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1. Spoločnosť 

   Stavebná prevádzkáreň s. r. o. vznikla v roku 1998 ako obchodná spoločnosť so 100% 

podielom spoločníka - Mesta Levoča. Svoju činnosť v prevažnej miere orientuje na stavebnú 

činnosť a to: murárske práce, obkladačské práce, klampiarske práce, zemné výkopové práce, 

rekonštrukčné práce, kamenárske práce a tesárske práce. 

Spoločnosť vykonáva svoju činnosť v súlade s predmetom podnikania podľa obchodného 

registra, ktorú vykonáva samostatne na základe hospodárenia na vlastný účet, pričom berie na 

seba primerané hospodárske riziko.  

 

1.1. Profil spoločnosti 

Obchodné meno:        Stavebná prevádzkáreň, s.r.o. 

Sídlo:                          Probstnerova cesta č. 9, 054 01 Levoča 

Spoločníci:                 Mesto Levoča 100% 

Konateľ:                     Mgr. Tomáš Cirbus 

Dátum zápisu:            01.01.1998 

Registrácia:                Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo                                             

                                   16267/V 

Identifikačné číslo:     36 451 975  

DIČ:                            2020035567 

IČ DPH:                      SK2020035567 

 

 

 

 

 



 
 

1.2. Hlavný predmet podnikateľskej činnosti spoločnosti 

➢ murárstvo 

➢ obkladačské práce 

➢ vykonávanie tepelných a hlukových izolácií 

➢ zatepľovanie budov 

➢ podlahárstvo 

➢ tesárstvo 

➢ klampiarstvo a pokrývačstvo 

➢ vodoinštalatérstvo 

➢ kúrenárske práce 

➢ výroba kovových výrobkov, zámočníctvo a kovoobrábanie 

➢ zemné práce 

➢ uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác 

➢ maliarstvo - natieračstvo 

➢ čistiace práce 

➢ upratovacie práce 

➢ uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

➢ výroba betónu  

➢ nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t (multicar, Nissan 

Cabstar) 

➢ práce stavebnými strojmi - UNC Locust 

 

1.3. Orgány spoločnosti 

 

 
1.3.1. Valné  zhromaždenie 

 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje 

o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti a jej činnosti. Pôsobnosť valného 

zhromaždenia vykonáva jediný spoločník. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri 

výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a jediný spoločník ho 

musí podpísať. Valné zhromaždenie zvoláva konateľ spoločnosti najmenej 2 x ročne. 

 

V hodnotenom období sa uskutočnili dve valné zhromaždenia  a jedno mimoriadne valné 

zhromaždenie na ktorých boli schválené a prejednávané: 

➢ schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018 

➢ odvolanie členov dozornej rady a schválenie nových členov obchodnej spoločnosti 

Stavebná prevádzkáreň, s.r.o.  

➢ zrušenie spoločnosti Stavebná prevádzkáreň, s.r.o. a schválenie návrhu zmluvy o 

zlúčení spoločnosti Stavebná prevádzkáreň, s.r.o. so spoločnosťou Sociálny podnik 

mesta Levoča, s.r.o. 

 

 



 
 

 

 

1.3.2. Dozorná rada 

 

     Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon 

pôsobnosti konateľa a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada je 

oprávnená nahliadať do účtovných dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti 

a kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa 

podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami 

a rozhodnutiami valného zhromaždenia. Kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá 

závery a odporúčania týkajúce sa najmä:  

➢ plnenia úloh uložených valným  zhromaždením konateľovi, 

➢ dodržiavania stanov a právnych  predpisov  vzťahujúcich sa na činnosť spoločnosti, 

➢ hospodárskej, finančnej a ekonomickej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, 

účtov, stavu  majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok. 

Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej 2 x za kalendárny rok . Dozorná rada má  troch 

členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti. Funkčné 

obdobie členov dozornej rady sú štyri roky, končí sa však až zvolením nových členov 

dozornej rady. Predsedu  dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady spomedzi 

svojich členov  nadpolovičnou  väčšinou  všetkých  členov dozornej rady. 

Dozorná rada v roku 2019 pracovala v zložení: 

 

➢ PhDr., Mgr. Jozef Cvoliga           predseda DR       od 27.08.2011 – 30.09.2019 

➢ PhDr. Ľubomír Vira                    člen DR                od 27.08.2011 – 30.09.2019 

➢ Ing. Alžbeta Pitoráková               člen DR                od 06.09.2016 – 30.09.2019 

 

 

Navrhnutý členovia DR na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Levoči zo dňa 

19.09.2019. 

 

➢ Mgr. Michal Kašper                    od 01.10.2019 

➢ PhDr., Mgr. Jozef Cvoliga          od 01.10.2019 

➢ Radoslav Kellner                         od 01.10.2019 

 

 

V hodnotenom období zasadala dozorná rada tri krát. 

 

 

 

1.3.3. Manažment spoločnosti 

 

Činnosť spoločnosti je zabezpečená prostredníctvom vedenia spoločnosti, ktoré v roku 

2019 pracovalo v zložení: 

 

➢ Mgr. Tomáš Cirbus           konateľ spoločnosti             od 21.06.2013 

➢ Daniela Matalíková           ekonómka spoločnosti         od 11.01.2010 

➢ Eduard Mruz                     stavebný technik                  od 01.01.1998 

 

 

 



 
 

 

 

2. Ľudské zdroje 
 

            V roku 2019 spoločnosť zamestnávala počas roka 15 zamestnancov z toho 3 THP 

zamestnancov, 12 výrobných zamestnancov a 1 zamestnanca na dohodu o pracovnej činnosti. 

K 31.12.2019 spoločnosť eviduje 10 zamestnancov a to 3 THP a 7 výrobných zamestnancov. 

Zamestnanci majú každoročne vykonávané potrebné školenia, ktoré sú potrebné pre ich 

existenciu a ďalší výkon v  práci. 

 

 

 

Graf 1. : Porovnanie priemerného počtu zamestnancov r.2015 - 2019 

 

 

 

3. Účtovná závierka, hospodársky výsledok a správa      

    o stave majetku spoločnosti k 31.12.2019 
 

3.1. Výnosy 

 
 Výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti našej spoločnosti za rok 2019 predstavujú 

čiastku 354 596,70 Eur. Tržby z predaja služieb boli v celkovej čiastke 354 370,49 Eur. 
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Najväčší odberatelia: 

 

Najväčší  odberatelia v roku 2019 

Σ Suma bez 

DPH   
Rok 

  

Partner     2019 

Rímsko katolícka cirkev farnosť 

Gelnica 
50 639,52 

Make Technology s.r.o., 

Bratislava 
165 292,66 

Moon Management s.r.o., 

Bratislava 
18 410,66 

B.D.B s.r.o., Bratislava 17 842,38 

GAMA, s.r.o., Levoča 63 351,55 

Invescentral s.r.o., SNV 12 023,64 

Konečný súčet 327 560,41 

 

 

 

 

Porovnanie - najväčší  odberatelia v roku 2018-2019 

Σ Suma bez DPH  Rok      

Partner 
  

2018 2019 
Konečný 

počet  
Mesto Levoča - Mestský úrad 115 844,53 0,00 115 844,53  
GPU, s. r. o. Levoča 0,00 1 489,26 1 489,26  
Spiš Market, s.r.o. 6 188,28 3 771,15 9 959,43  
Technické služby  Levoča 11 828,70 1 106,44 12 935,14  
Betón Pumpy Spiš s.r.o., Levoča 11 450,90 0,00 11 450,90  
Konečný súčet 145 312,41 6 366,85 151 679,26  

 

 

Ďalšie stavebné práce sme realizovali: 

