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0 Identifikačné údaje  účtovnej jednotky a jej organizačná štruktúra 

 
 

Názov účtovej jednotky    O B E C  Č E K O V C E   

   

Sídlo účtovnej jednotky    Čekovce 19 

       962 41  Bzovík 
Identifikačné číslo organizácie   00319791 

Dátum zriadenia účtovnej jednotky   06.12.1990 

Spôsob zriadenia     Zriadenie zo zákona 

Deň zostavenia individuálnej 

účtovnej závierky za rok 2013   24.01.2014 

tel./fax       045/5595211 

e-mail       obeccekovce@zvnet.net 

web       www.cekovce.ocu.sk 

 

 

 
Starosta obce      Milan Gregáň 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:  

 Stanislav Gajdošík 

 Ján Hanes 

 Ing. Jozef Ľupták 

 Jozef Ľalík 

 Miroslav Nôta 

 

Hlavná kontrolórka obce:   Ing. Eva Lukáčová 

 

Hospodárka obce:     Mgr. Andrea Piatrovová 

 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov      8 

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:  10

  

z toho počet vedúcich zamestnancov       2 

 

Organizácie bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:  

 

 Materská škola, Čekovce 131 

 Školská jedáleň pri materskej škole, Čekovce 131 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:obeccekovce@zvnet.net
http://www.cekovce.ocu.sk/
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Záverečný účet Obce Čekovce za rok 2013 

 
 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

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

(ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) predkladáme údaje 

o rozpočtovom hospodárení obce Čekovce za rok 2013 súhrnne spracované do záverečného 

účtu obce.  

  

1. Rozpočet obce na rok 2013 

 
 Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce Čekovce v roku 2013  bol   

rozpočet   obce   na  rok   2013. Obec Čekovce v roku 2013 zostavila rozpočet podľa 

ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

 Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2012 uznesením č. 

X/12.Rozpočet obce bol zmenený štyri krát v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:   

- prvá  zmena  schválená obecným zastupiteľstvom dňa 04.06.2013 uznesením č. 4/2013 

- druhá zmena schválená dňa 30.09.2013 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 1/2013 

- tretia zmena  schválená obecným zastupiteľstvom dňa 03.12.2013 uznesením č. 2/13/2013 

- štvrtá zmena schválená dňa  30.12.2013 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 2/2013 

 

Rozpočet obce k 31.12.2013 v celých € 

 

 

 

 

 

 Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Rozpočet 

po 

zmenách 

Plnenie v 

% po 

zmenách 

Príjmy celkom 122737 141948,55 136743 103,80 

z toho :     

Bežné príjmy 122737 139110,89 136703 101,76 

Kapitálové príjmy 0 40 40 100,00 

Finančné príjmy 0 2797,66 0 0 

Výdavky celkom 122737 141815,2 136697 103,74 

z toho :     

Bežné výdavky 109402 131123,62 126362 103,77 

Kapitálové 

výdavky 

3000 0 0 0 

Finančné výdavky 10335 10691,58 10335 103,45 

Rozpočet obce 0 133,35 46  
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v € 

 

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

122 737 141 948,55 115,65 

 

2. 1  Bežné príjmy - daňové príjmy:  

 

 Daňové príjmy sú opakujúcimi sa, nenávratnými, bežnými príjmami a tvoria podstatnú 

a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. Najväčší podiel na náraste daňových príjmov má výnos 

dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň. Výnos dane je 

stanovený zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samosprávy v znení zákona č. 171/2005 Z. z.  

 Ďalšími dôležitými prímami rozpočtu obce sú výnosy miestnych daní a poplatkov 

podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych dania a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. Ide o daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad. Ročné sadzby uvedených daní boli stanovené na základe 

všeobecne záväzného nariadenia obce Čekovce o miestnych daniach a poplatkoch pre rok 

2013.  

   

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

100 850 107 362,93 106,45 

 

 z toho:  

a) EK 111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve   

 Výnos dane z príjmov poukázaný obci Čekovce pre rok 2013 bol prijatý vo výške         

94 256,28 €. Obec Čekovce vo svojom rozpočte pre rok 2013 schválila suma 9 000,00 €, čo 

predstavuje plnenie na 104,73 %. 

