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Žiadosti o dotácie  z rozpočtu mesta Nitry na r. 2019 – nad 2 000 € 
 
cieľová oblasť :  "sociálna oblasť" 

    

P.č. žiadateľ Názov projektu 

 hodnota 
projektu  

(€) 

70%   z 
hodnoty 
projektu 

(€) 

žiadaná 
hodnota 

(€)  

odporučenie  
komisie                 

(€)  

odporučenie 
primátora              

(€)  

odporučenie 
MR                       
(€)  

rozhodnutie 
MZ                       
(€)  

1. 
Budúcnosť, n.o. Wilsonovo 
nábr. 82, Nitra 

Rehabilitačno-rekondičný pobyt 
pre rodiny ohrozené závislosťou 

rodinného príslušníka 
3205,00 2243,50 2243,50 1800,00 __________  1800,00 

  

2. 
Občianske združenie 
Krškany 2020, Roľnícka 12, 
Nitra 

Spolu nám je lepšie 4230,00 2961,00 2856,00 1000,00  __________ 1000,00 

3. 

Spoločnosť priateľov 
detských domovov, Úsmev 
ako dar v Nitre, Dvorčanská 
63, Nitra 

Sociálna práca s rodinami 
mesta Nitra ohrozenými 

sociálnopatologickými javmi 
3790,00 2653,00 2640,00 1800,00 __________ 1800,00 

  

4. 
Združenie STORM, 
Nedbalova 17, Nitra 

KROK VPRED 2019 25150,00 17605,00 7650,00 4200,00 __________ 4200,00  

  

Spolu: 
  36375,00 25462,50 15389,50 8800,00 

 
8800,00   

         



 
 

 
 
Žiadosti o dotácie  z rozpočtu mesta Nitry na r. 2019 – nad 2 000 € 
 
cieľová oblasť :  "ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom" 

 
 
 

P.č. žiadateľ Názov projektu 

hodnota 
projektu 

(€) 

70% z 
hodnoty 
projektu 

(€) 

žiadaná 
hodnota 

(€) 

odporučenie 
komisie               

(€) 

odporučenie 
primátora             

(€) 

odporučenie 
MR                       
(€) 

rozhodnutie 
MZ                     
(€) 

1. 
Slovenský zväz telesne 
postihnutých, ZO č. 13, 
Kollárova 4, Nitra 

RIP-rekondično-integračný 
pobyt 

4800,00 3360,00 3000,00 1000,00 _________ 1000,00    

Spolu:   4800,00 3360,00 3000,00 1000,00 
 

 1000,00   
 
 
 



 
 

Dôvodová správa 
 

 
Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2019 pre cieľové oblasti: sociálna 

oblasť a ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom je predložený 
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov. 

 
Všetky žiadosti boli doručené v stanovenom termíne uzávierky prijímania žiadostí a v súlade 

so stanovenými prioritami pre jednotlivé cieľové oblasti v znení uznesenia č. 262/2018-MZ.  
Žiadosti boli posúdené odborom sociálnych služieb a vyhodnotené členmi Komisie MZ 

v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia.  
 
K uvedenému dátumu požiadalo o dotáciu z rozpočtu  Mesta Nitry na rok 2019 spolu                 

21 subjektov: 
- pre cieľovú oblasť sociálna oblasť: 14 žiadostí, z toho 1 žiadosť bola vyradená ako 

neplatná, 9 žiadostí je so žiadanou sumou do 2000 € a 4 žiadosti so žiadanou sumou nad 
2000 €.  

- pre cieľovú oblasť ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým 
ľuďom: 7 žiadostí, z toho 6 žiadostí je so žiadanou sumou do 2000 € a 1 žiadosť so 
žiadanou sumou nad 2000 €. 

 
Návrh na pridelenie dotácií v rozpočte odboru sociálnych služieb pre rok 2019 je                

20 000 €. Odporúčanie Komisie MZ v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného 
zdravia a informatívne tabuľky o rozhodnutí primátora o pridelení dotácií do 2000 € tvoria 
prílohy č. 2 a 3 materiálu.  

Súčasne predkladáme stručný popis jednotlivých projektov, ktorý tvorí prílohu č. 1 
materiálu. 