 
• Food Planet, s.r.o. Stupava – dokončenie vodovodného radu 1 v obci Slatvina, 

• ZUŠ, Levoča – zhotovenie lavičiek v pôjdovej časti ZUŠ,  

• Ostatné súkromné osoby  – práce rôzneho stavebného charakteru, 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Stavebné práce boli zrealizované aj mimo mesta Levoča a to: 

 
• Invescentral, s.r.o., SNV – obytný súbor IGLOVIA rad. Garáže, 

• Rímsko katolícka cirkev farnosť, Gelnica – statické zabezpečenie opor. múru farskej 

záhrady areálu kostola Nanebovzatie Panny Márie v Gelnici, 

• Make Technology s.r.o., Bratislava – IBV kanalizácia Doľany, 

• Make Technology s.r.o., Bratislava – IBV kanalizácia Slatvina, 

• Make Technology s.r.o., Bratislava – IBV kanalizácia Tušická Nová Ves, 

• B.D.B., s.r.o., Bratislava – zateplenie MŠ, Veľké Ozorovce, 

• Food Planet, s.r.o., Stupava – dokončenie vodovodného radu 1 v obci, Slatvina, 

• Spiš Market, s.r.o., SNV – úprava parkoviska, Radlinská, SNV, 

 

 

Drobné stavebné a rekonštrukčné práce sme realizovali aj pre  súkromné osoby, a to 

najmä opravy domov, teréne úpravy. Ako každý rok, tak aj tento sme realizovali práce 

strojmi, prevoz vozidlami, výrobu a dodávku betónovej zmesi a  zimnú údržbu ciest 

a chodníkov Lidl. 

 

 

3.2. Náklady 
 

 Náklady spoločnosti predstavujú čiastku 376 159,52 Eur. Porovnanie nákladových 

a výnosových položiek za posledných  5 rokov predkladáme v tabuľke ( Príloha č. 1). 

 

 

3.3. Rozbor  hospodárenia 
 

Stavebná prevádzkáreň s. r. o., pracovala v roku 2019 cca s 15 zamestnancami 

vrátane THP. 

Za tento rok sme dosiahli tržby z predaja služieb vo výške 354 370,49 Eur. 

Podiel tržieb na jedného pracovníka predstavuje čiastku 23 624,70 Eur. 

Z celkových tržieb sa stroje podieľali na tržbách vo výške 2 580,00 Eur. 

 

Výnosy celkom predstavujú  354 596,70 Eur 

z toho: 

➢ tržby                               354 370,49 Eur 

➢ ostatné výnosy                226,21 Eur 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Prehľad tržieb za r.2019 (podľa názvu zákazky)  
Obrat    Rok   
Kód 
evidencie 

Text 
 

2019 
 

OF Celkom 354 370,49  
  Tržby z predaja služieb 3914,43  
  Tržby za práce strojom 90,00  
  Tržby za zimnú údržbu ciest a chodníkov 2490,00  
  Tržby za zemné práce pre výmenu kanalizácie 2728,07  
  Tržby za stavebné práce drobného charakteru p. Pajonková 1478,81  
  Tržby za Obytný súbor Iglovia-SO10 bytový dom, Námestie Iglovia, SNV 8103,99  
  Tržby za opravu odvodňovacieho žľabu na sídl. Rozvoj v Levoči 1106,44  
  Tržby za statické zabezpečenie oporného múru v Gelnici 50639,52  
  Tržby za IBV kanalizácia Doľany 46237,35  
  Tržby za obecný vodovod Slatvina 58018,17  
  Tržby za zateplenie stropu ZUŠ, Levoča 18410,66  
  Tržba za zateplenie MŠ, Veľké Ozorovce 17842,38  
  

Tržby za odstránenie havarijného stavu parkan. múra na východnej strane mestského opevnenia, 

