašte a od tejto doby vykonávala túto činnosť sústavne  do 1.12.2020.

 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje Domov dôchodcov a sociálnych služieb Rimavská  Sobota. 

 Kultúra
       Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec. Spoločenské akcie uskutočnené v kultúrnom dome a v obci Nová Bašta:
	 Fašiangový karneval, Veľkonočná oslava, Deň detí, Deň obce

 Oslava mesiaca úcty k starším, Mikuláš pre detí, kultúrny program na Vianoce,
 a podobné kultúrne podujatie

 Hospodárstvo 
       Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
	Pálová Edita – zmiešaná predajňa Fresch

Bed Moore Fogadó – ZUÁRD, s.r.o.
Agro Company – poľnohospodárska výroba
Slovenská pošta
Domov dôchodcov a sociálnych služieb
Šport presso – Pócsaová Pálová Estera
MEDTEX, s.r.o. – Mede Attila



Informácia o vývoji  obce  z pohľadu rozpočtovníctva

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020.


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 2020  bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a  kapitálový   rozpočet nebol plánovaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2019 uznesením č. 43/2019
Rozpočet bol zmenený dvakrát, a to:

	prvá zmena schválená dňa 31.07.2020  uznesením č. 21a/2020

druhá zmena schválená dňa 11.12.2020  uznesením č. 37/2020



 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020	
	


Schválený 
rozpočet 
Schválený rozpočet 
po poslednej zmene
Skutočné 
plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov
k 31.12.2020
% plnenia príjmov/
% čerpania výdavkov 
Príjmy celkom
238 585,00
351 199,00
348 959,20
99,36 %
z toho :




Bežné príjmy
237 885,00
279 115,00
276 875,22
98,84 %
Kapitálové príjmy
0,00
42 480,00
42 480,12
100 %
Finančné príjmy
700,00
29 604,00
29 603,86
99,99 %





Výdavky celkom
238 585,00
351 199,00
271 826,89
77,40 %
z toho :




Bežné výdavky
238 585,00
290 191,00
240 817,56
82,98 %
Kapitálové výdavky
0,00
61 008,00
31 009,33
50,837 %
Finančné výdavky
0,00
0,00
0,00
0 %





Rozpočet obce 
0,00
0,00
77 132,31


Výška príjmov a výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
V roku 2020 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy :
	prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR vo výške  8.171,-.EUR

V roku 2020 čerpanie výdavkov ovplyvnili výdavky :
	v bežnom rozpočte v súvislosti s pandémiou COVID - 19 výdavky na obstaranie :

rúšok,  respirátorov, , dezinfekčných prostriedkov, dezinfekčných mydiel, dezinfekčných gélov,  teplomerov,  čistiacich prostriedkov .

 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020	

Hospodárenie obce 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR



Bežné  príjmy spolu
                                                           276 875,22
z toho : bežné príjmy obce 
276 875,22
             bežné príjmy RO
0,00
Bežné výdavky spolu
240 817,56
z toho : bežné výdavky  obce 
240 817,56
             bežné výdavky  RO
0,00
Bežný rozpočet
+36 057,66
Kapitálové  príjmy spolu
42 480,12
z toho : kapitálové  príjmy obce 
42 480,12
             kapitálové  príjmy RO
0,00
Kapitálové  výdavky spolu
31 009,33
z toho : kapitálové  výdavky  obce 
31 009,86 
             kapitálové  výdavky  RO
0,00
Kapitálový rozpočet 
+11 470,79
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
47 528,45
Vylúčenie z prebytku /Sociálny Fond,stravné vHN,dopravné ZŠ,OZS dot./
-33 420,40
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
14 108,05
Príjmové finančné operácie 
29 603,86
Výdavkové finančné operácie
0,00
Rozdiel finančných operácií
+29 603,86 
PRÍJMY SPOLU  
348 959,20
VÝDAVKY SPOLU
271 826,89
Hospodárenie obce 
77 132,31
Vylúčenie z prebytku
                                               33 420,40
Upravené hospodárenie obce
                            43 711,91

Riešenia hospodárenia obcí : 	
Zostatok  finančných operácií 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 v sume  43 711,91  EUR, navrhujeme použiť na :
	tvorbu rezervného fondu         43 711,91 EUR 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 
                                                             43 711,91  EUR. 
 Rozpočet na roky 2021 - 2023					

Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet  
na rok 2021
Rozpočet
 na rok 2022
Rozpočet
 na rok 2023
Príjmy celkom
384 959,20
341 000,00
219 525,00
219 225,00
z toho :




Bežné príjmy
276 875,22
255 300,00
218 525,00 
218 525,00
Kapitálové príjmy
42 480,
0,00
0,00
0,00
Finančné príjmy
29 603,86
85 700,00
700,00
700,00






Skutočnosť k 31.12.2020
Rozpočet  
na rok 2021
Rozpočet
 na rok 2022
Rozpočet
 na rok 2023
Výdavky celkom
271 826,89
341 000,00
205 510,00
205 510,00
z toho :




Bežné výdavky
240 817,56
256 000,00
205 510,00
205 510,00
Kapitálové výdavky
31 009,33
  85 000,00 
0,00
0,00
Finančné výdavky
0,00
0,00
0,00
0,00





Informácia o vývoji  obce  z pohľadu účtovníctva
Majetok 
Názov
Skutočnosť
k 31.12.2019
Skutočnosť
k 31.12.2020
Majetok spolu
	      1 235 841,951,95
	          1 292 844,77
Neobežný majetok spolu
1 132 546,47
1 136 310,69
z toho :


Dlhodobý nehmotný majetok
0,00
0,00
Dlhodobý hmotný majetok
1 029 322,47
1 033 086,69
Dlhodobý finančný majetok
103 224,00
103 224,00
Obežný majetok spolu
102 487,65
155 539,90
z toho :


Zásoby
514,19
331,99
Zúčtovanie medzi subjektami VS
0,00
0,00
Dlhodobé pohľadávky
0,00
0,00
Krátkodobé pohľadávky 
8 663,53
5 254,46 
Finančné účty 
93 309,93
149 953,45
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
0,00
0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
0,00
0,00
Časové rozlíšenie 
807,83
994,18

Zdroje krytia 
Názov
Skutočnosť
k  31.12.2019
Skutočnosť
k  31.12.2020
Vlastné imanie a záväzky spolu
1 235 841,95
1 292 844,77
Vlastné imanie 
815 953,83
829 375,90
z toho :


Oceňovacie rozdiely 
0,00
0,00
Fondy
0,00
0,00
Výsledok hospodárenia 
815 953,83
829 375,90
Záväzky
36 711,04
59 151,22
z toho :


Rezervy 
456,00
912,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS
1 214,60
31 738,00
Dlhodobé záväzky
1 308,93
636,92
Krátkodobé záväzky
33 731,51
17 693,30
Bankové úvery a výpomoci
0,00
8 171,00
Časové rozlíšenie
383 177,08
404 317,65

Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu s ministerstvom financií na prijatie návratnej finančnej výpomoci kvôli výpadku finančných prostriedkov z príjmu daní fyzických osôb v dôsledku pandémie Covid-19. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2027.

Pohľadávky 
Pohľadávky 
Zostatok 
k 31.12 2019
Zostatok 
k 31.12 2020
Pohľadávky do lehoty splatnosti  
3 383,26
717,70
Pohľadávky po lehote splatnosti  
6 042,27
5 298,76


Záväzky
Záväzky
Zostatok 
k 31.12 2019
Zostatok 
k 31.12 2020
Záväzky do lehoty splatnosti  
33 731,51
17 963,30
Záväzky po lehote splatnosti  
1 308,93
636,92


Stav úverov k 31.12.2020 

Veriteľ 

Účel
Výška poskytnutého úveru
Ročná splátka istiny 
za rok 2020
Ročná splátka úrokov 
za rok 2020
Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020
Rok
splatnosti