 
 
 

Stanovisko Komisie MZ v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia: 
 

Komisia na svojom riadnom zasadnutí dňa 12. 02. 2019 uznesením č. 25/2019 odporučila 
primátorovi mesta Nitry a Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť pridelenie dotácií podľa 
predloženého návrhu. 

 
 
Stanovisko MR: 
 

Mestská rada v Nitre na  svojom riadnom zasadnutí dňa 26. 02. 2019 uvedený materiál 
prerokovala a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť pridelenie dotácií podľa 
predloženého návrhu. 
 
 
 



 
 

Príloha 1: 

 
Stručný popis jednotlivých projektov 
 

cieľová oblasť:  

sociálna oblasť 

 

 
 
Žiadateľ: A Centrum, Internátna 31, Banská Bystrica 
Názov projektu:  Podpora nezávislého života osôb sa autizmom 
Žiadaná hodnota: 1950 € 
Stručný popis: Podpora nezávislého života ľudí s autizmom prostredníctvom vzdelávania 

pracovníkov denného stacionára v Nitre na Baničovej ul., rodičov detí 
a ďalších pracovníkov sociálnych služieb v Nitre. Vzdelávanie je 
zamerané na využitie metódy minimálnych signálov pri komunikácii 
a sprevádzaní osôb s autizmom. Ide o 5 dní vzdelávacích aktivít 
(oboznámenie s metódou, využitie, prevencia, kauzistický seminár). 
Dotáciu žiadajú na odmenu lektorovi. Miesto realizácie: SZSS Denný 
stacionár, Baničova 12, Nitra. 

 
 
Žiadateľ:  Budúcnosť, n.o.,  Wilsonovo nábr. 82, Nitra 
Názov projektu:  Rehabilitačno-rekondičný pobyt pre rodiny ohrozené závislosťou 

rodinného príslušníka 
Žiadaná hodnota: 2243,50 € 
Stručný popis: Organizovanie rehabilitačno-rekondičného pobytu pre rodiny, v ktorých je 

prítomný problém so závislosťou jedného z členov rodiny. Poskytnutie 
komplexných preventívnych aktivít v rámci pobytu určeného pre celé 
rodiny ktoré sú priamo ohrozené závislosťou. Dotáciu žiadajú pre  30 
klientov a 5 odborných pracovníkov  na stravovanie, ubytovanie, odmeny 
pre lektorov a koordinátora projektu. Miesto realizácie: Areál 
Zdravia Jedľové Kostoľany. 

 
 
Žiadateľ: HILDA, o.z., č. 118, Urmince 
Názov projektu:  Čítajme si s... (rodičom, súrodencom, kamarátom, tetou) 
Žiadaná hodnota: 1932 € 
Stručný popis: Podpora zmysluplného trávenia voľného času za účasti rodič – dieťa. 

Zábavnou a hravou formou získať deti pre čítanie, motivovať záujem 
o knihy, zlepšiť čitateľskú gramotnosť, rozvíjať komunikačné zručnosti.  
Cieľovou skupinou sú neúplné, sociálne narušené rodiny, ktoré majú 
menej podnetné a materiálne chudobné rodinné prostredie. Dotáciu žiadajú 
na odmenu lektorky, tlačiareň, flipchartové príslušenstvo, dataprojektor, 
CD prehrávač. Miesto realizácie: Útulok pre jednotlivcov s deťmi, 
Krčméryho 22, Nitra. 

 
 
 
 



 
 

Žiadateľ: Jednota dôchodcov na Slovensku, mestská organizácie č. 1, Trieda A. 
Hlinku 57, Nitra 

Názov projektu:  Nitriansky deň úcty k starším 
Žiadaná hodnota: 1300 €  
Stručný popis: Organizácia kultúrno-umeleckých aktivít a plesu seniorov v rámci  

mesiaca októbra ako „Mesiaca úcty k starším“.  Cieľom je dôstojné 
poďakovanie seniorom nášho mesta, zoznámenie mladých ľudí 
nitrianskych škôl s významnými osobnosťami – seniormi, ktorí svojou 
prácou výrazne zviditeľnili mesto. Dotáciu žiadajú na občerstvenie, 
kultúrny program, propagáciu a výzdobu sály. Miesto realizácie: PKO 
Nitra. 

