
                                                            Správa 
                                     o výsledku finančnej kontrol č. 06/10/2016 
 
Oprávnená osoba:  Ing. Vladimír Mráz, miestny kontrolór  
 
Kontrolovaný subjekt:  Ruseko m.p. Bratislava– Rusovce 
                                             Vývojová 8 
                                             851 10 Bratislava 
 Právna forma:                  PO s vlastným hospodárením založený podľa §32 ods.2 zák.č.567/90           
                                             a zák. 369/1990 Zb.  UMZ č.72/96 písm. B ods.2 15.10.1996 
 
Predmet kontroly: Kontrola  dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov s dôrazom 
na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť vynakladania verejných finančných prostriedkov a procesov 
pri obstarávaní tovarov, prác a služieb počas roka 2015 v organizácii Ruseko m.p. ul. Vývojová č..8, 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Rusovce. Kontrolou sa preverí nakladanie s 
hotovostnými finančnými prostriedkami, bezhotovostným platobným stykom a dodržiavanie zásad 
obehu účtovných dokladov podľa interných smerníc, oprávnenosť vykonávaných finančných operácií 
výkonom predbežnej a priebežnej finančnej kontroly . Kontrola preverí i dodržiavanie zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti, podľa  osobitných predpisov  s dôrazom na 
rozpočtové pravidlá a plnenie rozhodnutí prijatých zriaďovateľom vo vzťahu k zriadenej organizácii. 
 
 
Cieľ kontroly:                    Kontrola evidencie spotreby pohonných látok, prevádzkovanie  
 zvereného majetku, obeh dokladov a zúčtovanie hotovostných platieb     inventarizácia majetku, 
poistenie majetku a zodpovednosti za spôsobené škody pri výkone hlavnej činnosti 
 
Kontrola bola vykonaná v čase: od  20.10. 2016 do  1.11. 2016 
 
Kontrolované obdobie:     od 01. 01.2015 do 31.12.2015 
 
Kontrola bola vykonaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2016, schváleným 
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Rusovce Predmetná kontrola bola 
vykonaná v nadväznosti na dodržiavanie uvedených zákonov a nariadení:  
 

 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - § 18d bod 2 písm. 
d) 

 Zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov. . 

 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „rozpočtové pravidlá územnej samosprávy“). 

 Zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „rozpočtové pravidlá verejnej správy“). 

 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  
 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších 

predpisov. 
 Smernica č. 3/2015 na vykonávanie finančnej kontroly – predbežnej a priebežnej 

v pôsobnosti Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Rusovce (ďalej len „smernica 
o finančnej kontrole“), účinných od 14.07.2015 

 Zásad obehu účtovných dokladov mestskej časti Bratislava- Rusovce účinných od 15.01.2004 
 Zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite,  účinného od 1.1.2016 



 zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,  
 zákon č. 283/2002 Z. z. o cestných náhradách v znení neskorších predpisov, 

Kontrolované boli nasledovné doklady a písomnosti: 
1.    Protokoly o zverení majetku do správy organizácie  
2.    Poistenie zvereného majetku a zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou vozidiel 
3.    Platnosť STK zvereného majetku  
4.     odborná spôsobilosť zodpovedných pracovníkov organizácie 
5.     vedenie pokladne a obeh účtovných dokladov pri nákupe PHL v hotovosti 
6.     evidencia žiadaniek na prepravu a záznamov o prevádzke vozidiel 
7.     zúčtovanie spotreby pohonných hmôt  
 
Po vykonaní kontroly boli doklady poskytnuté ku  kontrole vrátené zodpovednému vedúcemu 
zamestnancovi kontrolovaného subjektu dňa 2.11.2016. 
 
PREHĽAD KONTROLNÝCH ZISTENÍ 
Z vykonanej finančnej kontroly boli zistené viaceré nedostatky. Kontrolné zistenia upozorňujú na 
dôslednejšie a „striktnejšie“ dodržiavanie zákonov a platných noriem mestskej časti, a s tým 
spojených procesných úkonov hlavne z pohľadu výkonu predbežnej a priebežnej finančnej kontroly 
pri obehu účtovných dokladov a  ich vyúčtovania., zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti vo 
vzťahu s jeho využívaním, 
 

A/ KONTROLA protokolov o zverení hnuteľného majetku do správy kontrolovaného subjektu- 
Ruseko m.p. 

