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NÁVRH  UZNESENIA 
 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

berie na vedomie  

 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom 

zhromaždení obchodnej spoločnosti Halbart – Slovakia a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 

Bratislava, IČO: 31404693, dňa 15.12.2015: 

 

1. Výročná správa za rok 2014 

2. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2014 

3. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa 
 

 

Hlavné mesto SR Bratislava je jedným z akcionárov obchodnej spoločnosti Halbart – 

Slovakia a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1,  814 99 Bratislava (s podielom 50%). 

 

Predstavenstvo spoločnosti zvolalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa 

uskutoční dňa 15. decembra 2015 v jej sídle.  

 

Predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia bude schválenie nasledovných 

materiálov:    

1. schválenie Výročnej správy spoločnosti za rok 2014 

2. schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014 

3. schválenie návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2014. 

 

V roku 2014 spoločnosť nedosahovala žiadne tržby, dosahovala len finančné výnosy 

z prostriedkov uložených v banke. Spoločnosť neposkytla a ani neprijala úver, pôžičku, 

ručenie, poistenie alebo leasing. Spoločnosť neevidovala k 31.12.2014 žiadne zásoby, 

k 31.12.2014 evidovala vytvorenú rezervu vo výške 500,- EUR. Záväzky z obchodného styku 

predstavujú sumu 2 960,93 EUR. 

 

Ako hospodársky výsledok (po zdanení) vykázala spoločnosť za účtovné obdobie roku 

2014 stratu vo výške 3 800.- EUR. Predstavenstvo spoločnosti navrhlo valnému 

zhromaždeniu, aby bol výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2014 vysporiadaný 

prevodom straty vo výške 3 800.- EUR na účet neuhradenej straty minulých rokov.  

 

Materiály, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení 

spoločnosti Halbart – Slovakia a.s., tvoria prílohu tohto materiálu a na rokovanie Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sú predkladané v súlade s jeho uznesením č. 

64/2011 zo dňa 31.3.2011 a ustanovením § 17 ods. 4 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách 

hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré podrobnejšie 

upravuje výkon práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov 

v obchodných spoločnostiach.  

V prípade, že hlavné mesto vlastní cenné papiere, majetkové podiely alebo vklady v 

právnických osobách, vykonáva práva vyplývajúce z ich vlastníctva za hlavné mesto primátor 

hlavného mesta samostatne, pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak. Na výkon práv 

hlavného mesta sa v zmysle § 17 ods. 5 písm. a) VZN č. 18/2011 vyžaduje predchádzajúce 

prerokovanie mestským zastupiteľstvom okrem iného aj v prípade schvaľovania riadnej 

individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutia o rozdelení zisku alebo úhrade strát.    

 



Halbart-Slovakia a.s. 
 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 31 404 693 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 945/B 
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Príloha  
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Identifikácia spoločnosti 
 
1. Základné údaje 
 

Spoločnosť bola založená dňa 30.10.1995 ako akciová spoločnosť pod obchodným 
menom Halbart-Slovakia a.s. so sídlom Fraňa Kráľa 5, 811 05  Bratislava, IČO: 31 404 693, 
DIČ: 2020307443 a do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I bola zapísaná 
v Oddiele Sa, Vložka 945/B dňa 02.11.1995.  
 

Základné imanie vo výške 335 320 EUR tvorí 202 kusov listinných akcií, s ktorými nie sú 
spojené žiadne osobitné práva (kmeňové akcie). Akcie sú vydané na meno, pričom menovitá 
hodnota jednej akcie je 1 660 EUR. 
 

Štruktúra akcionárov spoločnosti k 31. decembru 2014 bola nasledovná: 
 

Hlavné mesto SR   počet akcií: 101 ks 
      podiel na základom imaní (v %): 50 % 
      hlasovacie práva (v %): 50 % 

Halbart International Group  počet akcií: 101 ks 
      podiel na základom imaní (v %): 50 % 
      hlasovacie práva (v %): 50 % 
 

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti bol prenájom nebytových priestorov 
a ostatných plôch. Spoločnosť v roku 2014 nevyvíjala žiadnu činnosť. 

 
 

2. Orgány Spoločnosti 
 

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktorého členmi ku dňu 31.12.2014 
boli: Ing. Peter Šetina – člen predstavenstva a Mgr. Martin Katriak– člen predstavenstva. 

Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis 
dvoch členov predstavensta spolu. K vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a 
funkcii pripoja svoje podpisy.  

 
Dozornú radu tvorili traja členovia, ktorými ku dňu 31.12.2014 boli doc. JUDr. František 

Poredoš, CSc., Izabella Jégh a Ing. Peter Hanulík. 
 

 
3. Správa o činnosti a výsledkoch za rok 2014 
 

Hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2014 boli ovplyvnené predovšetkým nákladmi 
na externé služby, nákladmi na mzdy, finančnými výnosmi a finančými nákladmi. 
 
3.1 Tržby 

Spoločnosť nedosahovala v roku 2014 žiadne tržby. 
 
3.2 Zamestnanosť 

V roku 2014 vykonávalo pre spoločnosť činnosť 5 členov orgánov spoločnosti a to na základe 
zmlúv o výkone funkcie bez nároku na mzdu. 
 
3.3 Financie 

V roku 2014 spoločnosť nedosahovala žiadne tržby, dosahovala len finančné výnosy 
z prostriedkov uložených v banke. V roku 2014 používala výlučne menu EUR. Spoločnosť neposkytla 
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a ani neprijala úver, pôžičku, ručenie, poistenie alebo leasing. Spoločnosť neevidovala k 31.12.2014 
žiadne zásoby. 
 

Spoločnosť evidovala k 31.12.2014 vytvorenú rezervu vo výške 500,- Eur. 
 

Spoločnosť eviduje záväzky z obchodného styku vo výške 2 960,93 Eur. 
 
3.4 Investície 

Spoločnosť počas roku 2014 nezaznamenala žiadne prírastky a ani úbytky majetku. Spoločnosť 
neinvestovala žiadne prostriedky do vývoja a výskumu. 
 