 
Žiadateľ: Katedrálny spevokol EMERÁM v Nitre, Nám. J. Pavla II.7, Nitra 
Názov projektu:  Sociálna aktivizácia seniorov 
Žiadaná hodnota: 1250 € 
Stručný popis: Aktivity nitrianskeho spevokolu, ktorých členovia sú prevažne seniori. 

Nácviky, sústredenia, koncerty im napomáhajú k zmysluplnému využitiu 
voľného času. Dotáciu žiadajú na zabezpečenie ubytovanie a stravu pre 25 
členov súboru. Miesto realizácie: koncertné turné (t.č. nie je presne 
špecifikovaná trasa turné). 

 
 
Žiadateľ: Krajská knižnica K. Kmeťka, Fraňa Mojtu 18, Nitra 
Názov projektu:  Pamäťová opravovňa 
Žiadaná hodnota: 518 € 
Stručný popis: Pokračovanie v programe tréning pamäti pre seniorov, nové efektívne 

techniky zapamätávania si, zlepšenie pamäťových schopností, psychickej 
kondície. Workshop pod vedením certifikovanej trénerky. Dotáciu žiadajú 
na honorár pre trénerku. Miesto realizácie: Krajská knižnica K. Kmeťka, 
F. Mojtu 18, Nitra. 

 
 
Žiadateľ: Občianske združenie „Pre Dražovce“, Topoľčianska 66, Nitra 
Názov projektu:  Fit Seniori 
Žiadaná hodnota: 1705,64 € 
Stručný popis: Organizovanie cvičení zamerané na rozvoj psychickej a fyzickej kondície 

ako prevencia proti ochoreniam, tréningy pamäte, skupinová činnostná 
terapia, kurz paličkovania, základy práce s počítačom a prehliadačmi. 
Dotáciu žiadajú nazakúpenie stola na stolný tenis s príslušenstvom, 
bedminton s príslušenstvo, futbalové lopty, petanque, lepiacej pištole.  
Miesto realizácie: športový areál v mestskej časti Dražovce. 

 
 
Žiadateľ: Občianske združenie EDUCO,  Hviezdna 4, Nitra 
Názov projektu:  Jarné tvorenie 
Žiadaná hodnota: 1382 € (žiadajú viac ako môžu, 70 % z hodnoty projektu v zmysle VZN č. 

1/2001 je 1376,90 €) 
Stručný popis: Tvorivé dielne pre rodičov a deti na Orechovom dvore, podpora vzťahu 

dieťaťa v spolupráci s rodičmi k poznaniu a učeniu hrou, rozvíjať 
a prehlbovať základný poznatkový systém. Dotáciu žiadajú na nákup 
materiálu na servítkovú techniku, batikovanie, enkaustiku, farby na sklo 
a hodváb. Miesto realizácie: alokovaná trieda MŠ, Orechov dvor, Nitra. 



 
 

Žiadateľ: Občianske združenie Krškany 2020,  Roľnícka 12, Nitra 
Názov projektu:  Spolu nám je lepšie 
Žiadaná hodnota: 2856 €  
Stručný popis: Vzdelávacie aktivity pre seniorov, workshopy, kreatívne dielne, tréningy 

pamäte a vitality, voľnočasové aktivity. Dotáciu žiadajú na honoráre pre 
prednášajúcich a materiálno-technické zabezpečenie. Miesto realizácie: 
kultúrny dom Dolné Krškany. 

 
Žiadateľ: OZ Centrum pre rodinu – Nitra,  Pribinovo nám. 3, Nitra 
Názov projektu:  Šťastná rodina nie je samozrejmosť 
Žiadaná hodnota: 1780 € 
Stručný popis: Aktivity pre rodiny, manželské páry na posilnenie vzťahov a hodnôt  

v rodinách. Celoročné realizovanie prednášok, charitatívne burzy, tvorivé 
dielne.   Dotáciu žiadajú na zabezpečenie aktivít počas roka (národný 
týždeň manželstva, poradenské aktivity, letný rodinný pobyt, sociálne-
charitatívne aktivity). Miesto realizácie: Nitra. 