  

b) EK 121 Daň z nehnuteľností 

 Z rozpočtovaných 6 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 9 360,20 €, čo 

predstavuje 144,00%  plnenie.  

 

Obec Čekovce vo svojich rozpočtových príjmoch vykázala: 

 Rozpočet na 

rok 2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

% plnenie 

121 001 Daň z pozemkov 4 500 6 126,47 136,14 

121 002 Daň zo stavieb 2 000 3 221,91 161,10 

121 003 Daň za byty a nebytové 

priestory 

0 12,00 0 

 

c) EK 133 Miestne dane a miestne poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad a daň za psa 

 Z rozpočtovaných 4 350,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2013 v sume 3 746,45 €, 

čo predstavuje 86,13 % plnenie.  
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Obec Čekovce, vo svojich rozpočtových príjmoch vykázala: 

 Rozpočet na rok 

2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

% plnenie 

133 013 Daň za komunálny 

odpad a drobné stavebné odpady 

4 000 3 403,95 85,10 

133 013 Daň za psa 350 342,50 97,86 

 

 K 31. 12. 2013 obec Čekovce eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností, na 

miestnych daniach a poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume     

1 529,24 € z toho: 

 daň z nehnuteľnosti                   376,02 €. 

 daň za psa           37,50 €. 

 poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad            765,72 €. 

 

 Daňové príjmy v roku 2013 zaznamenali oproti roku 2012 nárast o 1,94 %.  

 

2. 2  Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

 

  Medzi vlastné nedaňové príjmy  patria najmä príjmy z vlastného podnikania, príjmy 

z vlastníctva majetku, užívateľské poplatky za vybrané verejné statky, ak sú tvorené, príjmy 

z mimorozpočtových fondov, sankčné pokuty a ostatné príjmy (napr. dary, výnosy 

z verejných zbierok atď.). Tieto prímy sú závislé na aktivite obce a výrazne ich ovplyvňuje 

rozsah vlastníckych práv k majetku.  

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

21 887,00 23 108,53 105,58 

 

a) EK 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

 Majetok obce Čekovce bol v roku 2013 dôležitým príjmom do rozpočtu obce. 

Z rozpočtovaných príjmov z vlastníctva vo výške 12 567,00 € bol skutočný príjem do 

rozpočtu obce k 31.12.2013 v sume 11 712,99 €, čo je 93,20 %.  

 Obec Čekovce v roku 2013 nevykonávala vlastnú investičnú činnosť a 

ani podnikateľskú činnosť. 

 

Obec Čekovce vo svojich  príjmoch vykázala: 

Príjem: 
Rozpočet na 

rok 2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 
% plnenie 

212002 z prenajatých pozemkov 70 65,46 93,51 

212003 z prenajatých budov, priestorov, 

objektov  
12 317 11 430,99 91,69 

212004 z prenajatých strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia  
180 216,54 95,81 

 

b) EK 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

 Z rozpočtovaných príjmov vo výške 9 210,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 

v sume 11 392,81, čo je 123,70% plnenie.  
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 Tieto príjmy sú tvorené príjmami za overenie podpisov a listín, za vyhlásenie 

v miestnom rozhlase, za fotokopírovanie, faxovanie, vydania potvrdenia, stanoviska, 

príjmami za vodu, príjmami z recyklačného fondu, za cintorínske poplatky a hrobové miesta,  

za porušenia predpisov, príjmami za pobyt dieťaťa v materskej škole a príjmami za stravné 

v školskej jedálni.  

 

Obec Čekovce vo svojich  príjmoch vykázala:  

 Rozpočet na 

rok 2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 
% plnenie 

221 004 overenie podpisu, listiny 100 84,50 84,50 

222 003 pokuty a penále za porušenie 

predpisov 
0 50,00 0,00 

223 001 za predaj výrobkov, tovarov, služieb 4 080 4 151,24 101,75 

223 002 za materské školy a školské 

zariadenia 
530 600 113,21 

223 003 za stravné  4 500 6 507,07 144,60 

 

c) EK 240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek , návratných finančných výpomocí, 

vkladov a ážio 

 Z rozpočtovaných príjmov z úrokov z vkladov v bankách vo výške 10,00 €, obec 

Čekovce vykázala skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 2,73 €, čo predstavovalo 27,30 % 

plnenie.  

