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1. Úvodné slovo starostky obce 
 

Vážení spoluobčania, 

 

Výročná správa Obce Hažín  za rok 2017, ktorú Vám predkladám, poskytuje reálny 

pohľad na činnosť obce a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku.  

 

Pri skončeniu kalendárneho a účtovného roka ku každej organizácií neodmysliteľne patrí 

dôkladné zhodnotenie bežnej a ekonomickej činnosti. Posúdiť kvalitu odvedenej práce 

však samozrejme môžu najlepšie iba občania. V posledných rokoch spoločenská, 

ekonomická a sociálna situácia prináša každodenne veľa problémov, pre organizácie, 

firmy a v neposlednom rade aj pre ľudí. Zmierniť túto situáciu môžeme ak si budeme 

navzájom vychádzať v ústrety samozrejme v rámci svojich možnosti a schopností, aby 

sme vytvorili pekné, pokojné a šťastné podmienky pre život v našej dedine.  

 

Obec Hažín v sledovanom období plnila úlohy vyplývajúce z právnych noriem na 

zabezpečenie originálnych samosprávnych kompetencií a kompetencií obce na prenesený 

výkon štátnej správy podľa schváleného rozpočtu obce a jeho úprav v priebehu roka. 

Plnenie úloh bolo do značnej miery limitované objemom finančných prostriedkov, 

ktorými obce disponuje, či už ide o vlastné príjmy obce, prostriedky rezervného fondu 

alebo rôzne druhy poskytnutých transferov a grantov. Vďaka zodpovednej práci všetkých 

organizačných zložiek obce a v neposlednom rade dobrovoľníckej činnosti ochotných 

spoluobčanov sa plánované ciele podarilo plniť.  

 

Touto cestou sa chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom 

obce, aktivačným pracovníkom  a všetkým tým, ktorí sa v minulom roku aktívne zapájali 

do činnosti v obci, mládeži i starším spoluobčanom.   

 

 

Ing. Marianna Šimková 

         starostka obce   
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1. História obce Hažín v skratke 
                                                                                    

 

V chotári sa našli pozostatky po slovanskom 

sídlisku z 9.-10. storočia, ale aj osídlení v11.-

13.storočí. Prvé písomné správy o obci sú v listine 

Jágerskej kapituly z roku 1336 a súvisí dedičných 

majetkov šľachtickej rodiny z Michaloviec. V 

tomto období bol Hažín rozsiahlou dedinou, ktorú 

tvorili dva sídliskové celky, nazvané Starý alebo 

Malý Hažín a Veľký Hažín/Ogesun, Kysgesu, 

Noghgesun/. V roku 1337 došlo k ďalšej deľbe majetkov pánov z Michaloviec, kedy boli 

sídliskové časti dediny v listine uvedené ako Kostolný Hažín, Nekostolný Hažín a Starý 

Hažín /Ighazasgeswn, Ighazaslangesun, Ogesun/. 

Najstaršou časťou dediny bol Starý Hažín. Keďže bol menší ako novšie časti, nazývali ho 

aj Malý Hažín. Časť okolo kostola sa nazývala Kostolný Hažín, ďalšia časť, kde nebol 

kostol, zase Nekostolný Hažín. Tieto novšie časti pomenúvali aj názvom Veľký Hažín. V 

písomnostiach zo 14.-17. storočia sa názov obce vyskytuje v tvaroch Gesun, Gese, 

Gezeny. Začiatočná spoluhláska G signalizuje, že Maďari prevzali tento názov ešte v 11.-