 
 
Žiadateľ: Spoločnosť priateľov detských domovov, Úsmev ako dar v Nitre,  

Dvorčanská 63, Nitra 
Názov projektu:  Sociálna práca s rodinami mesta Nitra ohrozenými 

sociálnopatologickými javmi 
Žiadaná hodnota: 2640 € 
Stručný popis: Sociálna práca s vybranými rodinami zameraná na riešenie krízových 

situácií v dysfunkčných rodinách a rodinách ohrozených sociálnym 
vylúčením. Vzdelávacie, výchovné aktivity, podporné aktivity zvyšujúce 
uplatniteľnosť osôb sociálne vylúčených na trhu práce. Dotáciu žiadajú na 
mzdové nálady na terénnu sociálnu prácu pre sociálnych pracovníkov. 
Miesto realizácie: Nitra. 

 
 
Žiadateľ: Správa zariadení sociálnych služieb, prevádzka Zariadenie pre 

seniorov,  Jánskeho 7, Nitra 
Názov projektu:  Organizácia voľnočasových aktivít pre seniorov 
Žiadaná hodnota: 1000 € 
Stručný popis: Aktivizácia seniorov – prijímateľov pobytových sociálnych služieb a ich 

dôstojné a zmysluplné trávenie voľného času. Aktivizačné programy 
muzikoterapia, biblioterapia, tréningy pamäte skupinovou formou. Dotáciu 
žiadajú na kúpu TV s veľkou obrazovkou, mikrofón, slúchadlá, fotoaparát. 
Miesto realizácie:  Zariadenie pre seniorov, Jánskeho 7, Nitra. 

 
 
Žiadateľ: Združenie STORM,  Nedbalova 17, Nitra 
Názov projektu:  KROK VPRED 2019 
Žiadaná hodnota: 7650 € 
Stručný popis: Ochrana verejného zdravia prostredníctvom filozofie znižovania rizík 

u rizikových skupín obyvateľov mesta. Nakontovanie skrytej populácie 
užívateľov drog. Využívanie terénnej sociálne práce, chodenie za klientmi 
na ulicu, do parkov, na sídliská a pod. Ponuka sociálnych služieb 
zdravotníckeho materiálu, poradenstvo – sociálne, právne, zdravotné. 
Dotáciu žiadajú na dezinfekčné prostriedky, injekčný materiál, odmeny za 
odborné služby pracovníkov. Miesto realizácie: Mesto Nitra. 



 
 

stručný popis jednotlivých projektov 
 

cieľová oblasť:  

ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom 

 
 
Žiadateľ:  Nitrianska galéria,  Župné námestie 3, Nitra 
Názov projektu:  Tvoriť môže každý! (XI. ročník) 
Žiadaná hodnota: 1085 € 
Stručný popis: Cyklus animačných vzdelávacích programov pre zdravotne, telesne 

a mentálne postihnuté deti v školských skupinách, s výtvarnými, 
dramatickými pohybovými a slovnými aktivitami.  Projekt bude  
realizovaný v dvoch častiach: jarná a jesenná.  Cieľom je podpora 
a zvýšenie výtvarnej gramotnosti zdravotne postihnutých žiakov, 
predstavenie nových spôsobov a metód pri vyučovaní výtvarnej výchovy, 
prezentácia výtvarného umenia.. Dotáciu žiadajú na nákup materiálu 
a propagačného materiálu  na realizáciu projektu. Miestom realizácie 
budú priestory  Nitrianskej galérie. 

 
 
Žiadateľ: Nitrianske centrum zdravotne postihnutých, n.o., Mostná 206/13, Nitra 
Názov projektu:  Ochrana a podpora zdravia zdravotne postihnutým 
Žiadaná hodnota: 1450 € 
Stručný popis: Organizovanie kúpeľného pobytu pre členov organizácie. Zámerom 

spoločných pobytov je umožniť začlenenie sa do spoločnosti, získať 
priateľov, zabezpečiť možnú mieru nezávislosti, stability a sociálnej 
integrácie.  Dotáciu žiadajú na ubytovanie, procedúry a dopravu. Miesto 
realizácie: kúpele Nimnica. 