 

d) EK 292 Ostatné príjmy 

 Obec Čekovce v roku 2013 vo svojich príjmoch rozpočtovala aj príjmy z vratiek vo 

výške 100,00 €, tieto však k 31.12.2013 neboli naplnené.   

 

 Nedaňové príjmy zaznamenali oproti roku 2012 pokles o 10,23 %.  

 

2. 3  Bežné príjmy - ostatné príjmy:  

 

 Finančné vzťahy štátu k rozpočtu obce Čekovce sú vyjadrené v podobe prijatých 

dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.  

 Kompetenčný zákon stanovuje prenesenie výkonu pôsobností úloh štátnej správy z 

ministerstiev, z krajských úradov a z okresných úradov na obce a na vyššie územné celky. To 

znamená, že kde kompetenčný zákon zveril úlohy obciam a samosprávnym krajom nejde 

o výkon samosprávnych úloh orgánov samospráv, ale o prenesený výkon štátnej správy. 

V týchto oblastiach obce vykonávajú úlohy štátnych orgánov a majú zákonný nárok na 

čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu na výkon predmetných úloh. 

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

0,00 8 639,43 0,00 
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Obec Čekovce v roku 2013 prijala nasledovné transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu 

nákladov preneseného výkonu štátnej správy: 

Poskytovateľ   Suma v € Účel  

ÚPSVaR  Zvolen 184,80 osobitný  príjemca obec Čekovce 

MDVaRR SR 1 103,82 na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry 

miest a obcí po zimnej prevádzke  

MŠVVaŠ SR 1 503,00 5% navýšenie platov pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov 

Ministerstvo vnútra SR 1 119,39 voľby 

UPSVaR Zvolen 1 868,5 pomocný pracovník obce 

UPSVaR Zvolen 124,98 aktivačná činnosť 

UPSVaR Zvolen 392,00 príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi 

Okresný úrad BB, odbor 

školstva 

1 019,00 nenormatívne finančné prostriedky – príspevok 

na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ 

Katastrálny úrad 670,61 register obnovenej evidencie pozemkov 

Ministerstvo vnútra SR 24,30 odmena skladníka materiálu civilnej ochrany 

Spoločná obecná úradovňa 

Krupina 

482,51 vyúčtovanie podielov účastníkov združenia 

u správcu združenia 

 Ministerstvo vnútra SR 146,52 na úseku hlásenia pobytu občanov a registra 

obyvateľov Slovenskej republiky 

SPOLU 8 639,43  

 

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

 

2. 4 Kapitálové príjmy:  

 

 Medzi kapitálové príjmy sú zahŕňané príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného 

majetku, ktorý spĺňa kritéria hmotného a nehmotného majetku.  

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

0 40,00 0,00 

 

a) EK 230 Príjem z predaja kapitálových aktív  

Obec Čekovce vo svojom rozpočte v roku 2013 nepočítala s kapitálovými príjmami. 

Avšak medzi kapitálové príjmy obec Čekovce k 31.12.2013 vykázala príjem za odpredaj 

pozemku vo výške 40,00 €.   

Odpredaj pozemku vo vlastníctve obce sa uskutočnil na základe uznesenia obecného 

zastupiteľstva č. 01/13/2013 z dňa 10. 09. 2013, ktoré schválilo zámer predaja majetku obce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zámer predaja bol schválený trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov, priamym predajom (kúpnou zmluvou) nehnuteľnosti 

evidovanej Správou katastra Krupina, ktorá je vo vlastníctve obce Čekovce v katastrálnom 

území Čekovce v spoluvlastníckom podiele 1/1, za kúpnu cenu 2 €,- za m 
2, 

 spolu 40,- € 

podľa osobitného zreteľa. Pozemok je uvedený na LV č. 388  a leží na parcele č. 311 vo 

výmere 20 m 
2.