3.5 Riziká a neistoty 

Z povahy činnosti spoločnosti nevyplývajú pre spoločnosť významné riziká. Vedenie spoločnosti 
si nie je vedomé žiadnych existujúcich environmentálnych rizík alebo súdnych sporov v súvislosti 
s činnosťou spoločnosti. 
 
3.6 Vplyv na životné prostredie 

Spoločnosť nebola v roku 2014 prevádzkovateľom žiadnych zdrojov znečisťovania životného 
prostredia. 
 
3.7 Udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná 
správa 

Po skončení účtovného obdobia 1.1.2014 – 31.12.2014 nenastali žiadne udalosti. 
 
3.8 Osobitné informácie 

Spoločnosť nie je dcérskou spoločnosťou inej akciovej spoločnosti a nemá žiadne organizačné 
zložky v zahraničí. 
 
3.9 Plán 2015 

Spoločnosť do budúcnosti neplánuje rozšíriť svoje aktivity. 
 
4. Účtovné výkazy 
 
4.1 Súvaha 

Všetky údaje sú uvedené v celých eurách, pokiaľ nie je uvedené inak. 

 
 

Stav k 31. decembru 
 2014 2013 
   
SPOLU MAJETOK 169 467 170 677 
   
Neobežný majetok 167 629 167 629 
Dlhodobý nehmotný majetok spolu   
Dlhodobý hmotný majetok spolu 167 629 167 629 
Pozemky 167 629 167 629 
Samostatné hnut.veci a súbory hnuteľných vecí   
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 0 0 
   
Obežný majetok 1 838 3 048 
Dlhodobé pohľadávky   
Odložená daňová pohľadávka   
Krátkodobé pohľadávky 1 119 2 181 
Pohľadávky z obchodného styku 
Sociálne poistenie 71 72 
Daňové pohľadávky 1 048 2 109 
Finančné účty 719 867 
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Peniaze 15 15 
Účty v bankách 704 852 
Časové rozlíšenie   
   

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 169 467 170 677 
   
Vlastné imanie 165 690 169492 
Základné imanie 301 583 301 584 
Základné imanie 335 258 335 259 
Pohľadávky za upísané vlastné imanie -33 675 -33 675 
Fondy zo zisku 33 194 33 194 
Zákonný rezervný fond 33 194 33 194 
Výsledok hospodárenia minulých rokov -165 287 -148 623 
Nerozdelený zisk minulých rokov 38 221 38 222 
Neuhradená strata minulých rokov -203 508 -186 845 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -3 800 -16 663 
   
ZÁVÄZKY 3 777 1 185 
Rezervy 500 500 
Krátkodobé rezervy 500 500 
Dlhodobé záväzky   
Odožený daňový záväzok   
Krátkodobé záväzky 3 277 685 
Záväzky z obchodného styku 3 086 560 
Nevyfakturované dodávky 0 125 
Záväzky voči zamestnancom   
Záväzky zo sociálneho fondu   
Daňové záväzky a dotácie   
Ostatné záväzky 191  
Časové rozlíšenie   
 
4.2 Výkaz ziskov a strát 

Všetky údaje sú uvedené v celých eurách pokiaľ nie je uvedené inak 
 Rok končiaci 31. decembra 
 2014 2013 
Čistý obrat   
Výnosy z hospodárskej činnosti  7 
Náklady na hospodársku činnosť 2 768 16 433 
Služby 2 125 2 367 
Osobné náklady 0 12 298 
Mzdové náklady 0 9 200 
Náklady na sociálne poistenie 0 3 098 
Dane a poplatky 643 1 538 
Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 230 
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 768 -16 426 
Pridaná hodnota -2 125 -2 367 
   
Výnosové úroky 0 1 
Kurzové zisky   
Kurzové straty   
Náklady na finančnú činnosť 72 238 
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -72 -237 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred 
zdanením -2 840 -16 663 
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Daň z príjmov z bežnej činnosti 960 0 
-splatná 960  
-odložená   
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 800 -16 663 
   
 
4.3. Významné finančné ukazovatele 
 
Ukazovatele finančnej situácie  
 

 2014 2013 
Celková 
zadlženosť  

0,02 0,69% 

Dlhodobá 
zadlženosť  

0% 0% 

Okamžitá likvidita 0,22 1,27 
Bežná likvidita 0,56 4,45 
Celková likvidita 0,56 4,45 
 
Celková zadlženosť = záväzky / spolu majetok 
 
Dlhodobá zadlženosť = (dlhodobé záväzky + bankové úvery dlhodobé) / spolu majetok 
 
Okamžitá likvidita = finančné účty / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé 
finančné výpomoci) 
 
Bežná likvidita = (finančné účty + krátkodobé pohľadávky) / (krátkodobé záväzky + bežné bankové 
úvery + krátkodobé finančné výpomoci) 
 
Celková likvidita = (finančné účty + krátkodobé pohľadávky + zásoby) / (krátkodobé záväzky + bežné 
bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci) 
 
Ukazovatele efektívnosti hospodárenia  
 

 2014 2013 
Rentabilita celkového 
kapitálu ROA 

-2,24% -9,83% 

Rentabilita tržieb 0% 0% 
Rentabilita 
základného imania 

-1,26% -5,53% 

Rentabilita vlastného 
kapitálu ROE 

-2,29% -9,83% 

 
Rentabilita celkového kapitálu ROA = (výsl. hospodárenia za účtovné obdobie + nákladové úroky) / 
spolu vlastné imanie a záväzky  
 
Rentabilita tržieb = výsl. hospodárenia za účtovné obdobie / (tržby z predaja tovaru + tržby z predaja 
vlastných výrobkov a služieb) 
 
Rentabilita základného imania = výsl. hospodárenia za účtovné obdobie / základné imanie 
 
Rentabilita vlastného kapitálu ROE = výsl. hospodárenia za účtovné obdobie / vlastné imanie 
 
 
5. Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 
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Spoločnosť nerealizovala od začiatku existencie žiadne výdavky na činnosť v oblasti 
výskumu a vývoja a neplánuje vyvíjať činnosť v tejto oblasti ani v roku 2014.   
 
6. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií  

Spoločnosť v rokoch 2005 až 2014 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, 
obchodné podiely, ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely. 
 
7.Udalosti osobitného významu  

Po skončení účtovného obdobia roku 2014 nenastali v spoločnosti žiadne udalosti 
osobitného významu, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú 
predmetom účtovníctva. 
 
8. Organizačná zložka v zahraničí 

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.  
 
9. Návrh na rozdelenie zisku 

Za účtovné obdobie roku 2014 spoločnosť vykázala hospodársky výsledok – stratu vo 
výške Eur 3800-, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje pokles o Eur 12 863,-. Stratu 
spoločnosti navrhuje predstavenstvo rozdeliť nasledovne: Eur 3 800,- sa preúčtuje na účet 
neuhradená strata minulých rokov.   
 
10. Vývoj činnosti spoločnosti 

Spoločnosť Halbart-Slovakia a.s., nebude vyvíjať žiadnu činnosť.  
 
 
V Bratislave, dňa 30.10.2015  
 
 

..........................................    .......................................... 
       Ing. Peter Šetina             Mgr. Martin Katriak 
     člen predstavenstva          člen predstavenstva 
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Prílohy: 
 
 
Účtovná závierka zostavená k 31. 12.2014 
 



Faxové čísloTelefónne číslo

Obec
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Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Zostavená dňa:

. . 2 0

(vyznačí sa x)

Účtovná závierka

riadna

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

E-mailová adresa

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Strana 1

malá

Schválená dňa:

. . 2 0

Daňové identifikačné číslo

IČO

UZPODv14_1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

IČO

mimoriadna veľká

Priložené súčasti účtovnej závierky
Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

. . 2 0zostavená k

Rok

2 0

Mesiac

Za obdobie
od

2 0do

2 0od

2 0do

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie. .

SK NACE

Úč POD
podnikateľov v podvojnom účtovníctve

priebežná

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

x x x

M 18009/2014F SR č.

Účtovná jednotka

Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)
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UZPODv14_2

SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

02

01

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

03

04

052.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Netto     3

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/

Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

Pozemky
(031) - /092A/

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

3.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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16

15

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) -
/089, 08X, 092A/

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

7.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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30

29

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) -
/192, 193, 19X/

Výrobky
(123) - /194/

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - /195/

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

9.

Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/

10.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/

11.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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44

43

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A,  374A, 375A,
378A) - /391A/

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)

B.III.

B.III.1.

5.

6.

1.a.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

7.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

M 18009/2014F SR č.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

3. Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

4.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.a.

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.b.

Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

1.c.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

1.b.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
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58

57

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

59

60

61

62

63

64

65

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

6.

4.

5.
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

7.

8.

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

B.IV.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

2.

3.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

1.c.
Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

9.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

2.

3.

4.

Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

B.IV.1.

66

67

68

69

70

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé-
ho finančného majetku
v prepojených účtov-
ných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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72

71

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

73

74

75

76

77

78

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

Peniaze
(211, 213, 21X)

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

2.

C.

C.1.

2.

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

B.V.1.

B.V.

Bežné účtovné obdobie     4 Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie      5

Číslo
riadku

c

84

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonné rezervné fondy  r. 88 + r. 89

85

86

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

87

88

89

A.III.

2.

A.IV.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

79

Zmena základného imania +/- 4192.

82

3. P ľadávky za upísané vlastné imanieoh
(/-/353)

83

81

80

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

A.

Základné imanie   súčet (r. 82 až r. 84)A.I.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)A.I.1.

Emisné ážio (412)A.II.

A.IV.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

95

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

96

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

97

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

98

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

99

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

100

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

101

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-
bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

2.

A.VI.

3.

A.VI.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

7.

8.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Záväzky     r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

114

115Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

Odložený daňový záväzok (481A)

11.

12. 117

90

116

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

93

Štatutárne fondy  (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

94

2. 92

91

M 18009/2014F SR č.

Ostatné fondy zo zisku   r. 91 + r. 92A.V.

A.V.1.

A.VII.

A.VII.1.

1.a.

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

Záväzky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)

1.c. Ostatné záväzky  z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

3.

4.

Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

9.

10.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

Iné záväzky
(372A,  379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

Krátkodobé rezervy     r. 137 + r. 138

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

Časové rozlíšenie
s (r. 142 až r. 145)účet

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

1.a.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

B.VI.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Zákonné rezervy (323A, 451A)

B.V.

142

143

144Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

145Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

118

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé rezervy    r. 119 + r. 120

120

Zákonné rezervy (451A)

121

Ostatné rezervy  (459A, 45XA)2.

122

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

1.b.

123

119

M 18009/2014F SR č.

B.II.

B.II.1.

B.III.

B.IV.

B.IV.1.

1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej
účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

B.V.1.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01



bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

03

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

04

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

05

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

06

Tržby z predaja služieb (602, 606)

07

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

08

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

09

10

11

12

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

13

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

14

Opravné položky k zásobám (+/-)  (505)

15

Služby (účtová skupina 51)

16

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

17

Mzdové náklady (521, 522)

18

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

19Sociálne náklady (527, 528)

20

21

22

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

23

24

25

26

27

02

01*

2.

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a

UZPODv14_10

Odpisy  dlhodobého  nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

Strana 10M 18009/2014F SR č.

**

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

**

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

A.

B.

C.

D.

E.

E.1.

3.

4.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

F.

G.

G.1.

2.

H.

I.

J.

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-)    (r. 02 - r. 10)

***

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01



Výnosy z finančnej činnosti spolu  r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky    (r. 40 + r. 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Ostatné výnosové úroky (662A)

Kurzové zisky (663)

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Náklady na finančnú činnosť spolu  r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

Opravné položky  k finančnému majetku
(+/-) (565)

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Text

b

Ozna-
čenie

a

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Kurzové straty (563)

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Číslo
riadku

c

Skutočnosť

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

28

37

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

*

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)
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**

VIII.