MF SR
Návrat.fin.výp.
8 171,00
0,00
0,00
8 171,00
2027








Hospodársky výsledok  za  rok 2020  -  vývoj nákladov a výnosov

Názov
Skutočnosť
k 31.12.2019
Skutočnosť
k 31.12.2020
Náklady
234 756,25
270 088,34
50 – Spotrebované nákupy
33 921,46
42 290,00
51 – Služby
27 743,69
28 064,08
52 – Osobné náklady
139 447,15
162 639,63
53 – Dane a  poplatky
204,38
311,43
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 651,70
8 366,50
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
25 700,42
25 118,56
56 – Finančné náklady
4 087,45
3 298,14
57 – Mimoriadne náklady
0,00
0,00
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
0,00
0,00
59 – Dane z príjmov
0,00
0,00
Výnosy
254 379,60
254 379,60
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
12 603,56
10 473,71
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb
0,00
0,00
62 – Aktivácia
0,00
0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
166 926,97
168 961,61
64 – Ostatné výnosy
9 419,36
9 476,45
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
420,00
456,00
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
65 009,71
94 112,64
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/
+19 623,35
+13 422,07

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume  + 13 422,07  EUR bol zúčtovaný na účet 428 -  nevysporiadaný  výsledok hospodárenia minulých rokov.

Ostatné  dôležité informácie 
Prijaté granty a transfery 
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie
Účelové určenie grantov a transferov
Suma prijatých
prostriedkov v EUR
Okresný úrad BB – odbor školstva
Normatívne FP pre ZŠ  
53 746,00
Okresný úrad BB – odbor školstva
 Výchovno-vzdelávací proces MŠ             
407,00 
Okresný úrad BB – odbor školstva
      Vzdelávacie poukazy    
576,00
Okresný úrad BB – odbor školstva
         Učebnice pre žiakov        
440,30
Okresný úrad BB – odbor školstva
Dotácia na deti zo SZP
50,00
Okresný úrad BB – odbor školstva
Dotácia na dopravné v ZŠ
141,60
Ministerstvo vnútra SR
Sčítanie budov
1 544,00
Ministerstvo vnútra SR
    Register adries        
18,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
        Školské potreby  
99,60
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
     Stravné v HN  
3 464,40
Ministerstvo vnútra SR
 Voľby parlamentné         
978,14
Ministerstvo vnútra SR
COVID 19      
601,98
Ministerstvo vnútra SR
Odmena CO skladníka   
199,98
Ministerstvo vnútra SR
        Hlásenie pobytu – REGOB 
156,75
Okrasný úrad ŽP Banská Bystrica
  Životné prostredie   
45,12
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja 
      Miestna komunikácia      
20,52
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
     Šanca na zamestnanie § 54, § 52  
20 681,05
Zahran.grant Bethlen Gábor
Výmena okien  na KD
6 980,12

VÚC  BB
Náučný chodník
5 000,00
Ministerstvo investlící , reg. rozvoja a inform. SR
   Rekonštrukcia zdrav.strediska -  bude použitá v roku 2021      
30 000,00


 Poskytnuté dotácie 
V roku 2020 obec  neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie.

 Významné investičné akcie v roku 2020
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020:
	Výmena okien na KD  - zo zahr. Grantu Bethlen Gábor  vo výške  6 980,12  €
	Vybudovanie  náučného chodníka -  z dotácii od VUC Banská Bystrica  a z vlastných zdrojov   vo výške  6 353,76  €
	Rekonštrukcia budovy  MŠ -  z grantu  Bethlen Gábor vo výške 15 875,45 € 

  Celkom :    31 009,33 €.  

 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch
Obec Nová Bašta v roku 2021 plánuje nasledovné investičné akcie:
-  Rekonštrukcia  OZS z  grantu Ministerstva investícii , reg. rozvoja a inform. SR    
   a z vlastných nákladov  33 333,33  Eur , ktorý  bol poskytnutý v decembri 2020
-  Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu vrátane zateplenia
-  Asfaltovanie miestnych komunikácií a rekonštrukcia   parkoviska pred obchodom   
   FRESH.
-  Rekonštrukcia bytovky pod súp. Č. 67


 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa. 


Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená  
Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenia obce: Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Situácia sa neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Uvedené negatívne vplyvy majú v roku 2020 za následok zníženie príjmov z podielových daní oproti odhadom, na základe ktorých bol zostavený rozpočet, čo malo vplyv na potrebu úpravy rozpočtu s následným obmedzením určitých plánovaných aktivít a za určitých podmienok aj zhoršenie ukazovateľov zadlženosti. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. 




Vypracovala: Jakabová Mária                                       Schválil: Richard Molnár
	          účtovníčka						           starosta obce


V Novej Bašte, dňa: 12.04.2021


Prílohy:

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