12. storočí, lebo v slovenčine sa zmena g na h udiala v 13. storočí. Názov je odvodený 

pravdepodobne od osobného mena Gaž a má aj starobylú koncovku - -ín. Jej pôvodný 

slovenský názov svedčí o tom, že dedina jestvovala pred 13. storočím. Hažín podľa 

historikov sa zaradzuje k najstarším sídliská, jestvujúcim pred 11. storočím. V prvej 

polovici 14. storočia bol Hažín súčasťou rozsiahleho panstva Michalovce, do ktorého 

patrilo ešte asi 20 dedín. Nachádzal sa v Užskej stolici, pri významnej krajinskej ceste, 

ktorá viedla z Košíc, cez Michalovce do 

Užhorodu. Prvými známymi vlastníkmi 

obce boli v roku 1336 šľachtici z 

Michaloviec. V roku 1337 pripadol Starý 

Hažín Vavrincovi, Nekostolný Hažín 

Michalovi a Kostolný Hažín Jakovovi. 
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Jakovov syn Ján používal názov obce aj v prídomku, v listinách je uvedený ako 

Ján z Hažína /de Gesen/.  

Podoba obecného názvu Hažín sa ustálila v roku 1920. V 18. storočí pisári a kartografi 

uvádzali názov obce pod názvami Gészeny a Geszény. V nasledujúcom storočí pribudlo 

Hassín a Hažín. Chortárne názvy v latinke sa zachovali, vďaka kartografovmu prepisu 

znenia ľudového názvu, na historicky veľmi cennej katastrálnej mape z roku 1863. Názvy 

a pomenovania Blaca, Blatňanki, Dluhi honi, Dluhi ňivi, Choboti, Chvastavcova luka, 

Kapustniki, Konopianki, Kouč, Kratki, Krivi, Lazi, Luka, Luki koncom, Na luki koncom, 

Ňiže drahi, Podluhňivki, Pod Zaklički, Posredňi, Sedliska, Seňan drahi, Špani ňivi, U 

Čečehovski drahi, U laščiku, U Mihayľovski drahi, Zahumenki, Za jarokom a Za 

moscikom presne a jasne charakterizovali jednotlivé časti chotára. V bývalom Uhorsku 

dochádzalo ku skresľovaniu. Elektrické prípojky sa zavádzali od roku 1936, kedy 

bol Hažín elektrifikovaný.  

 

2.1.Základná charakteristika  a organizačná štruktúra obce 

 

Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostky obce, zabezpečuje 

organizačné a administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje starostka obce .  

 

Adresa:  Obecný úrad 122, 072 34  Hažín 

IČO:   00325155 

DIČ:   2020738819 

Právna forma: právnická osoba  - obec 

 

Starostka obce:   Ing. Marianna Šimková 

 

Zástupca starostu obce :  Amália Rosolová 

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Marcela Koščová 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

-  je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov zvolených v priamych voľbách , ktoré sa 

konali  dňa 15. novembra 2014 na obdobie 4 rokov. 

 

1. Amália Rosolová - poslankyňa OcZ 

2. Ing. Anton Čech - poslanec OcZ 
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3. Katarína Pallajová  - poslankyňa OcZ 

4. Ing. Monika Gavajová - poslankyňa OcZ 

5. Ján Varga   - poslanec OcZ   

 

Pracovníci obecného úradu:   1. Mgr. Martina Vargová 

2. Mgr. Marcela Koščová – hl. kontrolórka  

 

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 

369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou 

Slovenskej republiky. 

 

Schválené právne normy obce Hažín :       

 

Štatút obce Hažín   

Smernica obce o vykonávaní finančnej kontroly  

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Hažín    

Zásady na obeh účtovných dokladov  

Smernica pre podprahovú metódu verejného obstarávania s nižšou cenou 

Povodňový plán záchranných práce obce Hažín 

Pracovný poriadok obce Hažín 

Zásady hospodárenia s majetkom obce Hažín 

Vnútorná smernica pre vykonanie inventarizácie majetku obce Hažín 

Organizačný poriadok Obecného úradu v Hažíne 

Smernica pre používanie služobného motorového vozidla obce Hažín 

Interná smernica obce Hažín 

Smernica o účtovaní a obehu účtovných dokladov  

 

2.2 Geografická poloha obce 
 

Celková rozloha obce :  16 317 763 m2  

Nadmorská výška : 120 m .n.m.               