Ku kontrole boli kontrolovaným subjektom predložené nasledovné Protokoly:: 

- Protokol č.13 zo dňa 30.06.2016 o zverení hnuteľného majetku- motorového vozidla 
Peugeot EČV BL 907BS 

- Protokol č.11 zo dňa 31.12.2012 o zverení hnuteľného majetku – motorového vozidla 
Traktor s príslušenstvom bez EČV 

- Protokol č. 10 zo dňa 27.11.2016 o zverení hnuteľného majetku – motorového vozidla Iveco 
EVČ BA 907TG 

Predložené Protokoly spĺňajú zákonné náležitosti definované v Zásadách hospodárenia s majetkom 
mestskej časti, Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy ako i zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení a zákona č.377/1990 Zb, o hlavnom meste SR Bratislave. Definujú predmet zverenia, 
spôsoby nakladania so zvereným majetkom ako i povinnosti pri jeho účelnom a efektívnom 
spravovaní a využívaní. 
KONTROLNÉ ZISTENIA  A/: 
Kontrolný orgán zistil, že ku dňu výkonu kontroly nebol medzi zriaďovateľom a kontrolovaným 
subjektom uzatvorení písomný Protokol o zverení hnuteľného majetku do správy na motorové 
vozidlo VW Crafter EVČ BL739IJ, čo je v rozpore so Zásadami hospodárenia s majetkom mestskej časti 
a majetkom jej zvereným. Odporúčam kontrolnému subjektu prijať opatrenie na zabezpečenie 
bezodkladného  vypracovania a schválenia  Protokolu o zverení hnuteľného majetku VW Crafter 
i na žacie zariadenie obstarané v rozpočtovom roku 2016. 
 

B/ KONTROLA poistenia zvereného majetku a zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou 
vozidiel. 

1 .Kontrolnému orgánu bola ku kontrole predložená Poistná zmluva č.355 900 3156 uzatvorená 
s Kooperatívou ,ako združené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla, zo dňa 27.11.2015. Uvedená poistná zmluva zabezpečuje poistné krytie do výšky 5 mil.€ pre 
prípad ujmy na zdraví prípadne smrti, a poistné krytie do výšky 1 mil.€ ako zodpovednosť za škody 



spôsobené prevádzkou vozidiel. Celoročná výška úhrady poistného predstavuje 591,75€. Zmluva je 
uzatvorená s vlastníkom hnuteľného majetku- mestskou časťou Bratislava- Rusovce 
2.  Kontrolný orgán preveril úhrady povinného zákonného havárijného poistenia.vozidiel. Poistné 
zmluvy sú na zverené vozidla uzatvorené prostredníctvom Prvej komunálnej poisťovne 
s Kooperatívou. Predmetom poistky nie je traktor, vzhľadom na neexistenciu EČV, čo bolo 
podmienkou uzatvorenia poistky zo strany príslušnej poisťovne. 
3.  Kontrolný orgán pri výkone kontroly zodpovednosti za zverený majetok preveril platnosť poistnej 
zmluvy zodpovednosti zamestnancov Ruseka m.p. za škody spôsobené pri výkone činnosti. Poistná 
zmluvy je uzatvorená medzi Rusekom m.p. a poisťovacou spoločnosťou Generalli. 
4.     Zodpovední zamestnanci kontrolovaného subjektu majú so zamestnávateľom v osobných 
personálnych spisoch založené Dohody o hmotnej zodpovednosti za zverený majetok a škody 
spôsobené z nedbanlivosti 
KONTROLNÉ ZISTENIA  B/ : 
Kontrolný orgán pri výkone kontroly povinností kontrolovaného subjektu vo veci zabezpečenia 
riadnej ochrany zvereného hnuteľného majetku nezistil žiadne nedostatky vyžadujúce prijatie 
opatrení. 
 