ÚZPF č. 2741/10 
63351,55 

 
  Tržby za obecný vodovod, Tušická Nová Ves 61037,14  
  Tržby za zhotovenie tepelnej izolácie, NMP č.36, Levoča 3197,59  
  Tržby za opravu prívodu úžit. Vody Kováčova Vila - Levoča 1489,26  
  Tržby za dokončenie vodovodného radu 1 v obci Slatvina 4903,59  
  Tržba za zhotovenie zámkovej dlažby 5411,89  
  Tržba za obytný súbor Iglovia, radové garáže SO-12, Čsl. Armády, SNV 3919,65  
 

Náklady predstavujú čiastku  376 159,52  Eur 

Prehľad nákladov r. 2019 
Obrat    Rok     
1. 
úroveň 

2. úroveň 
 

2019 
   

Náklady Celkom -376 159,52    
  56 - Finančné náklady -4 414,17    
  55 - Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku -5 919,00    
  54 - Iné náklady na hospodársku činnosť -25 900,16    
  53 - Dane a poplatky -2 085,86    
  52 - Osobné náklady -167 218,03    
  51 - Služby -110 593,97    
  50 - Spotrebované nákupy -60 028,33    
 



 
 

 

Spoločnosť vykázala za účtovné obdobie v roku 2019: 

➢ účtovný hospodársky výsledok pred zdanením  stratu  vo výške -21 562,82 Eur, 

➢ účtovný hospodársky výsledok po zdanení stratu vo výške -21 562,82 Eur, 

➢ daňový hospodársky výsledok pred zdanením stratu vo výške -12 842,92 Eur, 

➢ daňový hospodársky výsledok po zdanení stratu vo výške -12 842,92 Eur. 

 

Rozdiel  medzi   účtovným  hospodárskym  výsledkom  stratou pred  zdanením vo  výške  

 -21 562,82 Eur a daňovou stratou pred zdanením vo výške -12 842,92 Eur vznikol 

uplatnením pripočítateľných položiek k účtovnému hospodárskemu výsledku pred 

zdanením v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov. Pripočítateľné položky k základu dane, tvorili náklady na reprezentáciu, odpis 

pohľadávky – nedaňový, zmena stavu nedokončenej výroby, neuhradené položky §17 

odst.19. 

 

Pridaná hodnota spoločnosti predstavuje 183.749,00 Eur oproti minulému roku 

133. 691,00 Eur. 

 

Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2019: 

➢ záväzky                1 025,31 Eur 

➢ pohľadávky      200 089,93 Eur 

Pohľadávky a záväzky r. 2018-2019 
Konečný 
stav     

Rok 
   

1. 
úroveň 

2. 
úroveň 

3. úroveň 4. úroveň 
 

2018 2019 

3 - Zúčtovacie vzťahy Celkom 176761,82 201115,24 

  31 - Pohľadávky Celkom 172621,92 200089,93 

    311 - Odberatelia 172621,92 200089,93 

  32 - Záväzky Celkom 4139,90 1025,31 

    321 - Dodávatelia 4139,90 1025,31 



 
 

 

 

Graf 3.:Porovnanie r. 2018-2019 

 

Najväčší dlžníci spoločnosti k 31.12.2019: 

➢ Prvá Popradská developérska, s.r.o. 130.367,84 Eur – prihlásená do konkurzu 

a vedie sa pod sp. zn. 2K/11/2014, 

➢ GREBS, s.r.o., Banská  Bystrica 7.931,95 Eur – je vedené aktívne súdne konanie 

na Okresnom súde Spišská Nová Ves. Súdne konanie nie je doposiaľ ukončené, 

a nie je možné predpokladať kedy sa vec skončí a s akým výsledkom, 

➢ Heavy Workers s.r.o., Smižany 14.410,89 Eur – bol vydaný platobný rozkaz 

Okresným súdom SNV, pod sp. zn. 15Cb/136/2016. 