 . 
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2. 5 Príjmové finančné operácie:  

 

 Finančnými operáciami sa  vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú 

sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, sú súčasťou rozpočtu obce. 

  Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné 

výpomoci a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí 

  

 Obec Čekovce vykázala v príjmových finančných operáciách  nerozpočtované pohyby 

na účte sociálneho fondu podľa usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/10843/2013-3 na 

vyplnenie III. časti finančného výkazu o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na 

účtoch subjektu verejnej správy FIN 1-12. V príjmovej časti bola vykázaná tvorba sociálneho 

fondu, príjem na mimorozpočtový účet v sume 434,15 €. 

 V príjmových finančných operáciách obec Čekovce k 31. 12. 2013 vykázala použitie 

prostriedkov rezervného fondu vo výške 2 363,51 € na usporiadanie splátky istiny úveru 

v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na základe 

uznesenia obecného zastupiteľstva č. 01/15/2014 zo dňa 03. 01. 2014. 

  

Obec Čekovce v roku 2013 neprijala žiadny úver.   

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013  

 
 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

122 737 141 815,20 115,54 

 

3.1.  Bežné výdavky: 

 

 Bežné výdavky slúžia na zabezpečenie činnosti obce vo všetkých jej oblastiach. 

Predovšetkým ide o výdavky na samosprávne funkcie obcí ako sú napr. výdavky na činnosť 

orgánov obce, na mzdy, platy, poistné, tovary, služby, zriaďovanie a prevádzku zriadení obce, 

výdavky na spoločenskú činnosť obce spojenú s kultúrnou, športovou a inou činnosťou, 

výdavky na cesty, dopravu, požiarnu ochranu, cintorín, na tvorbu a ochranu životného 

prostredia ako sú napr. výdavky na udržiavanie parkov, zelene, čistoty atď.  

 Ďalšou skupinou bežných výdavkov sú výdavky na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, výdavky vzniknuté zo spolupráce s inou 

obcou alebo vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami, na zabezpečenie úloh 

vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti 

a výdavky (úroky) z prijatých úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí.   

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

109 402,00 131 123,62 119,85 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

0 2 797,66 0,00 



9 

 

 Vo výdavkovej časti rozpočtu obec Čekovce v roku 2013 uplatňovala programovú 

štruktúru, ktorá spĺňala požadované členenie, ktoré predpisuje zákon č. 583/2004 Z.z 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.       

Program rozpočtu obce Čekovce  Rozpočet 

na rok 

2013 

Skutočnosť % 

plnenia 

Úprava 

rozpočtu 

% po 

úpravách 

1. Správa obecného úradu  47136 54749,73 105,58 52141,00 105,58 

2. Civilná a požiarna ochrana 1030 559,38 54,31 546,00 102,45 

3. Všeobecná pracovná oblasť 1050 7166,25 682,50 6700,00 106,96 

4.Cestná doprava a miestne 

komunikácie 
1400 4449,16 317,80 3993,00 111,42 

5. Odpadové hospodárstvo 4600 2775,90 60,35 4700,00 59,06 

6. Rozvoj obci z toho: 9145 8418,27 92,05 8477,00 99,31 

6. 1 Prostredie pre život 100 18,46 18,46 20,00 92,30 

6. 2 Vodné hospodárstvo 2495 2712,10 108,70 2945,00 92,09 

6. 3 Verejné osvetlenie a rozhlas 1700 1212,87 71,35 1200,00 101,07 

6.4. Rozvoj bývania a občianska 

vybavenosť 
9145 8418,27 92,05 4312,00 103,78 

7. Kultúra a šport z toho: 4305 2395,82 55,65 2671,00 89,70 

7. 1 Kultúrne a športové podujatia 950 385,77 40,61 551,00 70,01 

7. 2. Kultúrne služby  2925 1653,41 56,53 1742,00 94,91 

7.3. Cintorín  4305 2395,82 82,94 378,00 94,35 

8. Materská škola  40736 50609,11 124,24 47134,00 107,37 

Spolu 122737 131123,62 115,54 136697,00 103,74 

  z toho: 

a) EK 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

 Z rozpočtovaných výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania vo výške 46500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 54008,02 €, 

tzn., že rozpočet bol čerpaný na 122,42 %. 