C/ KONTROLA STK zvereného hnuteľného majetku.   
Ku kontrole poskytol kontrolovaný subjekt Osvedčenia o evidencii vozidiel a platné Protokoly 
o technickom stave vozidiel. Evidencia týchto dokladov, ako i ich periodicita je vykonávaná v súlade 
s platnou legislatívou.  
KONTROLNÉ ZISTENIA C/: 
Kontrolný orgán pri výkone kontroly povinností kontrolovaného subjektu vo veci riadnej údržby 
a zveľaďovania majetku nezistil žiadne nedostatky vyžadujúce prijatie opatrení na ich odstránenie, 
    
 
D/ KONTROLA odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností. 
Kontrolovaný subjekt v rámci výkonu kontroly poskytol ku kontrole kontrolnému orgánu doklady 
k preukázaniu odbornej spôsobilosti zodpovedných zamestnancov pre výkon ich pracovných činností 
v nasledovnej štruktúre: 
1, Prezenčné listiny z preškolenia zamestnancov podľa zákona č.124/2006 Z.z,, čím si zamestnávateľ 
splnil povinnosť Výchovy a vzdelávania zamestnancov 
2. Protokoly z overenia vedomostí zamestnanca pre získanie osvedčení o absolvovaní školenia 
pracovníkov pre prevádzku, údržbu a opravy vozidiel nasledovných zamestnancov: Straka, Poor, 
Konařík, Orosz, Iro,  Zoltay, Karácsony 
3. Záznam z oboznamovania, školenia zamestnanca v oblasti BOZP 
4. Preukazy o absolvovaní školenia pracovníkov pre prevádzku, údržbu a opravy vozidiel 
Listiny boli vyhotovené a potvrdené zodpovednou oprávnenou osobou- držiteľa Národného 
inšpektorátu práce spol. PRIM CAR, s.r.o zo dňa 12.03.2016 
KONTROLNÉ ZISTENIA  D/ : 
Kontrolný orgán pri výkone kontroly povinností kontrolovaného subjektu vo veci zabezpečenia 
riadnej ochrany zvereného hnuteľného majetku nezistil žiadne nedostatky vyžadujúce prijatie 
opatrení. 
 
E/ KONTROLA vedenia pokladne a evidencie obehu účtovných dokladov. 
Kontrolný orgán podrobil kontrole pokladničné doklady evidujúcej pohyby a obraty pokladničnej 
hotovosti kontrolovaného subjektu. Pokladničná kniha spĺňa predpísané zákonné náležitosti obehu 
účtovných dokladov. Ku kontrole boli poskytnuté nasledovné doklady: 
1. príjmové pokladničné doklady za rok 2015 v počte 37 
2. výdavkové pokladničné doklady za rok 2015 v počte 93 



3. Pokladničná kniha parametrická, uzatváraná v mesačných cykloch s obratom príjmov, výdavkov 
počiatočným stavom a zostatkom hotovosti v pokladni 
4, Rekapitulácia pokladničných dokladov podľa rozpočtovej klasifikácie 
5. daňové pokladničné doklady /nákupné bločky/ 
Pokladničná kniha je vedená chronologicky, prehľadne, Pokladničné doklady z tohto pohľadu spĺňajú 
predpísané náležitosti v zmysle zák. č.431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
KONTROLNÉ ZISTENIA  E/ : 
Kontrolný orgán pri výkone kontroly zistil nasledovné nedostatky, vyžadujúce prijatie opatrení 
kontrolovaným subjektom pre ich odstránenie, Pokladničné doklady výdavkové od č.dokladu 64 zo 
dňa 26.08.2016 až po č.dokladu 93 zo dňa   nespĺňajú predpísané náležitosti predbežnej a priebežnej 
finančnej kontroly v zmysle zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, pretože tieto doklady 
nie sú podpísané zodpovednou osobou- štatutárnym zástupcom organizácie, Obdobné nedostatky 
vykazujú príjmové pokladničné doklady od č. dokladu 25 zo dňa 03.09.2016 až po č.dokladu 37 zo 
dňa    . Finančné operácie tak boli vykonané bez zákonom predpísaných náležitostí i v rozpore s so 
Smernicou mestskej časti č.3/2015 o finančnej kontrole a Zásad obehu účtovných dokladov mestskej 
časti Bratislava- Rusovce účinných od 15.01.2004. 
Nedostatky vykazujú aj ku kontrole predložené pokladničné zostavy – pokladničná kniha 
parametrická za účtovné obdobie mesiaca december 2015, ako i zostava Rekapitulácia pokladničných 
dokladov podľa rozpočtovej klasifikácie od 01.01.2015 do 21.01.2016, ktoré nie sú opatrené 
podpisom pokladníka a účtovníka organizácie. Zostava Rekapitulácia pokladničných dokladov podľa 
rozpočtovej klasifikácie hodnoverne a s dostatočnou podrobnosťou poskytuje prehľad pohybov na 
pokladni a vývoj pokladničnej hotovosti s vyznačením čísla dokladov syntetického účtu 211 ,funkčnou 
klasifikáciou 0620 a ekonomickou klasifikáciou 634001 zobrazujúcou nákup pohonných hmôt 
v priebehu rozpočtového roka 2015. 
  
