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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení občania, v tomto príhovore

by som Vás chcel v krátkosti oboznámiť čo sa za rok

2015 udialo v našej obci. Niektoré udalosti sú známe, ale mnohé udalosti nie, a tiež mnoho
treba vysvetliť. Všetci dobre viete ako som preberal úrad. Nerád sa k tomu vraciam, lebo to čo
vyprodukovalo bývalé vedenie OÚ nemá obdobu na celom Slovensku. Hlavne po voľbách sa
ich činnosť sústredila na to, aby úrad odovzdali v čo najhoršom stave. Za všetko hovoria
výsledky auditu. Obec mala dlh vyše 54 000€. Ale to všetko bol len žurnál. Hneď po voľbách
istí ľudia, ktorí boli vo volebnej miestnosti povedali: však sa ešte uvidí čo nový starosta
dokáže. Zákerný boj niektorých obyvateľov obce začal nadobúdať jasné kontúry. Začalo to
MŠ, najmenej tri anonymy smerovali do BA, že v škôlke sa prekračujú limity detí, že vozím
obedy na svojom aute, že kuchárka nemá platné osvedčenie, že chodím do kuchyne a nemám
zdravotný preukaz a kopu podobných nezmyslov. Môžete hádať kto to všetko písal. Vo
februári sa ohlásila ministerská kontrola na preverenie využitia finančných prostriedkov, ktoré
obec dostala ne rekonštrukciu KD,

Zámerom bolo zistiť pochybenie pri oprave strechy

a následne vrátka peňazí použitých na rekonštrukciu. Už sa niekto tešil, že obec príde o KD tak
ako to bolo pri budove škôlky a hasičskej zbrojnice. Zase môžete hádať kto je za tým.
Chvalabohu ustáli sme to. V priebehu prvého polroka som bol niekoľkokrát vypočúvaný
políciou pre rôzne anonymné udania na moju osobu. Boli tam hrubé nezmysly, ktoré svedčia
o nie najlepšom ako sa vyjadrili aj sami vyšetrovatelia duševnom zdraví pisateľov anonymov.
Podarilo sa nám spolu s ochotnými ľuďmi z obce ale tiež aj vďaka pánovi Chmeliarovi získať
grant na výstavbu detského ihriska pre MŠ. Aj pri tejto príležitosti chcem jemu, firme Lear
a samozrejme aj Vám čo ste prišli pomôcť poďakovať. Tak isto brigáda, ktorú sme
zorganizovali na kosenie trávnych porastov a cintorína dopadla na jedničku. Brigáda ma
presvedčila, že v obci sú ľudia ochotní pomôcť keď ide o spoločnú vec. Ďalším boľavým
miestom je cesta od stredu obce smerom na Hanušovce. Ako som zistil tento úsek cesty riešili
poslanci už po revolúcii, ale bohužiaľ výsledok vidíme aj teraz po zime. Cesta je veľký
problém.
Chcem Vás oboznámiť aj s tým, že bývalý starosta a firma jeho manželky žalujú obec za to,
že si starosta nevyplácal mzdu a pani Bašistová fakturuje obci za kosenie cintorína, postrek
trávnatých plôch v obci, opravu obecného rozhlasu a pod všetko sú faktúry z roku 2013-14.
V druhom polroku sa podarilo vymeniť všetky vodomery na domových prípojkách okrem
jedného. Pán Bašista odmietol. Po všetkých zisteniach metód práce bývalého vedenia obec
nemôže dôverovať presnosti vodomeru k jeho nehnuteľnosti.
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Dostali sme dotáciu z ministerstva školstva vo výške 15 000€ na rekonštrukciu MŠ.
Podľa finančných možnosti sme opravili tu nešťastnú cestu smerom na Hanušovce a tiež
Veselú ulicu. Urobili sa nátery okien a stien v DS. Opravili sme lavičky pri DS. V kultúrnej
sále sa zhotovili nové schody na javisko. Do MŠ sa kúpil nový koberec a nábytok, opravilo sa
sociálne zariadenie. V priebehu roka boli aj kultúrno spoločenské akcie – zabíjačka, MDŽ,
jubilanti a v neposlednom

rade obecný ples.