 

2.3 Demografické údaje 

 

Počet obyvateľov:  k 31. 12.2017 trvalý pobyt 476 obyvateľov   

      prechodný pobyt 12 obyvateľov 
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Služby v obci poskytujú: 

 

Súkromné potraviny a pohostinstvo p. Kuševová 

Šrotovisko a zber druhotných surovín - Ing. Popovič 

 

Poľnohospodárska výroba : 

 

Poľnohospodársku pôdu v obci obhospodarujú: 

NOP a.s. Hažín 

Agrospol s.r.o. - Čečehov 

PD Agronova 

PD Agropol 

Zelenina s.r.o. 

 

2.3.1 Počet obyvateľov v grafickom  spracovaní  
 

 
2.3.2 Grafické porovnanie narodení a úmrtí v obci 
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2.3.3 Pomer mužov a žien v roku 2017 
 

 
 

 

2.4 Symboly obce 

 

Heraldická komisia pri Ministerstve vnútra SR schválila v roku 1999 pre Hažín obecné 

symboly – erb, pečať a vlajku, ktoré predstavujú trojicu jeho najvýznamnejších 

symbolov. 

 

Erb obce                        Vlajka obce        Pečať obce  

 

  

 

 

 

 

 

 

2.5  Pamiatky v obci i v okolí 

 

Národnou kultúrnou pamiatkou č. NKP 10255/0 je Grécko-katolícky barokovo 

klasicistický kostol, ktorý bol postavený v roku 1786. Kostol je zasvätený 

Nanebovstúpeniu Pána. Odpustová slávnosť sa každý rok koná v mesiaci máj. 
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2.6 Kultúra a šport v obci 
 

Obec každoročne v rámci svojich finančných možností uskutočňuje rôzne kultúrne a 

spoločenské akcie.  

Prvou akciou bola Oslava Nového roka 2016, ktorá sa udiala za sprievodu ohňostroja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatkom prázdnin 8. júla 2017 sa s bohatým programom uskutočnilo privítanie 

prázdnin spolu s oslavou MDD. Pre deti boli pripravené, zábavné atrakcie, vystúpenie uja 

Ľuba so svojou detskou party,  súťaže, občerstvenie. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Výročná správa 2017, Hažín      

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Výročná správa 2017, Hažín      

11 

 

 

OŠK FO Hažín v spolupráci s Obecným úradom v Hažíne usporiadal 8. júla 2017 

futbalový turnaj mužov „5. Ročník Memoriálu Ing. Ľudovíta Rimka“ na štadióne 

futbalového oddielu OŠK FO Hažín (Zalužice B) za účasti týchto 2 družstiev FK: Hažín 

(Zalužice B), TJ Veľké Revištia.   
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25.októbra 2017 sa v Kultúrnom dome pri príležitosti mesiaca úcty k starším uskutočnil 

slávnostný kultúrny program na ktorom vystúpili a našich seniorov potešili Heligonkári. 

Členovia Jednoty dôchodcov pripravili výstavku plodov jesene, ručných prác 

a pohostenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Výročná správa 2017, Hažín      

13 

 

 

 

V spolupráci so ZUŠ Sobrance, elokovanou 

triedou Zalužice sa večer 4. decembra 2017 

uskutočnilo v Kultúrnom dome vianočné 

vystúpenie s názvom Popoluška. Deti 

navštívil aj svätý Mikuláš so svojimi 

pomocníkmi. a všetkým odovzdali sladké 

balíčky. Sviatok svätého Mikuláša 

bezpochyby patrí k udalostiam, ktoré sa 

zapisujú navždy do spomienok detí. 

Uctievanie tohto sviatku a udržiavanie 

krásnej tradície si deti neskôr prenesú 

do vlastných rodín. 
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3.Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 
 

Obec Hažín  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej 

republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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.  