IX.

IX.1.

2.

3.

X.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

X.1.

2.

3.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

XI.

XI.1.

2.

XII.

XIII.

XIV.

**

K.

L.

M.

N.

Predané cenné papiere a podiely (561)

N.1.

2.

O.

P.

Q.

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01
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Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

56

55

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

57

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

60

58

59

61

UZPODv14_12
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***

****

R.

R.1.

2.

S.

****

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01



1 
 

      Poznámky Úč POD 3 - 04   

A.  Základné informácie o účtovnej jednotke 
 

a) Obchodné meno:       Halbart-Slovakia a.s. 
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
Dátum založenia: 30. 10. 1995 
Dátum jej vzniku: 02. 11. 1995 

 
b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: 
- kúpa tovaru a jeho predaj v rozsahu voľnej živnosti 
- prenájom nebytových priestorov a odstavných plôch 
- organizačno-technické zabezpečenie výstavby stavieb 
- inžiniersko-investičná činnosť v oblasti výstavby stavieb 

 
c) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:  

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných podnikoch. 
 
d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: 

 riadna            

□ mimoriadna 
 
1.  Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov 

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 0 0 

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, z toho: 

0 0 

počet vedúcich zamestnancov 0 0 

 

B.  Informácie o  členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných 
orgánov účtovnej jednotky: 

  
a) Štatutárne, dozorné a iné orgány: 

Meno, priezvisko, (obch. meno) člena Názov orgánu Poznámka 
Ing. Mária Frindrichová predstavenstvo  
Ing. Peter Šetina predstavenstvo  
doc. JUDr. František Poredoš, CSc. dozorná rada  
Izabella Jégh dozorná rada  
Ing. Peter Hanulík dozorná rada  
   

 
b) Štruktúra spoločníkov a akcionárov: 
 
2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu 
účtovného obdobia 
Tabuľka č. 1 

Výška podielu na základnom 
imaní 

Spoločník, akcionár 
absolútne v % 

Podiel na 
hlasovacích 
právach v % 

Iný podiel na 
ostatných 

položkách VI 
ako na ZI 

v % 
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a b c d e 
Hlavné mesto SR 167 660 50 50  
Halbart Intarnational 167 660 50 50  
     
Spolu 335 320 100   
 
Tabuľka č. 2 

Spoločník, akcionár do dňa zmeny  
v štruktúre spoločníkov, akcionárov 

Výška podielu na 
základnom imaní 

Spoločník, akcionár Dátum 
zmeny absolútne v % 

Podiel na 
hlasovacích 
právach v % 

Iný podiel na 
ostatných 

položkách VI 
ako na ZI 

v % 
a b c d e f 

       
       
       
Spolu x      
 

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou  
Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku. 

 

D. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach:  
  
a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: 
 Áno 

□ Nie 
 
b) Zmeny účtovných zásad a metód  
 

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve. 
 
c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov: 

Podnik nenakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok. 

Podnik netvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok. 

Podnik nenakupoval v danom roku dlhodobý hmotný majetok. 

Podnik netvoril vlastnou činnosťou dlhodobý hmotný majetok. 

Podnik v bežnom roku nevlastnil cenné papiere. 

Podnik v bežnom roku nenakupoval zásoby ani ich netvoril vlastnou činnosťou. 

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky 
1) Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou 
2) Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí 

oceňoval obstarávacou cenou. 
 
Darovaný majetok 

Majetok nadobudnutý darovaním oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou, s výnimkou peňažných 
prostriedkov, cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami. 
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Novozistený pri inventarizácii - Novozistený majetok podnik oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou. 
 
 

F. Informácia k údajom vykázaných na strane aktív súvahy  
      
a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku  
 
3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku- pre uvedenú tabuľku 
nemáme náplň 
4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku - pre uvedenú tabuľku 
nemáme náplň 
5.  Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku  
Akciová spoločnosť eviduje v účtovníctve druh DHM pozemky, ktorých trhová hodnota sa výrazne prevyšuje od 
hodnoty zachytenej v účtovníctve. 
 
Tabuľka č. 1 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                         

Dlhodobý 
hmotný majetok Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 

veci 
a súbory 

hnuteľných 
vecí 

Pesto-
vateľské 

celky 
 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Ostatný 
DHM 

Obsta-
rávaný 
DHM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DHM 
Spolu 

a b c d e f g h i j 
Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

167629 
 

    0  
 

167629 

Prírastky          
Úbytky          
Presuny          
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

167629 
 

    0  
 

167629 

Oprávky 
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
 

      
 

Prírastky          
Úbytky          
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 
 

      
 

Opravné položky 
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
 

      
 

Prírastky          
Úbytky          
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 
 

      
 

Zostatková hodnota  
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Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
 

167629 0    0  
 

167629 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 
 

167629 0    0  
 

167629 

 
Tabuľka č. 2 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                        

Dlhodobý 
hmotný majetok Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 

veci 
a súbory 

hnuteľných 
vecí 

Pesto-
vateľské 

celky 
 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Ostatný 
DHM 

Obsta-
rávaný 
DHM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DHM 
Spolu 

a b c d e f g h i j 
Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

167629 
 

      
 

167629 

Prírastky          
Úbytky          
Presuny          
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

167629 
 

      
 

167629 

Oprávky 
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
 

      
 

Prírastky          
Úbytky          
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 
 

      
 

Opravné položky 
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
 

      
 

Prírastky          
Úbytky          
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 
 

      
 

Zostatková hodnota  
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
 

167629 0    0  
 

167629 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 
 

167629 0    0  
 

167629 
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6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku  
Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 167629 Eur 

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené 
právo s ním nakladať 

 