Keď mám pravdu povedať v obci chýbajú

nadšenci – organizátori ktorí by pomohli zorganizovať napr. zábavu pre mladých, posedenie
pri ohni, alebo nejaké športové alebo iné podujatie.
Musím konštatovať, že aj vzťahy medzi obyvateľmi sa nedajú zmeniť za jediný rok. Susedské
vzťahy sú v niektorých prípadoch hlboko naštrbené. Aj napriek týmto negatívnym
konštatovaniam by som chcel všetkým občanom obce, podnikateľom a dobrým ľuďom popriať
pevné zdravie, dosť rozumu a hlavne úcty jedného k druhému. Verím, že spoločne urobíme z
našej obce oázu pokoja, v ktorej sa bude každému dariť.
Ing. Pavol Čorba
starosta obce

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Medzianky

Sídlo:

Medzianky 86, 094 31

IČO:

00 332 551

Štatutárny orgán obce:

starosta

Telefón:

+421 57 445 2 329

Mail:

obecmedzianky@gmail.com

Webová stránka:

www.medzianky.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Ing. Pavol Čorba

Zástupca starostu obce:

Ján Miroľa

Hlavný kontrolór obce:

Jozef Rusnák

Obecné zastupiteľstvo:

Ján Miroľa, Stanislav Žák, Mária Palková, Milan Bašista, Michal
Baran
4
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Obecný úrad:

Bc. Katarína Baranová

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
 Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a obyvateľov žijúcich na jej území.
Vízie obce:
 Zvýšená kvalita života s využitím prírodného, geografického a podnikateľského
prostredia
 Vytvorený dostatočný priestor na bývanie v čistom, zdravom prostredí, s dostatkom
príležitostí na trávenie voľnočasových aktivít, s dôrazom na využitie potenciálu obce
a jej okolia pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
 Rozvoj obce zabezpečený s dobre fungujúcou miestnou ekonomikou a službami.
Ciele obce:
 Podporiť rozvoj obce, vytvoriť priaznivé životné podmienky pre obyvateľov na báze
využitia jej potenciálu do roku 2015
 Zvýšiť kvalitu životného prostredia obce, zlepšiť kvalitu života jej obyvateľov
 Zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo
 Racionalizovať riadenie finančného hospodárenia a ekonomického života obce

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.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce :
 Obec Medzianky leží na rozhraní Nízkych Beskýd a Slanských vrchov, v údolí
západného prítoku rieky Topľa, v nadmorskej výške 240 m n. m. Administratívne patrí
do okresu Vranov nad Topľou, Prešovský samosprávny kraj.
Susedné mestá a obce :
 Pavlovce, Radvanovce, blízke mestá Hanušovce nad Topľou, Prešov a Vranov nad
Topľou
Celková rozloha obce :
 493 ha
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Nadmorská výška :
 240 m n. m.
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov :
K 31.12.2015 žilo v obce 304 obyvateľov, z toho 152 mužov a 152 žien, deti do 15 rokov:
počet 34, v produktívnom veku: počet 207 a v poproduktívnom veku: 63 obyvateľov.
Národnostná štruktúra:
303 – slovenská národnosť, 1 – česká národnosť. Hustota obyvateľstva: 74,75 obyvateľov/km2.
Vývoj počtu obyvateľov :

ROK
Počet obyv.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

304

299

305

293

296

320

306

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :
 Nezamestnanosť v obci Medzianky je pomerne nízka, k 31.12.2015 z celkového počtu
207 ekonomicky činných obyvateľov bolo v evidencii Úradu práce a sociálnych vecí
a rodiny 9 uchádzačov o zamestnanie. Miera nezamestnanosti tak predstavuje 4,3 %
Nezamestnanosť v okrese :
 Nezamestnanosť v okrese Vranov nad Topľou predstavuje 22,95%
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5.4. Symboly obce
Erb obce :

 V 19. Storočí používala obec svoje počatidlo s maďarským textom: MEGYES
HELYSÉG PETSÉTJE 1837 (pečať obce Megeš). Symbolom je obilný snop a kosák.
Pretože tento symbol má na svojom počatidle aj veľká väčšina obcí v Šariši, nebolo ho
možné použiť pri tvorbe návrhu obecného erbu. Návrh erbu vychádza z historických
skutočností, že obec bola pôvodne založená vojensko-strážnou družinou, symbolom
čoho je kopija a historický názov obce MEGYES, v preklade Višňové alebo višňovec,
symbolizujú plody višne.