F/ KONTROLA evidencie žiadaniek na prepravu a záznamov o prevádzke vozidiel. 
Kontrolovaný subjekt vedie mesačnú evidenciu najazdených kilometrov /resp.motohodín/ 
jednotlivých vozidiel/. K mesačným prehľadom záznamu o prevádzke motorových vozidiel majú 
zodpovední zamestnanci povolené jazdy na základe Žiadaniek na prepravu nahradzujúcich cestovné 
príkazy na jazdu. Tieto sú vydané  menovite s uvedením EVČ vozidla a opatrené podpisom štatutára 
organizácie. 
KONTROLNÉ ZISTENIA  F/ : 
Kontrolný orgán pri výkone kontroly zistil nasledovné nedostatky, vyžadujúce prijatie opatrení 
kontrolovaným subjektom pre ich odstránenie, V mesačných záznamoch o prevádzke motorového 
vozidla nie je chronologicky vedená evidencia nákupu PHM do vozidiel.. Mesačné záznamy 
nevyhodnocujú mesačnú spotrebu a zostatok nevyčerpaných PHM v nádrži. Vzhľadom na uvedené 
skutočnosti sa nevyhodnocuje skutočná spotreba, nezdôvodňuje sa nadspotreba resp. úspora PHM. 
Táto skutočnosť skresľuje i skutočné čerpanie rozpočtu organizácie v priebehu rozpočtového roka 
a nemotivuje k úsporám resp. znižovaniu a efektivite nákladov na prevádzku motorových vozidiel. 
 
G/ KONTROLA zúčtovania spotreby pohonných hmôt.  
Zúčtovanie nákupu pohonných látok vykonáva kontrolovaný subjekt len evidenčne na záver 
rozpočtového roka. Organizácia nemá vytvorený vnútorný interný predpis /Smernica, príkaz, pokyn/ 
pre mesačné zúčtovanie a vyhodnocovanie spotrebovaných pohonných hmôt v náväznosti na 
odjazdené kilometre resp.motohodiny a ich vyhodnocovanie s ohľadom na prečerpanie technických 
noriem spotreby uvedených v technickom preukaze vozidiel. Táto evidencia jednoznačne vykazuje 
„nadspotrebu“ voči normospotrebám uvedených v technickom preukaze. Konkrétne pri vozidle 
Peugeot vykazuje subjekt voči normospotrebe stanovenej vo výške 5,4 l/100km skutočnú priemernú 
spotrebu vo výške 7,53 l/100 km,( nadspotreba 2,13 l /100 km), čo pri ročnom objeme najazdených 
8.268 km predstavuje nadspotrebu 176,11 l.. 