 
 
Žiadateľ: Občianske združenie „Pre Dražovce“, Topoľčianska 66, Nitra 
Názov projektu:  Chceš zdravšie a kvalitnejšie žiť? Príď medzi nás. 
Žiadaná hodnota: 1899,56 € 
Stručný popis: Organizovanie prednášok prostredníctvom odborníkov pre zdravie, 

organizovanie zdravotných cvičení, kurzov zdravej výživy pre obyvateľov 
s určitou diagnózou (napr. diabetes, ochorenia chrbtice a pod.) Dotáciu 
žiadajú na dataprojektor, podložky na pilates cvičenie, lopty, valce, 
potreby na kurzy zdravej výživy. Miesto realizácie: športový areál 
v mestskej časti Dražovce. 

 
 
Žiadateľ: Republiková špecifická organizácia SZTP, Ľ. Okánika 6, Nitra 
Názov projektu:  Pripravovanie a realizovanie rekondično-rehabilitačných a sociálnych 

pobytov ŤTP a vozičkárov pre nitrianskych členov organizácie a ich 
sprievodcov 

Žiadaná hodnota: 1830 € 
Stručný popis: Organizovanie 10-dňového rekondično-rehabilitačného a sociálneho  

pobytu pre telesne postihnutých členov a ich sprievodcov  s cieľom 
získania návyku sebaobsluhy, schopností a zručností na prekonávanie 
dôsledkov zdravotného postihnutia.  Dotáciu žiadajú na ubytovanie 
a stravovanie. Miesto realizácie: hotel Máj Piešťany, hotel Park Hokovce. 



 
 

 
 
Žiadateľ: Rodičovské združenie pri MŠ Nábrežie mládeže,  Nábrežie mládeže 7, 

Nitra 
Názov projektu:  Aj ja chcem plávať a bicyklovať! 
Žiadaná hodnota: 800 €  
Stručný popis: Realizácia pohybových aktivít vo vode pre deti s mentálnym postihnutím, 

zvyšovať ich psychickú a fyzickú odolnosť, zvyšovať úroveň motoriky 
pohybom na bicyklových odrážadlách. Dotáciu žiadajú  na skupinové 
plávanie detí s rodičmi v bazéne a bicyklové odrážadlá. Miesto realizácie:  
MŠ Nábr.mládeže a Detské centrum Hviezdica, školský dvor. 

 
 
Žiadateľ: Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č.13,  Kollárova 4, Nitra 
Názov projektu:  RIP - rekondično-integračný pobyt 
Žiadaná hodnota: 3000 € 
Stručný popis: Organizovanie 7-dňového rekondično-integračného pobytu pre telesne 

postihnutých členov s cieľom zlepšiť fyzickú a psychickú kondíciu.  
Dotáciu žiadajú na ubytovanie, procedúry a stravovanie. Miesto realizácie: 
kúpeľné zariadenie – podľa aktuálnej ponuky. 

 
 
Žiadateľ: Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, Nitra 
Názov projektu:  Rozšírenie multisenzorickej miestnosti v dennom stacionári 
Žiadaná hodnota: 1099 € 
Stručný popis:  Skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v rámci rozvoja 

voľnočasových aktivít v denných stacionároch. Podpora stimulácie 
zmyslov a dosiahnutie celkovej relaxácie pre osoby so zdravotným 
postihnutím a seniorov, ktorí navštevujú denné stacionáre SZSS. Dotáciu 
žiadajú na bublinkový valec, ktorý podporuje zrakovú, sluchovú 
a hmatovú stimuláciu. Miesto realizácie: SZSS Baničova 12. 