Vlajka obce

:
 Pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/8), zelenej (2/8) a žltej
(2/8), zelenej (2/8) a bielej (2/8) a bielej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je
tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Je zapísaná
v Heraldickom registri SR pod signatúrou M-118/2001.
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5.5. História obce
 Prvá písomná zmienka o obci je z listiny z roku 1212. V tejto listine daroval kráľ
Ondrej II. Kláštoru krížovníkov v Chmeľove medziansky majetok. Predpokladá sa, že
obec bola založená už skôr, asi v druhej polovici 11. Storočia vojensko strážnou
družinou na príkaz uhorského kráľa na zabezpečenia ochrany pohraničia. V uvedenej
dobe sa v neveľkej vzdialenosti od obce nachádzala uhorsko-poľská hranica. Neskôr
sídlisko strážnej družiny stratilo význam nakoľko sa hranica Uhorska posunula výrazne
na sever. V roku 1312 sa Medzianky uvádzajú pod názvom Medies. V roku 1313 od
krížovníkov získal výmenou majetkov tento majetok šľachtic Kokoš Berzeviczy. Ten
v roku 1319 Medzianky a ďalšie majetky predal Abovcom. Začiatkom 15. Storočia aj aj
neskôr boli majeteľmi Medzianok Sósovci zo Solivaru. Medzianky sa už v listinách
spomínajú ako Megyes, prípadne Meges, ale aj Medyes.
 V roku 1427 bola obec zdanená od 27 port. V roku 1600 sa v obci nachádzalo 7
poddaných domácností, dom šoltýsa a kostol s farou. V blízkosti obce na vyvýšenine
„Zámek“ existoval v 12.-15. Storočí malý strážny hrad, z ktorého zostali len zvyšky
zrúčanín.

5.6. Pamiatky
 Kostol sv. Michala Archanjela: Rímsko-katolícky kostol, pôvodne gotický zo začiatku
14. Storočia, ale v roku 1748 úplne prestavaný. Je filiálnym kostolom patriaci do
farnosti Hanušovce nad Topľou

8

Výročná správa obce Medzianky 2015
 Medziansky hrádok: Hrádok v Medziankach patrí k najstarším profánnym kamenným
stavbám na území Šariša. Nálezy z tejto lokality sú uložené vo Vlastivednom múzeu v
Hanušovciach nad Topľou. Hrad sa nachádza približne 1 km SV od obce na vyvýšenom
skalnom výbežku - poloha Zámek, kóta 382 m. n. m. Za jasného počasia je z neho
vidieť hrad Kapušany a Šariš. Vďaka tomu sa dobre uplatnil v signálnom systéme,
strážiac tak dôležitý komunikačný spoj zo Zemplína do Šariša. Na severnej strane sa
vypína masív Veľkej hory, od ktorého ho oddeľuje úžľabina, cez ktorú pôvodne viedla
prístupová cesta od Hanušoviec
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6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje iba Materská škola, základné
vzdelanie je zabezpečené v susedných Pavlovciach a meste Hanušovce nad Topľou,
stredné v okresných mestách najmä Vranov n/T a Prešov.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

Obvodné zdravotnícke zariadenie v Hanušovciach nad Topľou.

6.3. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec v miestnom kultúrnom dome.
V roku 2015 sa v obci uskutočnili tieto kultúrne podujatia:
-

Koncert Jiřího Zmožeka v marci

6.4. Hospodárstvo
Najvýznamnejší priemysel v obci :
-

V obci sa nenachádzajú žiadne veľké firmy

-

V obci podnikajú:
TRIBE, komanditná spoločnosť, Medzianky – stavebniny
TAJANA, s.r.o. – výroba oblúkových hál a striech

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

Poľnohospodárske družstvo

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.
Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný
s kalendárnym rokom. Rozpočet vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
Obec v roku 2014 rozpočet na rok 2015 neschválila, rozpočet bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 29.01.2015 uznesením č. 2/2015.
Rozpočet bol zmenený raz:
- Zmena schválená dňa 20.11.2015 uznesením č. 6/2015
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015
Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2015

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

85 703

91 280

119 993,70

131,46

85 703
0
0

91 280
0
0

104 993,70
15 000
0

115,02
0
0

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Nerozpočtované
výdavky

85 703

91 280

99 285,88

108,77

82 703
0
3 000

87 280
0
4 000

93 668,05
0
3840
1 777,83

109,35
0
96

Rozpočet obce
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 91 280 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 99 285,88 EUR.
Z uvedenej sumy tvorí nerozpočtované výdavky sumu 1777,83 EUR, čo sú výdavky na
potraviny v MŠ.
7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO

Skutočnosť k 31.12.2015

104 993,70
104 993,70
0

93668,05
93 668,05
0

+ 11 325,65
15000
15 000
0

Kapitálové výdavky spolu

0

z toho : kapitálové výdavky obce

0

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet

0

+15 000
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Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

+26 325,65
15 000
11 325,65

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

0

Výdavky z finančných operácií

3840

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

-3840
119 993,70
97 481,05
+22 512,65
15 000
7 512,65

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 22 512,65 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 z.n.p., upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume
15 000 EUR navrhujeme použiť na
- Tvorbu rezervného fondu 7 512,65 EUR
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 kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 15 000 EUR, a to na :
- rekonštrukciu Materskej školy v sume 15 000 EUR
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 7 512,65 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2015
119 993,70

Rozpočet na
rok 2016
114 565

Rozpočet
na rok 2017
114 565

Rozpočet
na rok 2018
114 565

104 993,70
15 000
0

99 565
15 000
0

99 565
0
0

99 565
0
0

Skutočnosť
k 31.12.2015
99 285,88

Rozpočet na
rok 2016
114 565

Rozpočet
na rok 2017
114 565

95 445,88

109 715

110 565

Rozpočet
na rok 2018
114 565
110 565
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Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

0

0

0

0

11 456,42

4850

4000

4 000

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2014 k 31.12.2015
553 117,02
559 680,88

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2016 na rok 2017
559 680,88
559 680,88

548 405,18

532 653,67

532 653,67

532 653,67

0

0

0

0

474 590,54

458 839,03

458 839,03

458 839,03

73814,64

73814,64

73 814,64

73 814,64

4711,84

27 027,21

27027,21

27 027,21

0

0

0

0

4 077,69

4347,37

4347,37

4347,37

634,15

22 679,84

22 679,84

22 679,84

193 088,98

187 265,98

187 265,98

187 265,98

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2014 k 31.12.2015
553 117,02
559 680,88

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2016 na rok 2017
559 680,88
559 680,88

305 732,03

316 780,88

316 780,88

316 780,88

305 732,03

316 780,88

316 780,88

316 780,88

54 296,01

55 634,02

55 634,02

55 634,02

0

0

0

0

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
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Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

497,41

0

0

0

29 798,60

20 474,02

20 474,02

20 474,02

24 000

20 160

16 320

12 480

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Obec v roku 2015 nekúpila ani nepredala žiadny svoj majetok

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2014

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2015

4 077,69

4 347,37

Pohľadávky po lehote splatnosti
8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti

29 798,6

20 474,02

Záväzky po lehote splatnosti

497,41

0

9. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12. 2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

50 – Spotrebované nákupy

26 697,83

12 767,27

12 767,27

12 767,27

51 – Služby

17 908,90

27 191,97

27 191,97

27 191,97

52 – Osobné náklady

74 773,91

51 060,87

51 060,87

51 060,87

53 – Dane a poplatky

0

53

0

0

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

413,29

24,71

0

0

18 207

17 552,25

17 552,25

17 552,25

1 568,15

2 596,9

2 596,9

2 596,9

57 – Mimoriadne náklady

0

0

0

0

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov

0

0

0

0

Názov

Predpoklad
rok 2016

Predpoklad
rok 2017

Náklady
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59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a 5 715,83
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

4 230,04

4 230,04

4 230,04

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

83 934,98

98 700,16

98 700,16

98 700,16

1 126,25

1 618,9

1 618,9

1 618,9

35,06

3 018,89

3 018,89

3 018,89

37 464,01

12 519,35

12 519,35

12 519,35

-14 292,95

8 840,37

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/

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume +8 840,37 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

MŠ SR

MŠ

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
597

MV SR

Voľby

407,97

Obvodný

úrad Prenesený výkon štátnej správy – REGOP – 96,36

Vranov n.T.

hlásenie pobytu občanov

10.2. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.3. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Účtovná jednotka významné rizika a neistoty neeviduje.

Vypracoval:

Schválil:

Katarína Baranová

Ing. Pavol Čorba

V Medziankach dňa 04.08.2016
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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