
EKONOMICKÉ A VÝROBNO-TECHNICKÉ UKAZOVATELE
 za posledné tri roky pred podaním žiadosti o revitalizáciu 

IČO: 
OKEČ:
Okres:
Obchodné meno a sídlo žiadate¾a:....................................................... 

 * pri žiadate¾och s OKEČ 01 a 02
** pri žiadate¾och s OKEČ 10—41

 *** pri žiadate¾och s OKEČ 45
**** pri žiadate¾och s OKEČ 60—64

Dátum:

Zodpovedá:

Meno:

Telefón/fax:

Odtlačok pečiatky

Podpis: 

 Tabu¾ka č. 1

VZOR Príloha č. 1
k vyhláške č. 224/1997 Z. z.

Položka Ukazovate¾ Roky

1 Obstarané nehmotné investície spolu 
2 Obst. hmotné investície: budovy a stavby 
3 stroje a zariadenia
4 dopravné prostriedky
5 pest. celky trv. porastov
6 zákl. stádo a �až. zvieratá
7 pozemky
8 ostatné hmotné investície 
9 Poh¾adávky po lehote splatnosti 

10 Záväzky po lehote splatnosti 
11 Priem. evid. poč. prac. prepoč. (osoby) 
12 Priem. evid. poč. prac. vo fyz. os. (osoby) 
13  z toho: robotníci (tr. 6—9 KZAM) (osoby) 
14 Mzdy a náhrady mzdy 
15 Tržby z rastlinnej výroby* 
16 Tržby zo živočíšnej výroby* 
17 Výroba tovaru** 
18 Predaj spolu** 
19  z toho: predaj na vývoz ** 
20 Stavebná produkcia pod¾a dod. zmlúv (S) spolu***
21  z toho: v zahraničí*** 
22 Stavebná produkcia vykonávaná vlast. prac. (ZSV)***
23 Preprava tovaru spolu v t**** 
24  z toho: medzinárodná**** 
25 Tonokilometre spolu**** 
26  z toho: v medzinárodnej**** 
27 Počet prepravovaných osôb spolu**** 
28 Osobokilometre spolu**** 
29 Tržby za nákladnú dopravu**** 
30 Tržby za osobnú dopravu **** 
31 Dovoz neinvestičný 
32 Vývoz
33 Dotácie zo ŠR 
34 Dotácie z rezortných fondov 

Strana 1988 Zbierka zákonov č. 224/1997 Čiastka 99

Tiefenbach
Strana 1988

Tiefenbach
VZOR Príloha è. 1k vyhláŁke è. 224/1997 Z. z.Strana 1988 Zbierka zákonov è. 224/1997 Èiastka 99



Metodické vysvetlivky k ukazovate¾om v tabu¾ke č. 1

Spôsob vypĺňania záhlavia tabu¾ky
IČO — uvedie sa osemmiestne identifikačné číslo; ak má organizácia šes�miestne IČO, doplnia sa na prvých dvoch
miestach nuly
OKEČ — uvedie sa šes�miestny kód Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností pod¾a prevažujúcej činnosti
organizácie 
Okres — vypĺňa sa kód okresu pod¾a celoštátne platného Číselníka okresov
Uvádzanie údajov
Ukazovatele nadväzujú na ïalej uvedené štatistické výkazy schválené na rok 1997, v ktorých sú metodicky
vysvetlené. 
Údaje sa uvádzajú kumulatívne za rok, resp. pri stavových ukazovate¾och k 31. 12. aj v tom prípade, ak sú
štatisticky zis�ované mesačne alebo štvr�ročne. 
Údaje sa uvádzajú v tis. Sk, resp. v jednotkách uvedených pri názve ukazovate¾a v celých číslach. 

