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Záverečný účet Obce Hladovka za rok 2013. 
 

 

1. Rozpočet obce na rok 2013  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2013. 

Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. 

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  8.12.2012 uznesením č. C/9 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa  3.5.2013 uznesením č. C/10 

- druhá zmena schválená dňa  4.7.2013 uznesením č. C/6 

- tretia zmena  schválená dňa  14.12.2013 uznesením č. C/10 

 

Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách 
 

 

 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 668322 810692 

z toho :   

Bežné príjmy 668322 717022 

Kapitálové príjmy 0 70002 

Finančné príjmy 0 23668 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 0 0 

Výdavky celkom 668332 644451,89 

z toho :   

Bežné výdavky 176745 151377 

Kapitálové výdavky 52245 42880 

Finančné výdavky 842 842 

Výdavky RO s právnou subjekivitou 438500 449352,89 

Rozpočet obce 1336644 1455143,89 

 

 



 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR   

 
Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

717022 717014,73 100 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

300709           300707,26                  100       

 

Textová časť – bežné daňové príjmy:  

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 283902 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 283901,98 EUR, čo predstavuje plnenie na 

100 %.  

b) Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 16807 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 16805,28 EUR, čo je 

100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3599,37 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 5632,89 EUR. K 31.12.2013 obec neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností.  

c) Daň za psa 541,50 € 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 93 e 

e) Daň za ubytovanie 23,52 € 

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  6915 € 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

14672               14670,28                   100  

 

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:  

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 11634 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 11634,22 EUR, čo je 

100 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 203,26 EUR a príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 11430,96 EUR. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 3038 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 3036,06 EUR, čo je 

100 % plnenie.  

 

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

0                 0                 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Textová časť – bežné ostatné príjmy:  

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  

 

1. Krajský úrad ŽP 106,51 ŽP – prenesený výkon 

2. OÚ 342889 Školstvo – prenesený výkon 

3. OÚ 6589 Vzdelávacie poukazy 

4. OÚ 767 Soc. znevýhodnené prostredie 

5. OÚ 3140 Kreditové príplatky 

6. OÚ 3600 Asistent učiteľa 

7. OÚ 2256 MŠ  

8. OÚ 13351,50 Dopravné 

9. MF SR 5064 Originálne kompetencie 

10. ÚPSVaR 1739,75 Stravné pre deti v HN 

11. ÚPSVaR  232,40 Školské potreby pre deti v HN 

12. ÚPSVaR 829,92 Prídavky na detí 

13. OÚ 517,62 Voľby 

14. OÚ 334,95 Na evidenciu obyvateľstva - Regob 

15. ERDF 17392,66 PL/SK „Oživujme spoločne tradície“ 

16. ŠR 1585,08 PL/SK „Oživujme spoločne tradície“ 

17. MDVaRR SR 1241,80 Na cestnú infraštruktúru 

 S p o l u  401637,19  

       

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

4) Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

70002 70001,29 100 

 

Textová časť – kapitálové príjmy:  
 

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 
Z rozpočtovaných  2 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 1,29 EUR, čo 

predstavuje 100 % plnenie. 

b) Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 70000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 70000 EUR, čo 

predstavuje 100 % plnenie. 

 

V roku 2013 obec získala nasledovné granty a transfery : 

 

P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia 

1. Okresný úrad Žilina 70000 Rekonštrukcia obvod .plášťa ZŠ 

 

5) Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

23668 23667,13 100 



 

 

 

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

0              30288,15                      

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR  
 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

195099 195041,15 100 

 

1) Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

151377            151320,54                  100      

 

v tom :                                                                                                                            v €  

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Všeobecné verejné služby              01116 84651 84631,42 100 

Popl.banke                                        0112 336 335,92 100 

Voľby                                                0160 522 517,62 100 

Obrana-CO                                       0220 45 45,00 100 

Ochrana pred požiarmi                     0320 2000 1997,03 100 

Správa a údržba ciest                      04513 7710 7708,12 100 

Propagácia, reklama a inzercia         0473 507 506,80 100 

Nakladanie s odpadmi                      0510 15766 15763,64 100 

Ochrana ŽP                                       0560 608 607,39 100 

Bývanie a občianska vybavenosť     0610 4008 4007,51 100 

Rozvoj obcí                                       0620 4529 4528,14 100 

Verejné osvetlenie                             0640 4413 4412,59 100 

Rekreačné a športové služby             0810                                     395 393,81 100 