 Obec Čekovce, vo svojich výdavkoch na mzdy, platy, služné príjmy a ostatné 

vyrovnania vykázala:  

Stredisko 

Plnenie výdavkov k 31.12.2013 

611 

Mzdy a platy 

612,616 Príplatky 

a doplatok k platu 

614 

Odmeny 

 Rozpočet Plnenie Rozpočet Plnenie Rozpočet 
Plnenie 

OcÚ 23 000 20 894,68 0 294,78 0 1 898,77 

MŠ 23 500 232 520,26 0 2 661,26 0 230,00 

Pomocný 

pracovník 

0 4 212,62 0 563,65 0 0 

SPOLU 46 500 48 359,56 0 3 519,69 0 2 128,77 
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b) EK 620 Poistné a príspevok do poisťovní  

 Z rozpočtovaných výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní vo výške 15 115,00 

€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 19 599,71 €, tzn., že rozpočet bol čerpaný na 

129,67 %. 

Obec Čekovce, vo svojich výdavkoch na poistné a príspevok do poisťovní vykázala:  

Stredisko 

Plnenie výdavkov k 31.12.2013 

625 

Poistné do sociálnej 

poisťovne 

621 

Poistné do všeobecnej 

zdravotnej poisťovne 

623 

Poistné do 

ostatných 

zdravotných 

poisťovní 

 Rozpočet Plnenie Rozpočet Plnenie Rozpočet Plnenie 

OcÚ 4 820 6 075,41 340 717,44 1 500 1 761,03 

MŠ 5 955 6 826,81 2 000 2 191,52 500 499,04 

Pomocný 

pracovník 

obce 

0 1 050,87 0 477,59 0 0 

SPOLU 10 775 13 953,09 2 340 3 386,55 2 000 2 260,07 

 

c) EK 630 Tovary a služby 

 Z rozpočtovaných výdavkov na tovary a služby vo výške 46 987,00 € bolo skutočné 

čerpanie k 31.12.2013 vo výške 52 323,52  €, tzn., že rozpočet bol čerpaný na 111,35 %. 

 Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce Čekovce. Obec Čekovce do 

kategórie ekonomickej klasifikácie 630 tovary a služby zaraďuje všetky výdavky vynaložené 

napr. na cestovné náhrady, energie, poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske, čistiace 

a ostatné materiály, palivá, reprezentačné, sociálny fond, licencie, špeciálne služby, uloženie 

a vývoz tko, príspevok na spoločnú úradovňu, poplatky za kultúrne akcie,  rutinnú 

a štandardnú údržbu,  stravné lístky, poplatky, odvody a ostatné tovary a služby. 

 

Obec Čekovce, vo svojich výdavkoch na tovary a služby vykázala: 

 Rozpočet Skutočnosť Plnenie 

631 Cestovné náhrady 

 

1 050 2 053,76 195,60 

632 Energie, voda a komunikácie 

 

12 455 14 503,18 116,44 

633 Materiál 

 

9 381,00 12 586,20 134,17 

634 Dopravné 

 

1 550,00 1 662,78 89,73 

635 Rutinná a štandardná údržba 

 

6 500 7 972,33 122,65 

637 Služby z toho: 

- odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru 

- odmeny poslancov 

1 6051 

 

1 295 

400 

13 545,27 

 

2 854,66 

400,00 

84,39 

 

220,44 

100 



11 

 

d) EK 640 Bežné transfery 

 Obec Čekovce v roku 2013 poskytla bežné transfery vo výške 2 642,64 €. Vo svojom 

rozpočte na rok 2013 plánovala s výškou 800 €, čo predstavuje plnenie na 330,33 %. 