Obstarané nehmotné investície (položka 1) — P 5-01 modul 481 r. 1_1 
Budovy a stavby (položka 2) — P 5-01 modul 481 r. 2_1 
Stroje a zariadenia (položka 3) — P 5-01 modul 481 r. 4_1 
Dopravné prostriedky (položka 4) —  P 5-01 modul 481 r. 5_1 
Pestovate¾ské celky trvalých porastov (položka 5) — P 5-01 modul 481 r. 7_1
Základné stádo a �ažné zvieratá (položka 6) — P 5-01 modul 481 r. 8_1 
Pozemky (položka 7) — P 5-01 modul 481 r. 10_1 
Ostatné hmotné investície (položka 8) — P 5-01 modul 481, súčet riadkov 6_1, 9_1, 11_1
Poh¾adávky po lehote splatnosti (položka 9) — P 5-01 modul 488 r. 9_2
Záväzky po lehote splatnosti (položka 10) — P 5-01 modul 488 r. 19_2 
Priemerný evidenčný počet pracovníkov prepočítaný (položka 11) — Práca 2-04 modul 5 r. 1_1 
Priemerný evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách (položka 12) — Práca 2-04  modul 5 r. 2_2 
Robotníci (tr. 6—9 KZAM) (položka 13) — Práca 2-04 modul 5 r. 2_2 
Mzdy a náhrady mzdy (položka 14) — Práca 2-04 modul 5 r. 3_1 
Tržby z rastlinnej výroby (položka 15) — Po¾ 2-12, súčet všetkých položiek uvedených v stĺpci 1 modulov 155, 156,
157
Tržby zo živočíšnej výroby (položka 16) — Po¾ 2-12, súčet všetkých položiek uvedených v stĺpci 1 modulu 154 
Výroba tovaru (položka 17) — Priem P 5-01 modul 90 r. 1 
Predaj spolu (položka 18) — Priem P 5-01 modul 90 r. 2 
Predaj na vývoz (položka 19) — Priem P 5-01 modul 90 r. 3 
Stavebná produkcia pod¾a dodávate¾ských zmlúv (S) spolu (položka 20) — Stav P 5-01 modul 98 r. 1 
Stavebná produkcia pod¾a dodávate¾ských zmlúv v zahraničí (položka 21) — Stav P 5-01 modul 98 r. 2 
Stavebná produkcia vykonávaná vlastnými pracovníkmi (ZSV) (položka 22) — Stav P 5-01 modul 98 r. 5 
Preprava tovaru spolu v t (položka 23) — Dop P 1-12 modul 59 r. 1 
Preprava tovaru medzinárodná (položka 24) — Dop P 1-12 modul 59 r. 2 
Tonokilometre spolu (položka 25) — Dop P 1-12 modul 59 r. 3 
Tonokilometre v medzinárodnej preprave tovaru (položka 26) — Dop P 1-12 modul 59 r. 4 
Počet prepravovaných osôb spolu (položka 27) — Dop P 1-12 modul 59 r. 6
Osobokilometre spolu (položka 28) — Dop P 1-12 modul 59 r. 7 
Tržby za nákladnú dopravu (položka 29) — Dop P 3-04 modul 140 r. 1_1 
Tržby za osobnú dopravu (položka 30) — Dop P 3-04 modul 140 r. 4_1 
Dovoz neinvestičný (položka 31) — uvedie sa hodnota neinvestičného dovozu realizovaného priamo organizáciou,
ako aj hodnota neinvestičného dovozu realizovaného sprostredkujúcou organizáciou
Vývoz (položka 32) — uvedie sa hodnota predaných výrobkov a služieb z vlastnej výroby aj obchodného tovaru
určená pre zahraničných odberate¾ov vrátane predaja realizovaného sprostredkujúcou organizáciou, pričom sa
predané výrobky vyvážajú priamo zo skladu výrobnej organizácie do zahraničia 
Dotácie zo ŠR (položka 33) a Dotácie z rezortných fondov (položka 34) — čas� prevádzkových výnosov z účtovného
výkazu výkaz ziskov a strát r. 25
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