 
7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o  dlhodobom finančnom majetku - pre uvedenú tabuľku 
nemáme náplň 
8. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku - pre uvedenú tabuľku 
nemáme náplň 
9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku - pre uvedenú 
tabuľku nemáme náplň 
10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti - pre uvedenú 
tabuľku nemáme náplň 
11. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách - pre uvedenú 
tabuľku nemáme náplň 
12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám - pre uvedenú tabuľku 
nemáme náplň 
13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo 
a o zásobách,  pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať  - pre uvedenú tabuľku 
nemáme náplň 
14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti 
určenej na predaj - pre uvedenú tabuľku nemáme náplň 
15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam - pre uvedenú 
tabuľku nemáme náplň 
 
16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o  vekovej štruktúre pohľadávok  
Tabuľka č. 1 

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu 
a b c d 

Dlhodobé pohľadávky 
Pohľadávky z obchodného styku    
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej 
jednotke a materskej účtovnej 
jednotke 

   

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku    

Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu    

Iné pohľadávky    
Dlhodobé pohľadávky spolu    
Krátkodobé pohľadávky 
Pohľadávky z obchodného styku    
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej 
jednotke a materskej účtovnej 
jednotke 

   

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku    

Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu    

Sociálne poistenie 71  71 
Daňové pohľadávky a dotácie 1048  1048 
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Iné pohľadávky    
Krátkodobé pohľadávky spolu 1119  1119 
 
Tabuľka č. 2 

Pohľadávky podľa zostatkovej 
doby splatnosti Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 
a b c 

Pohľadávky po lehote splatnosti   

Pohľadávky so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného roka 

1119 2181 

Krátkodobé pohľadávky spolu 1119 2181 
Pohľadávky so zostatkovou dobou 
splatnosti  jeden rok až päť rokov 

  

Pohľadávky so zostatkovou dobou 
splatnosti dlhšou ako päť rokov 

  

Dlhodobé pohľadávky spolu   

 
17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3  o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo 
inou formou zabezpečenia  - pre uvedenú tabuľku nemáme náplň 
18. Informácie k časti F. písm. w)  prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku  
Tabuľka č. 1  

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Pokladnica, ceniny 15 15 
Bežné bankové účty 704 852 
Bankové účty termínované   
Peniaze na ceste   
Spolu 719 867 
 
19. Informácie k časti  F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému 
majetku - pre uvedenú tabuľku nemáme náplň 
20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené 
záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo 
s ním nakladať  - pre uvedenú tabuľku nemáme náplň 
21. Informácie k časti F. písm.  za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou - pre uvedenú tabuľku nemáme náplň 
22. Informácie k časti F. písm.  zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane 
aktív - pre uvedenú tabuľku nemáme náplň 
23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - pre 
uvedenú tabuľku nemáme náplň 
 

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy 
 
24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo 
o vysporiadaní účtovnej straty  
Tabuľka č. 1 
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Názov položky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovný zisk   
Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie 
Prídel do zákonného rezervného fondu  
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov  
Prídel do sociálneho fondu  
Prídel na zvýšenie základného imania  
Úhrada straty minulých období  
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov  
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom  
Iné   
Spolu  
 
Tabuľka č. 2 

Názov položky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovná strata 16663 
Vysporiadanie účtovnej straty Bežné účtovné obdobie 
Zo zákonného rezervného fondu  
Zo štatutárnych a ostatných fondov  
Z nerozdeleného zisku minulých rokov  
Úhrada straty spoločníkmi  
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov 16663 
Iné   
Spolu  16663 
 
25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách 
Tabuľka č. 1 

Bežné účtovné obdobie 
Názov položky Stav na začiatku 

účtovného 
obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 
Dlhodobé rezervy, z toho:      
      
      
      
Krátkodobé rezervy, z toho: 500 500 500  500 
Rezerva na audit      
Rezerva na UZ 500 500 500  500 
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Tabuľka č. 2 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
Názov položky Stav na začiatku 

účtovného 
obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 
Dlhodobé rezervy, z toho:      
      
      
      
Krátkodobé rezervy, z toho: 1650 500 1650  500 
Rezerva na ÚZ 1150  1150   
Rezerva na audit 500 500 500  500 
      
      
 
26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Záväzky po lehote splatnosti 411 189 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka vrátane 2866 371 

Krátkodobé záväzky spolu 3277 560 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
jeden rok až päť rokov   

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
nad päť rokov   

Dlhodobé záväzky spolu   
 
27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o 
odloženom daňovom záväzku - pre uvedenú tabuľku nemáme náplň 
28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu - pre uvedenú tabuľku 
nemáme náplň 
29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch - pre uvedenú tabuľku nemáme náplň 
30. Informácie k časti G. písm. i)  prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných 
výpomociach - pre uvedenú tabuľku nemáme náplň 
31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane 
pasív - pre uvedenú tabuľku nemáme náplň 
32. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné 
obdobie  - pre uvedenú tabuľku nemáme náplň 
33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi - pre uvedenú tabuľku 
nemáme náplň 
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34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - pre 
uvedenú tabuľku nemáme náplň 

H. Informácie o výnosoch 
 
35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách - pre uvedenú tabuľku nemáme náplň 
36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob - pre uvedenú 
tabuľku nemáme náplň 
37.  Informácie k časti H. písm. c) až f)  prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch 
z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti 
 

Názov položky 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:    
   
   
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:   
   
   
Finančné výnosy, z toho:  1 
Kurzové zisky, z toho:   
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka   
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:   
Bankové úroky  1 
   
Mimoriadne výnosy, z toho:   
   
   
 
38. Informácie k časti H. písm. g)  prílohy č. 3 o čistom obrate - pre uvedenú tabuľku nemáme náplň 
 

I. Informácie o nákladoch 
 
39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch 

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Náklady za poskytnuté služby, z toho:   
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:   
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky   
iné uisťovacie audítorské služby   
súvisiace audítorské služby   
daňové poradenstvo   
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ostatné neaudítorské služby   
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: 2126 2367 
Účtovnícke služby 2000 2360 
   