Z dôvodu zlúčenia spoločnosti bola zostavená mimoriadna účtovná uzávierka 

k 30.11.2019, kde na uvedené nevymožiteľné pohľadávky boli tvorené 

a douplatňované daňové opravné položky vo výške 100%, a to na základe 

rozhodnutia audítora mestského úradu Levoča a právneho oddelenia mestského 

úradu Levoča.  

 

3.4. Mzdy a zamestnanci 
 

Celkové mzdové náklady spoločnosti za rok 2019  predstavujú čiastku 119 693,76 Eur. 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách bol 14. Spoločnosť 

eviduje z celkového počtu zamestnancov 13 s plným pracovným úväzkom a 1 na kratší 

pracovný čas. Zamestnaný na dohodu o pracovnej činnosti 1 zamestnanci. Spoločnosť 

eviduje z celkového počtu zamestnancov 1 zamestnanca ZŤP a 3 zamestnanci starobný 

dôchodcovia.  Priemerná hrubá  mesačná mzda dosiahla 712,46 Eur na zamestnanca. 
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Celkový počet hodín skutočne odpracovaných všetkými zamestnancami vrátane nadčasov 

18 083,80 hod.. V roku 2019 neevidujeme  neospravedlnenú  absenciu.  

 

 
Graf 4.: Porovnanie mzdové náklady a odpracované hod. r. 2018-2019 

 

4. Záver 

 

 
Z výsledkov hospodárenia je vidieť, že spoločnosť Stavebná prevádzkareň, s.r.o., 

Levoča sa snaží svojim zamestnancom stále zabezpečiť prácu, aby ich  mohla aj naďalej 

primerane za danú prácu odmeniť, a tak zabezpečiť pre ich rodiny existenciu. Spoločnosť sa 

aj naďalej snažila získavať zákazky aj mimo okresu, čo je aj vidieť nakoľko v roku 2019 

spoločnosť pracovala prevažne mimo Levoče. 

 

Dňa 11.12.2019 na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti Stavebná 

prevádzkáreň, s.r.o. bolo schválené zrušenie spoločnosti Stavebná prevádzkáreň, s.r.o., so 

sídlom Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča, IČO:36 451 975, zapísaná v Obchodnom registi 

Okresného súdu, Košice I, oddiel Sro, vložka 16267/V, a jej zlúčenie so spoločnosťou 

Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., so sídlom Probstnerova cesta 673/9, 054 01 Levoča, 

IČO: 52 478 157, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, 

vložka 46707/V. 
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Obrat      Rok       
1. úroveň 2. úroveň 3. úroveň  2015 2016 2017 2018 2019  
Náklady Celkom -359 414,23 -293 865,68 -486 595,93 -259 643,24 -376 159,52  
  59 - Dane z príjmov a prevodové účty Celkom -960,00 -960,00 -8790,35   

 
    591 - Splatná daň z príjmov -960,00 -960,00 -8790,35   

 
  56 - Finančné náklady Celkom -6 475,72 -5 044,63 -5 171,83 -3 901,88 -4 414,17  
    562 - Úroky -2 740,91 -1 556,62 -1 882,96 -693,11 -1 235,01  
    568 - Ostatné finančné náklady -3 734,81 -3 488,01 -3 288,87 -3 208,77 -3 179,16  
  55 - Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku Celkom -7 594,00 -8 549,52 -8 123,36 -6 978,00 -5 919,00  
    551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku -7 594,00 -8 549,52 -8 123,36 -6 978,00 -5 919,00  
  54 - Iné náklady na hospodársku činnosť Celkom -20 313,37 -617,91 -14 960,54 -568,43 -25 900,16  
    543 - Dary -83,33  -300,00   

 
    542 - Predaný materiál -2 997,82 560,53    

 

    
547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k 
pohľadávkam 

-14 237,66  -3 048,98  -25 878,50 
 

    548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť -57,38 -57,38 -0,01 -0,67 -21,04  
    545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania -2 176,64  -311,31 -567,76  