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho 

rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje 

financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. 

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce 

slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej 

hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je 

neprípustné. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na 

výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné 

zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, ktorú 

zriadila podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj 

majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť 

právnickú osobu. Taktiež môže upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre 

trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce. 

Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu. 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2017. 

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 2017 bol zostavený ako 

prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.11.2016  uznesením 

č.33/2016. 
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Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 30.11.2017 uznesením č. 20/2017 

- druhá zmena schválená dňa 30.11.2017 uznesením č. 21/2017 

3.1.Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017  
 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po 

poslednej 

zmene 

Skutočné 

plnenie 

príjmov 

a čerpania 

výdavkov 

k 31.12.2017 

% plnenia 

príjmov a 

 % čerpania 

výdavkov 

Príjmy celkom 124 612 160 678 181 951,09 99,86 

z toho :     

Bežné príjmy 124 612 166 424,12 164 051,09 98,57 

Kapitálové príjmy 0 17 900 17 900 100 

Finančné príjmy 0 0 0 0 

Výdavky celkom 119 212 174 869,56 164 108,07  

z toho :     

Bežné výdavky 117 412 159 369,56 149 123,55 93,57 

Kapitálové výdavky 0  11 100 11 098,52 99,99 

Finančné výdavky    1 800 4 400 3 886 88,32 

Rozpočet  obce   5 400    9 454,56 17 843,02 - 

 

3.2.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017   
 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 164 051,09 

Bežné výdavky 91spolu 149 123,55 

Bežný rozpočet +14 927,54  

Kapitálové  príjmy spolu 17 900,00 

Kapitálové  výdavky spolu   11 098,52 

Kapitálový rozpočet  +6 801,48 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +21 729,02 

Príjmy z finančných operácií   0 

Výdavky z finančných operácií 3 886,00 

Rozdiel finančných operácií - 3886,00 
PRÍJMY SPOLU   181 951,09 

VÝDAVKY SPOLU 164 108,07 

Hospodárenie obce  +17 843,02 
Upravené hospodárenie obce o nevyčerpané dotácie +17 843,02 
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Prebytok rozpočtu v sume 21 729,02 EUR bol 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 z.n.p.  
 

3.3.Rozpočet na roky 2018 - 2020  

     
 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Rozpočet   

na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Príjmy celkom 181 951,09 141 783,00 141 783,00 141 783,00 

z toho :     

Bežné príjmy 164 051,09 141 783,00 141 783,00 141 783,00 

Kapitálové príjmy 17 900,00 0 0 0 

Finančné príjmy 0 0 0 0 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Rozpočet   

na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Výdavky celkom 164 108,07 120 316,00 120 316,00 120 316,00 

z toho :     

Bežné výdavky 149 123,55 120 316,00 120 316,00 120 316,00 
Kapitálové výdavky 11 098,52 0 0 0 

Finančné výdavky 3 886 0 0 0 

 

4.Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 
 

4.1.Majetok  
 

1. Názov   KS  k  31.12.2017  PS  k  01.01.2017  

Majetok spolu 760 064,73                 775 668,64 

Neobežný majetok spolu      741 473,62      773 588,95 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 1 933,00 2 185,00 

Dlhodobý hmotný majetok 641 995,21 673 858,54 

Dlhodobý finančný majetok   97 545,41   97 545,41 

Obežný majetok spolu    18 280,25    1 490,57 

z toho :   

Zásoby 39,60             0     

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky   111,52      1 380,46     

Finančné účty  18 129,13 110,11 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  310,86 589,12 
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4.2.Zdroje krytia 
 

Názov KS  k  31.12.2017  PS  k 01.01.2017  

Vlastné imanie a záväzky spolu 760 064,73 775 668,64 

Vlastné imanie  281 605,74 284 912,31 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  281 605,74 284 912,31 