Kultúrne služby                               08209 7677 7673,40 100 

Miestny rozhlas                                 0830 117 116,4 100 

Náboženské a iné spoloč.služby        0840   3244 3236,17 100 

Vzdelávanie - základné vzdelanie   09121 1500 1499,27 100 

Transfery súkromnej škole              09501           6492 6492 100 

Transfery v rámci VS                       09502 697 696,24 100 

Sociálne zabezpečenie                     10202  1749 1748,62 100 

Transfery jednotlivcom                    10403            1840 1833,78 100 

Prídavky a dávka v HN                    10405 831 829,92 100 

Strava v HN                                     10704 1740 1739,75 100 

Spolu 151377 151320,54 100 

 

Textová časť – bežné výdavky: 

a) Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných 66515 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 66506,09 EUR, 

čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.  

 



 

 

b) Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 73843 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 73797,61 EUR, čo 

je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom 

a ostatné tovary a služby. 

c) Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 11019 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 11016,84 EUR, čo 

predstavuje  100% čerpanie. 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

42880                   42878,53                100 

 

v tom :          

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy    

Ekonomická oblasť- cestná doprava 22278 22277,09 100 

Ochrana životného prostredia    

Bývanie a občianska vybavenosť    

Zdravotníctvo    

Rekreácia, kultúra a náboženstvo 2221 2220,6 100 

Vzdelávanie - predškolská výchova    

Vzdelávanie - základné vzdelanie 18381 18380,84 100 

Vzdelávanie - školské stravovanie     

Sociálne zabezpečenie    

Spolu 42880 42878,53  

Textová časť – kapitálové výdavky : 
 

a) Ekonomická oblasť - cestná doprava 
Ide o nasledovné investičné akcie : 

- vybudovanie miestnej komunikácie v sume 22 277,09 EUR,  

b)Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
Ide o nasledovné investičné akcie : 

- nákup techniky v sume 2 220,60 EUR 

c) Vzdelávanie - základné vzdelanie 
Ide  o nasledovné investičné akcie: 

- oprava strechy na telocvični ZŠ v sume 18 380,84 EUR 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

842           842,08                        100 

 

Textová časť – výdavkové finančné operácie:  
Z rozpočtovaných 842 EUR na splácanie pôžičky Urbáru bolo skutočné čerpanie 

k 31.12.2013 v sume 842,08 EUR, čo predstavuje 100 %. 

 

 

 

 



 

 

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

  

Bežné výdavky :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

449352,89         479641,05                           

 

 

Kapitálové výdavky:  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

0            0                        

 

 

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013 

  
Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2013 
   

 Bežné  príjmy spolu 747302,88 
 z toho : bežné príjmy obce  717014,73 

              bežné príjmy RO 30288,15 

 Bežné výdavky spolu 630961,59 
 z toho : bežné výdavky  obce  151320,54 

              bežné výdavky  RO 479641,05 

 Bežný rozpočet 116341,29 
 Kapitálové  príjmy spolu 70001,29 

 z toho : kapitálové  príjmy obce  70001,29 

              kapitálové  príjmy RO 0 
 Kapitálové  výdavky spolu 42878,53 

 z toho : kapitálové  výdavky  obce  42878,53 

              kapitálové  výdavky  RO 0 
 Kapitálový rozpočet  27122,76 
 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 143464,05 
 Vylúčenie z prebytku  75500,00 
 Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 67964,05 
 Príjmy z finančných operácií 23667,13 
 Výdavky z finančných operácií 842,08 
 Rozdiel finančných operácií 22825,05 

PRÍJMY SPOLU   840971,30 

VÝDAVKY SPOLU 674682,20 

Hospodárenie obce  166289,10 

Vylúčenie z prebytku 75500,00 

Upravené hospodárenie obce 90789,10 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prebytok rozpočtu v sume 143 464,05 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané 

prostriedky  zo ŠR v sume 75 500 EUR  navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu  67 964, 05 EUR  

 

Zostatok  finančných operácií v sume 22 825,05 EUR, navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu 22 825,05 EUR  

         

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  5 500  EUR, a to na :  

- osobné a prevádzkové náklady pre ZŠ            

 

b)  nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume  70 000  EUR, a to na : 

- rekonštrukciu obvodového plášťa ZŠ   

 

 

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 

č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 

vo výške 90 789,1 EUR.  