 
    546 - Odpis  pohľadávky -760,54    -0,62  

    
541 – Zostatková cena predaného dlhodobo nehmotného 
a hmotného majetku 

  -11 300,24   
 

  53 - Dane a poplatky Celkom -2 597,54 -3 058,14 - 1904,23 -1 964,54 -2 085,86  
    532 - Daň z nehnuteľnosti -511,98 -606,70 -606,70 -635,20 -635,20  
    538 - Ostatné dane a poplatky -352,20 -1 395,50 -432,00 -343,00 -444,00  
    531 - Daň z motorových vozidiel -1 733,36 -1 055,94 -865,53 -986,34 -1006,66  
  52 - Osobné náklady Celkom 182 575,42 164 796,39 -177 063,23 -138 978,20 -167 218,03  
    528 - Ostatné sociálne náklady      

 
    525 - Ostatné sociálne poistenie -179,28 -73,04 -53,12   

 
    527 - Zákonné sociálne náklady - 6 856,30 -5 632,30 -6 520,45 -5 254,91 -5 741,22  
    524 - Zákonné sociálne poistenie -45 100,53 -41 100,67 -45 237,74 -34 881,61 -41 782,55  
    521 - Mzdové náklady -130 439,31 -117 990,38 -125 251,92 -98 841,68 -119 693,76  



 
 

  51 - Služby Celkom -63 643,15 -37 821,86 -202 937,67 -55 093,05 -110 593,97  
    513 - Náklady na reprezentáciu -458,86 -220,42 -256,70 -215,28 -214,28  
    512 - Cestovné -3 923,11 -7 543,41 -160,92 -15,90 -4 885,37  
    511 - Opravy a udržiavanie -1 858,96 -2 634,46 3 763,31 -1 063,07 -2 167,16  
    518 - Ostatné služby -57 402,22 -27 423,57 -198 756,74   -53 798,80 -103 327,16  
  50 - Spotrebované nákupy Celkom -75 255,03 -73 017,23 -68 144,72 -52 159,14 -60 028,33  
    502 - Spotreba energie -4 891,75 -3 817,52 -3 663,00 -3 815,54 -3 382,08  
    501 - Spotreba materiálu -70 363,28 -69 199,71 -64 481,72 -48 343,60 -48 641,25  
  505 – Tvorba a zaúčtovanie opravných položiek k zásobám     -8 005,00  
Výnosy Celkom 366 008,06 266 125,70 547 920,59 244 621,04 354 596,70  
  66 - Finančné výnosy Celkom 6,06     

 
    668 - Ostatné finančné výnosy      

 
    662 - Úroky 6,06     

 
  64 - Iné výnosy z hospodárskej činnosti Celkom 4 262,02 750,18 13 920,39 3 677,59 226,21  

    
641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 

  11 382,60   
 

    648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti  0,01 2 537,79 2 674,14 226,21  
    644 – Zmluvná pokuta pri nedodržaní termínu 4 262,02 750,17  1 003,45  

 
  62 - Aktivácia Celkom 1 482,87 187,92    

 
    624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 1 482,87 187,92    

 
  61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob Celkom -15 215,59 12 305,15 4 300,15   

 
    611 - Zmena stavu nedokončenej výroby -15 215,59 -12 305,15 4 300,15   

 
  60 - Tržby za vlastné výkony a tovar Celkom 375 472,70 252 882,45 538 300,35 240 943,45 354 370,49  
    606 - Výnosy zo zákazky      

 
    604 - Tržby za tovar      

 
    602 - Tržby z predaja služieb 375 472,70 252 882,45 538 300,35 240 943,45 354 370,49  
Konečný počet 6 593,83 -27 739,98 61 324,66 -15 022,20 -21 562,82  

 

 



 
 

 

 

Graf: Prehľad hospodárskych výsledkov za obdobie posledných 5 rokov  (2015 -2019) 
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