  Medzi bežné transfery obec Čekovce vykázala transfer z vlastných prostriedkov 

a z prostriedkov štátneho rozpočtu spoločnej úradovni, dotáciu CVČ v Krupine, príspevok ZŠ 

v Bzovíku, členské príspevky ZMOS, príspevok novonarodeným deťom pri uvítaní do života, 

bežné transfery na odstupné, bežné transfery na nemocenské dávky atď.  

 

e) EK 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, 

návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 

 V roku 2013 obec Čekovce na splácanie úrokov súvisiacich s úvermi použila 2 549,73 

€ z čoho na: na úrok z úveru zo ŠFRB 2 213,30 € a na úrok z prvého municipálneho úveru 

336,43 €.  
 

3. 2  Kapitálové výdavky  

 

 Kapitálovými výdavkami sú najmä rozpočtové výdavky na obstaranie a zhodnotenie 

hmotného majetku a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto 

majetku v zmysle zákona o dani z príjmov. 

 Obec Čekovce vo svojom rozpočte  na rok 2013 počítala s kapitálovým výdavkom vo 

výške 3 000,00 €, ktorý chcela použiť na zriadenie obecného kompostoviska a zavedenie 

komunitného kompostovania v obci Čekovce.  

 Obec Čekovce však k 31. 12.2013 nevykázala žiadne kapitálové výdavky. 

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

3 000 0 0 

 

3. 3 Výdavkové finančné operácie  

 

 Výdavkové finančné operácie zahŕňajú výdavky z transakcií s finančnými aktívami 

a finančnými pasívami, t.j. napr. platby za úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci 

a kapitálovú účasť, ako aj z amortizácie (splácania) istiny úverov použitých v minulosti, 

nákupu majetkových účastí a ostatné výdavkové operácie.  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

10 335 10 691,58 103,45 

 

 Vo výdavkových operáciách boli premietnuté splátky úverov vo výške 10 335,00 €. 

Plnenie výdavkových finančných operácií k 31.12.2013 bolo vo výške 10 390,78 €, tzn. 

rozpočet výdavkových finančných operácií bol splnený na 100,53%. Vo výdavkových 

operáciách boli vykázané splátky úveru zo ŠFRB a prvého municipálneho úveru.  

 Vo výdavkovej časti bol vykázaný výdavok z mimorozpočtového účtu, príspevok na 

stravovanie zamestnancov obecného úradu v Čekovciach vo výške 300,80 €.  Výdavok bol 

uskutočnený v súlade s čl. III Smernice upravujúcej spôsob zabezpečenia stravovania 

zamestnancov obce Čekovce z dňa 1.7.2013 , § 152 Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, §7 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a čl. 35 kolektívnej 

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

 Rozpočet 2013 

v € 

Skutočnosť k 31.12.2013   

v € 

Príjmy celkom 122 737 141 948,55 

z toho :   

Bežné príjmy 0 139 110,89 

Kapitálové príjmy 0 40,00 

Finančné príjmy 0 2 797,66 

Výdavky celkom 122 737 141 815,2 

z toho :   

Bežné výdavky 118 556 131 123,62 

Kapitálové výdavky 1 157 0 

Finančné výdavky 10 210 10 691,58 

Hospodárenie obce za rok 

2013 

0 133,35 

 

4. 1 Rozpočtové hospodárenie 

  

 Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky, t.j. bežný rozpočet, 

ďalej na kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, t.j. kapitálový rozpočet a finančné operácie. 

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce, ale sú súčasťou 

rozpočtu obce. Výsledkom rozpočtového hospodárenia obce môže byť prebytok obecných 

financií alebo ich schodok.   

 

 Rozpočtové hospodárenie obce – plnenie rozpočtu obce (zistené podľa FIN 1-12): 

Rozpočet obce Príjmy v € Výdavky v € Prebytok/Schodok rozpočtu v € 

Bežný rozpočet 139 110,89 131 123,62 + 7 987,27 

Kapitálový rozpočet 40 0 + 40,00 

Rozpočet spolu 139 150,89 131 123,62 + 8 027,27 

 

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

pravidlách územnej samosprávy vznikol obci Čekovce v rozpočtovom roku 2013 

prebytok rozpočtu v sume 8 027,27 €. 