   
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, 
z toho: 643 14067 

Daň z nehnuteľnosti 577 0 
Zmluvné pokuty a penále 0 0 
Zmarená investícia 0 0 
Mzdové náklady 0 12298 
Finančné náklady, z toho: 72 238 
Kurzové straty, z toho:   
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka   
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:   
Bankové poplatky 72 238 
   
Mimoriadne náklady, z toho:   
   
   

J. Informácie o daniach z príjmov 
 
40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov - pre uvedenú tabuľku nemáme náplň 
41. Informácie k časti J.  písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov 
 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie Názov položky 

Základ dane Daň Daň 
v % Základ dane Daň Daň 

v % 
a b c d e f g 

Výsledok hospodárenia pred  
zdanením, z toho: -2840 x x -16663 x x 

teoretická daň  X 0 22 X 0 23 
Daňovo neuznané náklady 323 0 22 0 0 23 
Výnosy nepodliehajúce dani 0 0 22 1 0 23 
Umorenie daňovej straty 0 0 22 0 0 0 
Spolu -2517 0 22 -16664 0 23 
Splatná daň z príjmov x 0 22 x 0 23 
Odložená daň z príjmov x 0 22 x 0 23 
Celková daň z príjmov  x 0 22 x 0 23 
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K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch 
 
42. Informácie k  časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách - pre uvedenú tabuľku nemáme náplň 

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach 
 
43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch - pre uvedenú tabuľku nemáme 
náplň 
44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku - pre uvedenú tabuľku nemáme náplň 

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných 
orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky 
 
45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných 
orgánov a iných orgánov - pre uvedenú tabuľku nemáme náplň 
 
N. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami 
 
Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou osobou alebo 
ovládajúcou osobou, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke, alebo je v nich vykonávaný podstatný 
vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke 
podstatný vplyv , zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a 
osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke 
osoby, právnické osoby, v ktorých fyzické osoby horeuvedené vykonávajú podstatný vplyv a to aj 
sprostredkovane, osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke 
prostredníctvom členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické 
vzťahy s účtovnou jednotkou, osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto 
osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv. 
 
46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými 
osobami - pre uvedenú tabuľku nemáme náplň 
 

P. Prehľad zmien vlastného imania 
 
47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania 
Tabuľka č. 1 

Bežné účtovné obdobie 
Položka vlastného 

imania 
Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia   

Prírastky  Úbytky  Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 
Základné imanie 335 259    335 259 
Vlastné akcie a vlastné 
obchodné podiely      

Zmena základného 
imania      

Pohľadávky za upísané 
vlastné imanie -34747    -34747 

Emisné ážio      
Ostatné kapitálové      
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fondy 
Zákonný rezervný fond 
(nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov 

     

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 

     

Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín      

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia pri 
zlúčení, splynutí 
a rozdelení 

     

Zákonný rezervný fond 33194    33194 
Nedeliteľný fond      
Štatutárne fondy 
a ostatné fondy      

Nerozdelený zisk 
minulých rokov 38222    38222 

Neuhradená 
strata minulých rokov -186845 -16663   -203508 

Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

-16663 -3800 -16663  -3800 

Vyplatené dividendy      
Ostatné položky 
vlastného imania      

Účet 491 - Vlastné 
imanie fyzickej osoby - 
podnikateľa 

     

 
Tabuľka č. 2 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
Položka vlastného 

imania 
Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia   

Prírastky Úbytky  Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 
Základné imanie 335 259    335 259 
Vlastné akcie a vlastné 
obchodné podiely      

Zmena základného 
imania      

Pohľadávky za upísané 
vlastné imanie -34747    -34747 

Emisné ážio      
Ostatné kapitálové 
fondy      

Zákonný rezervný fond 
(nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov 

     

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku      
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a záväzkov 
Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín      

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia pri 
zlúčení, splynutí 
a rozdelení 

     

Zákonný rezervný fond 33 526  332  33194 
Nedeliteľný fond      
Štatutárne fondy 
a ostatné fondy      

Nerozdelený zisk 
minulých rokov 38222    38222 

Neuhradená 
strata minulých rokov -142382 -44463   -186845 

Výsledok 
hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

-44463 -16663 -44463  -16663 

Vyplatené dividendy      
Ostatné položky 
vlastného imania      

Účet 491 - Vlastné 
imanie fyzickej osoby - 
podnikateľa 

     

 