Pri vozidle VW Crafter je normospotreba v TP stanovená vo výške 7,9 l/100 km, pričom skutočná 
priemerná spotreba je vykazovaná vo výške 13,76 l/100 km, čo je nadspotreba vo výške 5,86 l/100 
km a pri ročnom objeme 5,026 km predstavuje nadspotrebu 294,52 l. 
Vozidlo Iveco vykazuje priemernú ročnú spotrebu 13,018 l/100km, čo pri ročnom objeme 
najazdených 6.782 km dosahuje celoročnú spotrebu vo výške 917,89 l. Normospotreba v TP nie je 
uvedená, 
Traktor TYM-SH nemá v TP uvedenú normospotrebu. Z ročnej evidencie spotreby vozidla vyplýva 
celoročný nákup  PHM v objeme 351,04 l pri 114 vykázaných motohodinách a vykázanom zostatku 
v nádrži v objeme 100 litrov pre rok 2016. 
KONTROLNÉ ZISTENIA  G/  
Kontrolný orgán pri výkone kontroly zistil nasledovné nedostatky, vyžadujúce prijatie opatrení 
kontrolovaným subjektom pre ich odstránenie, V mesačných záznamoch o prevádzke motorového 
vozidla nie je chronologicky vedená evidencia nákupu PHM do vozidiel. Mesačné záznamy 
nevyhodnocujú čas v denných jazdách, ani miesto výkonu práce v mestskej časti. Do záznamov sa 
neprevádza zostatok PHM v nádrži na konci mesiaca, ako počiatočný stav mesiaca nasledujúceho. Z 
uvedenej evidencie nie je možné vypracovať históriu vývoja spotreby, vyhodnotiť efektivitu jázd 
a prípadné zdôvodnenie vzniknutej nadspotreby, alebo úspory voči stanovenému limitu. Ako 
opatrenie na odstránenie uvedených nedostatkov navrhujem vypracovať vnútorný predpis 
organizácie k spôsobu vedenia evidencie jázd, a pracovných výkonov, formou Smernice, (príkazu 
resp. pokynu ) štatutárneho zástupcu organizácie s uvedením odpočtov najazdených km resp. 
motohodín, s uvádzaním počiatočných stavov PHM na začiatku mesiaca a zostatku pre mesiac 
nadchádzajúci, stanovením limitov spotreby a pridelenia zamestnancov k jednotlivým vozidlám. 
K uvedenej evidencii navrhujem  vyznačiť k nákupu i výšku finančného výdavku  v jednotkovej cene 
nakupovaného druhu PHM v reálnom čase,pre finančné ohodnotenie zostatku pohonných hmôt 
v nádrži jednotlivých vozidiel. 
  
 
 
 
Návrh Správy o výsledku následnej finančnej kontroly vypracoval  dňa 01.11..2016 
 
 
                                                                                                                     Ing. Vladimír Mráz 
                                                                                                                       miestny kontrolór 
 
 
S obsahom Návrhu Správy o výsledku  následnej finančnej kontroly č. 06/10/2016 „bol oboznámený  
dňa 03.11..2016:  
  
Ing. Branislav Straka, riaditeľ Ruseko m.p.  
 
Súčasne vedúci kontrolovaného subjektu  potvrdzuje, že dňa 02.11.2016 boli vrátené originály 
dokladov, písomných dokumentov a iných materiálov vyžiadaných na vykonanie následnej finančnej 
kontroly v zmysle „Oznámenia o výkone finančnej kontroly č.06/10/2016 , vyžiadania 
dokladov,písomností a informácií“ zo dňa 20.10.2016. 
 
V súlade so zákonom č. 357/2015Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona 618/ 2004 Z. z. kontrolovaný subjekt, v ktorom sa následná finančná kontrola 
vykonala je oprávnený písomne sa vyjadriť ku kontrolným zisteniam uvedeným v tomto Návrhu 



Správy o výsledku následnej finančnej kontroly. Vyjadrenie alebo námietky spolu s dôkazným 
materiálom predložia písomne miestnemu kontrolórovi najneskôr do: 04.11.2016. 
 
Návrh Správy o výsledku následnej finančnej kontroly 06/10/2016  prevzal:: 
s pripomienkami 
bez pripomienok 
 
 
Návrh na prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov vyplývajúcich z Návrhu správy 
z kontroly predložený riaditeľom kontrolovaného subjektu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dňa 02.11.2016                                                                                     Ing. Branislav Straka 
                                                                                                                 riaditeľ Ruseko m.p. 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Rekapitulácia pokladničných dokladov podľa rozpočtovej klasifikácie   

Pokladnica:  1  pokladnica EUR  Mena pokladnice:  €            Pohonné hmoty            

Dátum vytvorenia dokladov: 01.01.2015 do 21.01.2016     

Stredisko:           

Zakázka:           

D
á
t
u
m
  

Typ/č.dokl. SU  FNC  EK  Zdroj  Názov polozky  Stredisko        Zakázka  Obnos dokladu  

30.01.15    2/3 211  0620  634001  46  phm   Ruseko  m.p.      -70,99  

24.02.15  2/12211  0620  634001  46  phm    -127,00  

24.02.15  2/12211  0620  634001  46  phm    -78,61  

24.02.15  2/12211  0620  634001  46  phm    -66,66  

24.02.15  2/12211  0620  634001  46  phm    -45,03  

24.02.15  2/12211  0620  634001  46  phm    -25,51  

        