  

 

Prebytok rozpočtu navrhujeme použiť na: 

 

- tvorbu rezervného fondu 
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4. 2  Rozpočtové hospodárenie so zapojením finančných operácií 

 

 Vo výdavkoch obec Čekovce zapájala výdavkové finančné operácie vo výške             

10 691,58 €.  

 Vo výdavkových operáciách boli premietnuté splátky úverov vo výške 10 390,78 € . 

  Rozpočtové hospodárenie obce – plnenie rozpočtu obce (zistené podľa FIN 1-12): 

Rozpočet obce Príjmy v € Výdavky v € Prebytok/Schodok rozpočtu v € 

Bežný rozpočet 139 110,89 131 123,62 + 7 987,27 

Kapitálový rozpočet 40 0 + 40,00 

Rozpočet spolu 139 150,89 131 123,62 + 8 027,27 

Finančné operácie 0,00 10 390,78 - 7 893,92 

Rozpočet spolu s FO 139 150,89 141 514,4 -2 363,51 

 

 Takto zistený výsledok hospodárenia podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) až c) 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je  

schodok rozpočtu vo výške -2 363,51 €. 

 

  Schodok rozpočtu obce Čekovce bol krytý prostriedkami rezervného fondu. 

Príjmovou finančnou operáciou sa zrealizoval prevod finančných prostriedkov rezervného 

fondu, z ktorého sa usporiadali splátky istiny úverov vo výške 2 363,51 €.   

 

 

4. 3  Účtovný výsledok hospodárenia  

 

 Účtovný hospodársky výsledok sa zisťuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení niektorých predpisov a Opatrenia MF SR z 5. 12. 2007 č. 

MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a 

obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, 

príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších 

prepisov pre rok 2013. Účtovný výsledok hospodárenia sa zistí ako rozdiel výnosov 

účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5.  

 Obec Čekovce v členení na náklady a výnosy vykázala vo svojej individuálnej 

účtovnej závierke za rok 2013 nasledovnú výšku hospodárskeho výsledku za účtovné 

obdobie:  

 

 Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Výnosy – účtovná trieda 6 164 909,20 157 110,79 

Náklady – účtovná trieda 5 168 649,79 154 769,67 

Výsledok hospodárenia pred 

zdanením  

-3 740,59 2 341,12 

Splatná daň z príjmov 0,00 755,06 

Výsledok hospodárenia po 

zdanení 

-3 740,59 1 586,06 
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5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

 
  Podľa § 15 ods. 1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy obec môže vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä: 

prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok, zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení, 

zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových 

finančných operácií.  

 

 5 . 1 Rezervný fond 

 

 Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  

 V súlade s ustanovením § 15 ods. 4. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, obec vytvára rezervný fond vo výške určenej 

zastupiteľstvom, najmenej však 10% z prebytku rozpočtu príslušného rozpočtového roka. 

 Vzhľadom k tomu, že obec Čekovce v roku 2013 dosiahla prebytok rozpočtového 

hospodárstva vo výške 8 027,27 € obci vyplýva povinnosť tvorby rezervného fondu. 

Prostriedky rezervného fondu navrhujeme použiť v súlade s ustanovením § 10 ods. 8. zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak v priebehu 

rozpočtového roka vznikne:   

 potreba úrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce, 

 alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou 

okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu,  

 ale aj na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami svojho rozpočtu 

v priebehu rozpočtového roka v súlade s §15 ods. 3. zák. č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách 

 na usporiadanie splátok istiny úverov. 

  

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu z prebytku 

rozpočtu za rok 2013 a to vo výške 842,73 €. 