	V09_2: 7
	V09_1: 
	S069_1_2: 
	S069_1_1: 
	S016_2: 
	S039_2: 
	S039_3: 
	S080_4: 165690
	S016_3: 
	S080_5: 169492
	den: 31
	S125_4: 
	S125_5: 
	S102_5: 
	S102_4: 
	S062_1_2: 
	S062_1_1: 71
	S054_1_1: 
	S054_1_2: 
	S004_3: 
	S027_3: 
	S004_2: 
	S092_4: 
	z_den: 16
	S027_2: 
	S092_5: 
	V50_2: 
	S038_1_1: 
	S038_1_2: 
	S137_5: 500
	V50_1: 
	S030_1_1: 
	S030_1_2: 
	S137_4: 500
	S114_5: 
	S114_4: 
	bpodo_mes: 12
	S017_3: 
	S017_2: 
	S081_4: 301583
	bpodo_rok: 13
	S081_5: 301584
	V40_1: 
	V40_2: 1
	S006_1_2: 
	S126_5: 685
	s_obec: BRATISLAVA
	S023_1_2: 
	S023_1_1: 
	S126_4: 3086
	S103_5: 
	S006_1_1: 
	S103_4: 
	S015_1_1: 
	S015_1_2: 
	S053_1_1: 1119
	S005_2: 
	S028_2: 
	S028_3: 
	S070_2: 
	S070_3: 
	S005_3: 
	S070_1_2: 
	S093_5: 
	S070_1_1: 
	S093_4: 
	V51_1: 
	V51_2: 
	S115_5: 
	S138_4: 
	S138_5: 
	S077_1_2: 
	ujm: 
	S077_1_1: 
	S115_4: 
	dic: 2020307443
	ujv: 
	s_mesiac: 
	S014_3: 
	S037_2: 
	S037_3: 
	S014_2: 
	V41_1: 
	V41_2: 
	S100_4: –3800
	S123_4: 3086
	S123_5: 685
	S100_5: –16663
	S037_1_2: 
	S037_1_1: 
	S090_4: 
	S025_3: 
	S048_3: 
	S048_2: 
	S090_5: 
	S061_1_1: 
	S025_2: 
	S061_1_2: 
	S002_3: 167629
	S002_2: 167629
	V52_1: 
	V52_2: 
	S055_1_1: 
	S055_1_2: 
	S135_4: 191
	S135_5: 
	S112_5: 
	S112_4: 
	s_den: 
	S015_3: 
	S038_3: 
	S015_2: 
	S022_1_2: 
	S005_1_1: 
	S022_1_1: 
	S005_1_2: 
	S038_2: 
	s_tel: 
	V42_1: 
	V42_2: 
	S071_1_2: 
	S124_4: 
	S124_5: 
	S071_1_1: 719
	S101_5: 1185
	S101_4: 3777
	S016_1_2: 
	S003_3: 
	S016_1_1: 
	S049_3: 
	S026_2: 
	S049_2: 
	S091_5: 
	S026_3: 
	S091_4: 
	S076_1_1: 
	S076_1_2: 
	S003_2: 
	print: TlaŒivo vytlaŒené z Portálu FS
	V53_1: 
	V53_2: 
	V30_2: 
	V30_1: 
	S136_4: 500
	S136_5: 500
	S113_5: 
	S113_4: 
	S058_3: 
	S012_2: 167629
	S035_2: 
	S058_2: 
	S035_3: 
	S012_3: 167629
	S001_1_2: 
	S044_1_1: 
	S001_1_1: 169467
	S044_1_2: 
	S069_2: 
	S069_3: 
	S144_5: 
	V05_2: 
	V28_2: –2367
	V28_1: –2125
	S121_4: 
	S144_4: 
	S121_5: 
	V05_1: 
	S075_1_1: 
	S024_1_2: 
	S024_1_1: 
	S067_1_2: 
	S067_1_1: 
	S023_3: 
	S046_3: 
	S046_2: 
	S023_2: 
	S110_5: 
	S133_5: 
	S060_1_1: 
	S110_4: 
	V39_2: 1
	V16_2: 9200
	V39_1: 
	S060_1_2: 
	V16_1: 
	S133_4: 
	V29_2: 1
	S039_1_1: 
	S036_3: 
	S039_1_2: 
	S059_3: 
	S059_2: 
	S036_2: 
	S013_3: 
	S072_1_2: 
	S013_2: 
	S072_1_1: 15
	mesiac: 12
	ucto2: 
	ucto1: Halbart–Slovakia, a.s.
	S122_5: 685
	S145_5: 
	S145_4: 
	V06_1: 
	V29_1: 
	V06_2: 
	S075_1_2: 
	S122_4: 3277
	S032_1_1: 
	S032_1_2: 
	S047_3: 
	S001_2: 169467
	S024_2: 
	S047_2: 
	S024_3: 
	S001_3: 170677
	S017_1_2: 
	S004_1_1: 
	S111_4: 
	S134_4: 
	S134_5: 
	S017_1_1: 
	S004_1_2: 
	V17_2: 
	V17_1: 
	S047_1_2: 
	S047_1_1: 
	S111_5: 
	V07_2: 
	S051_1_2: 
	S051_1_1: 
	zodo_mes: 12
	S010_3: 
	S056_3: 
	S033_2: 1838
	S056_2: 
	S033_3: 3048
	S019_1_1: 
	S067_2: 
	S010_2: 
	S067_3: 
	S019_1_2: 
	V60_2: 
	V60_1: 
	S053_1_2: 
	S010_1_1: 
	S010_1_2: 
	S045_1_2: 
	S142_4: 
	S045_1_1: 
	V07_1: 
	zodo_rok: 14
	S142_5: 
	V18_2: 3098
	S031_1_1: 
	S021_3: 
	S044_3: 
	S044_2: 
	S025_1_2: 
	S068_1_1: 
	S074_1_2: 
	S021_2: 
	S025_1_1: 
	S074_1_1: 
	S079_4: 169467
	S079_5: 170677
	S068_1_2: 
	V18_1: 
	S131_4: 
	S131_5: 
	V08_1: 
	V08_2: 
	S011_3: 167629
	S034_3: 
	S057_3: 
	S011_2: 167629
	S057_2: 
	rok: 14
	S034_2: 
	V61_2: –16663
	S031_1_2: 
	S068_2: 
	S068_3: 
	V61_1: –3800
	S120_4: 
	S120_5: 
	S143_5: 
	S143_4: 
	V19_2: 
	V19_1: 
	s_obchreg2: 
	s_obchreg1: 
	s_ulica: PRIMACIÁLNE NÁM.
	S046_1_2: 
	S003_1_2: 
	S003_1_1: 
	S045_3: 
	S022_2: 
	S045_2: 