 

 

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

 

Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na 

samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2013  0       

Prírastky - z prebytku hospodárenia 23667,13      

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... nákup budovy            

       

               - krytie schodku hospodárenia  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2013 23667,13       

 

 

 



 

 

 

Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2013 47,07   

Prírastky - povinný prídel -   1,05     %                                           205,22         

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                        

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - ostatné úbytky                                                 174,00    

KZ k 31.12.2013 78,29 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Majetok spolu 1356475,76 1460291,82 

Neobežný majetok spolu 825063,93 645769,34 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 694364,86 515070,27 

Dlhodobý finančný majetok 130699,07 130699,07 

Obežný majetok spolu 530084,64 812805,37 

z toho :   

Zásoby 407,20 320,20 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 505969,95 645952,09 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  0 0 

Finančné účty  23707,49 166533,08 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  1327,19 1717,11 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1356475,76 1460291,82 

Vlastné imanie  1043402,99 1085816,87 

z toho :   



 

 

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  1043402,99 1085816,87 

Záväzky 8059,14 12568,03 

z toho :   

Rezervy  950 2247 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 2992,70 

Dlhodobé záväzky 889,15 78,29 

Krátkodobé záväzky 6219,99 7250,04 

Bankové úvery a výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie 305013,63 361906,92 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013 

 

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky: 

 

- voči dodávateľom              2063,95  EUR 

- voči štátnemu rozpočtu   2992,70  EUR 

- voči zamestnancom      2593,01  EUR 

-  voči inštitúciam soc. zabezpečenia 1858,04  EUR 

-  voči daňovému úradu     454,86  EUR 

 

 

 

 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým 

osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. 
 

Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2008 o dotáciách, právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Dobrý pastier, Kláštor p.Z. - BV 500,00 Eur 500,00 Eur 0 

SŠSZČ Nižná -BV 6492,00 Eur 6492,00 Eur 0 

CVČ Trstená - BV 696,24 Eur 696,24 Eur 0 

 

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 

5/2008 o dotáciách. 

 



 

 

 

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 
 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ - origin.k. 76964,00 76964,00 0 

    

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

 

Poskytovateľ 

- 1 - 

Účelové určenie 

grantu, transféru 

- 2 - 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 4 - 

Rozdiel 

( stĺ.3 – stĺ.4) 

 

- 5 - 

OÚ -  

osob. a prevád. náklady 

Bežný transfer 342889,00 337389,00 5500,00 

OÚ –  

vzdelávacie poukazy 

Bežný transfer 6589,00 6589,00 0 

OÚ – príspevok MŠ Bežný transfer 2256,00 2256,00 0 

OÚ – dopravné ZŠ Bežný transfer 13351,50 13351,50 0 

OÚ – znevýhodnené 

soc. prostredie ZŠ 

Bežný transfer 767,00 767,00 0 

OÚ – kreditové prípl. Bežný transfer 3140,00 3140,00 0 

OÚ – asistent učiteľa Bežný transfer 3600,00 3600,00 0 

O Námestovo - Regob Bežný transfer 334,95 334,95 0 



 

 

Obv. Úrad Námestovo – 

voľby do NR SR 

Bežný transfer 517,62 517,62 0 

Kraj.úrad ŽP – prenesený 

výkon št.správy 

Bežný transfer 106,51 106,51 0 

ÚPSVaR Námestovo – 

strava detí v HN 

Bežný transfer 1739,75 1739,75 0 

ÚPSVaR Námestovo – 

šk.potreby detí v HN 

Bežný transfer 232,40 232,40 0 

ÚPSVaR Námestovo - 

rodinné prídavky 

Bežný transfer 829,92 829,92 0 

ŽSK – PL/SK Bežný transfer 18977,74 18977,74 0 

MDVaRR SR Bežný transfer 1241,80 1241,80 0 

MF SR Bežný transfer 5064,00 5064,00 0 

OÚ Žilina Kapitálový 

transfer 

70000,00 0 70000,00 

S p o l u :  471637,19 396137,19 75500,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec v roku 2013 neposkytla ale ani neprijala žiadne finančné prostriedky inej obce. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu s VÚC.  

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Helena Harmatová              Predkladá: Mária Kendralová 

         starostka obce 

 

 

 

V Hladovke, dňa 27.05.2014 

 

 

 

 

 

10. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 



 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 90 789,10 EUR, zisteného podľa 

ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

na :  

- tvorbu rezervného fondu  90 789,10 EUR   

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013. 

 

 