Záväzky   56 214,83   48 872,04 

z toho :   

Rezervy     900,00    900,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 10 000,00  

Dlhodobé záväzky 570,35 497,39 

Krátkodobé záväzky  8 044,48  5 888,65 

Bankové úvery a výpomoci  36 700,00  41 586,00 

Časové rozlíšenie 422 244,16 441 884,29 

 

4.3.Pohľadávky  
 

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2016 

Zostatok  

k 31.12 2017 

Pohľadávky do lehoty splatnosti     

Pohľadávky po lehote splatnosti   1 380,46 111,52 

 

4.4.Záväzky 
 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2016 

Zostatok  

k 31.12 2017 

Záväzky do lehoty splatnosti   6 386,04 8 614,83 

Záväzky po lehote splatnosti     

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- pokles nedaňových pohľadávok o 196,00 EUR /TKO,ČOV/ a daňových pohľadávok 

o 1 072,94 EUR /pes, pozemky, stavby/ 

- nárast iných pohľadávok o 1 190,20 EUR /pohľadávky ÚPSVaR, pohľadávky 

zamestnanci/ 
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- nárast dodávateľských záväzkov o 169,60 EUR, nárast mzdových záväzkov 

o 1 190,20 EUR, záväzkov voči poisťovňám o 547,92 EUR a nárast daňových záväzkov 

o 204,14 EUR  

5.Hospodársky výsledok  za 2017 - vývoj nákladov a výnosov 
 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Náklady 247 018,34 183 690,75 

50 – Spotrebované nákupy 48 775,38 28 135,73 

51 – Služby 30 636,65 26 724,91 

52 – Osobné náklady 64 932,32 68 505,87 

53 – Dane a  poplatky 137,94 55,68 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 935,00 0 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

92 045,00 51 438,20 

56 – Finančné náklady 9 556,05 7 162,36 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 0 1 668,00 

59 – Dane z príjmov 0 0 

Výnosy 216 564,52 181 085,79 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 98,00 56,00 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0 0 

62 – Aktivácia 12 711,84 0 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 135 010,95 139 570,83 

64 – Ostatné výnosy 1 356,07 381,80 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

900,00 900,00 

66 – Finančné výnosy 0,06 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 

66 487,60 40 177,16 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

-30 453,82 -2 604,96 

 

Hospodársky výsledok/záporný/ v sume 2 604,96 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.  
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6.Ostatné  dôležité informácie  
 

6.1.Prijaté granty a transfery  
 

V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Okresný úrad Michalovce 971,61 Voľby VÚC 

Ministerstvo vnútra SR 19,60 Register adries 

Ministerstvo vnútra SR 156,75 Register obyvateľov 

Ministerstvo vnútra SR 7 900, 00 Ozvučenie KD 

Okresný  úrad Košice, odbor ŽP  37,00 Životné prostredie 

Ministerstvo dopravy SR 20,52 Cestná doprava 

ÚPSVaR Michalovce 10 846,41  Príspevok na zamestnanosť 

ÚPSVaR Michalovce 776,16 RP Badžová 

Ministerstvo vnútra SR 10 000,00 Projekt Bezpečnosť seniorov 

 

6.2.Poskytnuté dotácie  
 

V roku 2017 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce. 

6.3.Významné investičné akcie v roku 2017 
 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017: 

- ozvučenie Kultúrneho domu v hodnote 9 939,12 EUR 

6.4.Predpokladaný budúci vývoj činnosti  
 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- rekonštrukcia chodníkov v obci 

- regenerácia verejného priestranstva 

- osvetlenie, mantinelový systém a vybavenie multifunkčného ihriska 

- výmena okien, strešnej krytiny a zateplenie budovy domu smútku 

- sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci 

6.5.Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  
 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

Vypracoval: Mgr. Martina Vargová                           Schválil: Ing. Marianna Šimková 

V Hažíne dňa 25.05.2018 

Prílohy: 

 

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