	S046_1_1: 
	S022_3: 
	S052_1_1: 
	S052_1_2: 
	S132_4: 
	S132_5: 
	S018_1_2: 
	S140_4: 
	S018_1_1: 
	S026_1_2: 
	S026_1_1: 
	S042_1_1: 
	S054_3: 
	S065_2: 
	S031_2: 
	S050_1_2: 
	S054_2: 
	S065_3: 
	S031_3: 
	S050_1_1: 
	S088_4: 33194
	S088_5: 33194
	sknace3: 0
	V01_2: 
	V24_2: 
	V47_2: 
	V24_1: 
	sknace1: 68
	sknace2: 20
	V01_1: 
	S140_5: 
	V47_1: 
	bpood_rok: 13
	S011_1_1: 167629
	S011_1_2: 
	S042_3: 
	S077_2: 
	S042_2: 
	S077_3: 
	bpood_mes: 1
	S042_1_2: 
	V12_2: 
	V35_2: 
	V58_2: 
	V35_1: 
	V12_1: 
	S073_1_1: 704
	S073_1_2: 
	V58_1: 960
	S032_3: 
	S055_3: 
	S055_2: 
	S049_1_2: 
	S066_2: 
	S032_2: 
	S049_1_1: 
	S066_3: 
	S089_4: 
	S089_5: 
	S066_1_2: 
	S066_1_1: 
	V02_1: 
	V25_1: 
	V48_1: 
	V02_2: 7
	V48_2: 
	S058_1_1: 
	S058_1_2: 
	S141_5: 
	S141_4: 
	V25_2: 
	S002_1_1: 167629
	S002_1_2: 
	uzm: 
	uzp: 
	uzr: X
	z_rok: 15
	S043_3: 
	S020_2: 
	S043_2: 
	S020_3: 
	S078_2: 
	S078_3: 
	s_psc: 81499
	V13_1: 
	V36_1: 
	V59_1: 
	V13_2: 
	V59_2: 
	S130_4: 
	S130_5: 
	S034_1_1: 
	S034_1_2: 
	V36_2: 
	S043_1_2: 
	s_rok: 
	S043_1_1: 
	S009_1_1: 
	S009_1_2: 
	S086_4: 
	S108_4: 
	S052_3: 
	S086_5: 
	S052_2: 
	ico: 31404693
	S027_1_2: 
	S027_1_1: 
	S108_5: 
	V03_1: 
	V49_1: 
	V49_2: 
	V03_2: 
	V26_2: 230
	V26_1: 
	S075_2: 
	S075_3: 
	S098_4: 38221
	S063_3: 2109
	S040_3: 
	S063_2: 1048
	S040_2: 
	S098_5: 38222
	S012_1_1: 167629
	S012_1_2: 
	V14_1: 2125
	V14_2: 2367
	V37_2: 
	V37_1: 
	S065_1_2: 
	S065_1_1: 
	S048_1_1: 
	S048_1_2: 
	S030_3: 
	S053_3: 2181
	S053_2: 1119
	S087_4: 33194
	S087_5: 33194
	S030_2: 
	S109_5: 
	S109_4: 
	V27_2: –16426
	V04_1: 
	V27_1: –2768
	V04_2: 
	S059_1_1: 
	S059_1_2: 
	S033_1_2: 
	S033_1_1: 1838
	S076_2: 
	S064_3: 
	S076_3: 
	S041_3: 
	S064_2: 
	S041_2: 
	S099_5: –186845
	S099_4: –203508
	V38_2: 
	V15_1: 
	V38_1: 
	V15_2: 12298
	S084_4: –33675
	S084_5: –33675
	S106_5: 
	S106_4: 
	S050_3: 
	V43_1: 
	S050_2: 
	V20_2: 1538
	V20_1: 643
	S129_4: 
	S129_5: 
	S036_1_1: 
	V43_2: 
	S036_1_2: 
	S008_3: 
	S008_2: 
	S073_2: 704
	S073_3: 852
	S096_4: 
	S118_5: 
	S096_5: 
	S118_4: 
	S061_3: 
	V54_1: 72
	S061_2: 
	V31_2: 
	V31_1: 
	S008_1_2: 
	V54_2: 238
	S008_1_1: 
	S013_1_2: 
	S056_1_1: 
	S056_1_2: 
	S064_1_1: 
	S013_1_1: 
	S085_4: 
	S085_5: 
	S107_5: 
	S107_4: 
	S051_3: 
	S051_2: 
	V21_1: 
	V21_2: 
	V44_1: 
	V44_2: 
	S009_2: 
	S040_1_1: 
	S009_3: 
	S028_1_1: 
	S040_1_2: 
	S028_1_2: 
	s_cislo: 1
	S074_2: 
	S074_3: 
	S097_5: –148623
	S119_4: 
	z_mesiac: 03
	S097_4: –165287
	S062_3: 72
	S062_2: 71
	V32_1: 
	S119_5: 
	S064_1_2: 
	V32_2: 
	S021_1_2: 
	V55_1: –72
	S021_1_1: 
	V55_2: –237
	S018_3: 
	S035_1_1: 
	S018_2: 
	S078_1_1: 
	S078_1_2: 
	S082_4: 335258
	S082_5: 335259
	S035_1_2: 
	S104_5: 
	S127_4: 
	S127_5: 
	S041_1_2: 
	S041_1_1: 
	V22_2: 
	s_email: 
	V22_1: 
	S104_4: 
	V45_1: 72
	V45_2: 238
	S007_1_1: 
	S007_1_2: 
	S029_3: 
	S029_2: 
	S006_3: 
	S071_2: 719
	S006_2: 
	S071_3: 867
	S094_4: 
	S094_5: 
	S116_5: 
	S116_4: 
	S139_4: 
	V10_1: 2768
	S139_5: 
	V10_2: 16433
	V33_2: 
	V33_1: 
	V56_1: –2840
	V56_2: –16663
	S019_3: 
	S019_2: 
	S083_4: 
	S083_5: 
	s_fax: 
	S020_1_1: 
	S063_1_1: 1048
	S105_5: 
	S057_1_1: 
	S063_1_2: 
	S105_4: 
	S057_1_2: 
	S128_4: 
	S014_1_1: 
	S128_5: 
	S014_1_2: 
	V23_2: 
	V23_1: 
	zood_mes: 1
	V46_1: 
	V46_2: 
	zood_rok: 14
	S007_3: 
	S029_1_1: 
	S029_1_2: 
	S007_2: 
	S072_2: 15
	S072_3: 15
	S095_5: 
	S020_1_2: 
	S095_4: 
	S117_5: 
	S117_4: 
	S060_3: 
	S060_2: 
	V34_2: 
	V11_1: 
	V34_1: 
	V11_2: 
	V57_1: 960
	V57_2: 