11.03.15  2/19211  0620  634001  46  phm    -61,98  

11.03.15  2/19211  0620  634001  46  phm    -49,00  

24.03.15  2/24211  0620  634001  46  phm    -72,00  

24.03.15  2/24 211  0620  634001  46  phm    -50,00  

24.03.15  2/24 211  0620  634001  46  phm    -60,00  

24.03.15  2/24 211  0620  634001  46  phm    -26,08  
30.01.15               2/ 3  211     

211 
0620 634001   46 phm                                                                                                -62,00 

        

30.01.15               2/ 3  211     
211 

0620 634001   46 phm                                                                                               -57,01 

30.01.15              2/ 3 211     
211 

0620 634001   46 phm                                                                                                -70,60 
        
16.04.15    2/31211  0620  634001  46  phm                      -57,00  

16.04.15    2/31211  0620  634001  46  phm    -132,11  

16.04.15    2/31211  0620  634001  46  phm    -60,00  

16.04.15    2/31 211  0620  634001  46  phm    -106,34  

30.04.15  2/35 211  0620  634001  46  phm    -216,04  

18.05.15  2/37211  0620  634001  46  phm    -72,99  

18.05.15  2/37211  0620  634001  46  phm    -130,00  

18.05.15  2/37 211  0620  634001  46  phm    -245,21  

18.05.15  2/37 211  0620  634001  46  phm    -64,99  

27.05.15  2/38 211  0620  634001  46  phm    -137,40  

        

30.06.15  2/47211  0620  634001  46  phm    -127,02  

30.06.15  2/47211  0620  634001  46  phm    -77,00  

30.06.15  2/47211  0620  634001  46  phm    -72,29  

30.06.15  2/47211  0620  634001  46  phm    -61,02  

30.06.15  2/47 211  0620  634001  46  phm    -248,85  

13.07.15  2/50 211  0620  634001  46  phm    -80,22  

13.07.15  2/50 211  0620  634001  46  phm    -69,99  

13.07.15  2/50 211  0620  634001  46  phm    -168,62  

30.07.15  2/54 211  0620  634001  46  phm    -52,50  
30.07.15  2/54 211  0620  634001  46  phm    -58,95  

30.07.15  2/54 211  0620  634001  46  phm    -30,00  

30.07.15  2/54211  0620  634001  46  phm    -138,95  

26.08.15  2/62 211  0620  634001  46  phm    -50,00  

26.08.15  2/62 211  0620  634001  46  phm    -50,00  

26.08.15  2/62 211  0620  634001  46  phm    -106,00  

26.08.15  2/62 211  0620  634001  46  phm    -370,01  

24.09.15  2/67 211  0620  634001  46  phm    -68,40  

24.09.15  2/67 211  0620  634001  46  phm    -58,00  

24.09.15  2/67211  0620  634001  46  phm    -53,00  

24.09.15  2/67 211  0620  634001  46  phm    -203,98  

13.10.15  2/73211  0620  634001  46  phm    -64,80  

13.10.15  2/73211  0620  634001  46  phm    -50,01  

27.10.15  2/75211  0620  634001  46  phm    -98,00  

27.10.15  2/75 211  0620  634001  46  phm    -66,20  



27.10.15  2/75 211  0620  634001  46  phm    -55,03  

27.10.15  2/75211  0620  634001  46  phm    -73,50  

26.11.15  2/84 211  0620  634001  46  phm    -66,61  
26.11.15  2/84 211  0620  634001  46  phm    -75,01  

02.12.15  2/85211  0620  634001  46  phm    -68,00  

02.12.15  2/85211  0620  634001  46  phm    -64,90  

02.12.15  2/85211  0620  634001  46  phm    -74,70  

28.12.15    2/91211  0620  634001  46  phm    -62,03  
28.12.15    2/91211  0620  634001  46  phm    -69,44  

28.12.15  2/91211  0620  634001  46  phm    -100,40  

28.12.15  2/91211  0620  634001  46  phm    -77,29  

28.12.15  2/91211  0620  634001  46  phm    -72,85  

   211  0620  634001  46  Spolu za zdroj   -5766,71  

 