 
 
 



 
 

Príloha 2: 

 
Informatívna tabuľka – dotácie z rozpočtu mesta Nitry na rok 2019 
cieľová oblasť :  "sociálna oblasť" 
 
 

P.č. žiadateľ Názov projektu 

 
hodnota 
projektu  

(€) 

70% z 
hodnoty 
projektu 

(€) 

žiadaná 
hodnota 

(€)  

odporučenie  
komisie             

(€) 

rozhodnutie 
primátora           

(€) 

1. 
A Centrum, Internátna 31, Banská 
Bystrica 

Podpora nezávislého života 
osôb s autizmom 

2960,00 2072,00 1950,00 1500,00 1500,00 

2. HILDA o.z., Urmince 118 
Čítajme si s... (rodičom, 

súrodencom, kamarátom, tetou). 
2760,00 1932,00 1932,00 1000,00 1000,00 

3. 
Jednota dôchodcov na Slovensku, 
mestská organizácia č. 1,                     
Kmeťkova 19, Nitra 

Nitriansky deň úcty k starším 6400,00 4480,00 1300,00 1000,00 1000,00 

4. 
Katedrálny spevokol EMERÁM v Nitre, 
Nám.J.Pavla II.7, Nitra 

Sociálna aktivizácia seniorov 2050,00 1435,00 1250,00 0,00 0,00 

5. 
Krajská knižnica Karola Kmeťka, Fraňa 
Mojtu 18, Nitra 

Pamäťová opravovňa 740,00 518,00 518,00 400,00 400,00 

6. 
Občianske združenie „Pre Dražovce“, 
Topoľčianska 66, Nitra 

Fit seniori 3033,94 2123,76 1705,64 0,00 0,00 

7. 
Občianske združenie EDUCO, Hviezdna 
4, Nitra 

Jarné tvorenie 1967,00 1376,90 1382,00 500,00 500,00 

8. 
OZ Centrum pre rodinu - Nitra, Pribinovo 
nám. 3, Nitra 

Šťastná rodina nie je 
samozrejmosť 

3142,00 2199,40 1780,00 1600,00 1600,00 

9. 
Správa zariadení sociálnych služieb, 
prevádzka Zariadenie pre seniorov, 
Jánskeho 7, Nitra 

Organizácia voľnočasových 
aktivít pre seniorov 

1430,00 1001,00 1000,00 0,00 0,00 

Spolu:   24482,94 17138,06 12817,64 6000,00 6000,00 



 
 

Príloha 3: 

 
 
Informatívna tabuľka – dotácie z rozpočtu mesta Nitry na rok 2019 
cieľová oblasť :  "ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom" 
 
 

P.č. žiadateľ Názov projektu 

hodnota 
projektu 

(€) 

70% z 
hodnoty 

projektu (€) 

žiadaná 
hodnota 

(€) 

odporučenie 
komisie                 

(€) 

rozhodnutie 
primátora  

(€) 

1. 
Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 
Nitra 

Tvoriť môže každý! (XI.ročník)                                                 1550,00 1085,00 1085,00 800,00 800,00 

2. 
NITRIANSKE CENTRUM 
zdravotne postihnutých, n.o., 
Mostná 13, Nitra 

Ochrana a podpora zdravia zdravotne 
postihnutých 

10376,00 7263,20 1450,00 800,00 800,00 

3. 
Občianske združenie „Pre 
Dražovce“, Topoľčianska 66, Nitra 

Chceš zdravšie a kvalitnejšie žiť? Príď 
medzi nás. 

5832,23 4082,56 1899,56 1000,00 1000,00 

4. 
Republ.špecifická organizácia 
SZTP,          Trieda A. Hlinku 55, 
Nitra 

Pripravovanie a realizovanie 
rekondično-rehabilitačných 

a sociálnych pobytov ŤTP a vozičkárov 
pre nitrianskych členov organizácie a 

ich sprievodcov 

4178,90 2925,23 1830,00 800,00 800,00 

5. 
Rodičovské združenie pri MŠ Nábr. 
Mládeže, Nábrežie mládeže 7, 
Nitra 

Aj ja chcem plávať a bicyklovať! 1188,80 832,16 800,00 800,00 800,00 

6. 
Správa zariadení sociálnych 
služieb, Baničova 12, Nitra 

Rozšírenie multisenzorickej miestnosti 
v dennom stacionári 

1570,00 1099,00 1099,00 0,00 0,00 

Spolu:   24695,93 17287,15 8163,56 4200 4200,00 



 
 

 
 



 
 

 