  
              

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2013  1 054,70 

Prírastky - z prebytku hospodárenia 2 304,90             

               - ostatné prírastky /úroky/             0,00 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

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

- uznesenie č. 1/15/2014 zo dňa 3.1.2014 

splácanie istiny      

       

 

2 363,51 

               - krytie schodku hospodárenia             0,00 

               - ostatné úbytky /poplatky banke/ 0,00 

KZ k 31.12.2013 996,09 
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5. 2 Sociálny fond 

 

 Obec v súlade so zákonom 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších 

predpisov na rok 2013 tvorí sociálny fond. Vedie ho na samostatnom bankovom účte. Zdrojmi 

sociálneho fondu sú: povinný prídel vo výške 1,5% zo základu podľa ustanovenia § 3. ods. 1. 

zákona 152/1994 o sociálnom fonde. Tvorbu a použitie sociálneho fondu ďalej upravuje 

kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2013 1 347,00 

Prírastky - povinný prídel -   1,5 %                     434,15       

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                      300,80 

              - regeneráciu PS, dopravu                   

              - dopravné                             

              - ostatné úbytky                                                    

KZ k 31.12.2013 1 480,35 

 
5. 3 Stav na bankových účtoch a v pokladni  

 

 Obec Čekovce disponuje 6. bankovými účtami. Prostriedky na bankových účtoch 

a v pokladni k 31.12.2013 boli vo výške:  

 

Názov účtu Číslo účtu Účet Zostatok k 31.12.2013 

Bežný účet - VÚB 5525-412 221001 76,40 

Bežný účet - DEXIA 9705211001 221005 4 898,02 

Dotačný - VÚB 1634384856 221006 1 799,29 

Sociálny fond - VÚB 1222983553 221003 1 480,35 

Rezervný fond - VÚB 1132112455 221002 3 311,23 

Školská jedáleň - VÚB 350402539412 221004 849,80 

Pokladňa  211 919,51 

SPOLU   13334,60 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v € 

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k 1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Majetok spolu 511 865,82 483 519,03 

Neobežný majetok spolu 494 586,59 465 127,12 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 165,97 165,97 

Dlhodobý hmotný majetok 405 952,62 376 493,15 

Dlhodobý finančný majetok 88 468,00 88 468,00 

Obežný majetok spolu 17 279,23 18 130,46 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  2 328,21 4 795,86 

Finančné účty  14 951,02 13 334,60 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  0,00 261,45 

 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Vlastné imanie a záväzky spolu 511 865,82 483 519,03 

Vlastné imanie  80 121,61 76 381,02 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  2 097,42 2 097,42 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  78 024,19 74 283,60 

Záväzky 210 313,96 208 401,02 

z toho :   

Rezervy  2 215,13 5 974,04 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 199 291,15 184 315,11 

Krátkodobé záväzky 8 807,68 10 968,84 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 7 143,03 

Časové rozlíšenie 221 430,25 198 736,99 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2013 

 
a) Záväzky 

 

Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31.12.2013  

 
Záväzok Riadok súvahy Hodnota záväzku Opis 

Dodávatelia 152 4 361,57 Záväzky voči dodávateľom za tovar 

a služby 

Iné záväzky 160 9,85 Záväzok voči odborovým 

organizáciám za mesiac december 

bežného roku splatený v mesiaci 

január budúceho roku 

Zamestnanci 163 3 605,67 Záväzok voči zamestnancom, mzdy 

za mesiac december bežného 

účtovného roka vyplatené v 

mesiaci január budúceho roku 

Zúčtovanie s orgánmi 

sociálneho 

a zdravotného poistenia 

165 2 106,22 Záväzok voči sociálnej a zdravotnej 

poisťovni, odvody z miezd za 

mesiac december bežného roku 

vyplatený v mesiaci január 

budúceho roku 

Daň z príjmov 166 224,86 Záväzok voči daňovému úradu, 

odvod dane z miezd za mesiac 

december bežného roku vyplatený 

v mesiaci január bežného roku  

Nevyfakturované 

dodávky 

156 660,67 Záväzky za enviromentálny servis za 

mesiac december, za dodaný tovar 

v mesiaci december, za vývoz 

a uloženie komunálneho odpadu 

v mesiaci december bežného roku, 

splatené v budúcom roku   

 

Spolu krátkodobé záväzky  10 968,84  

 

 

b) Úvery  

 Medzi dlhodobé bankové úvery obec Čekovce vykázala úver zo ŠFRB, ktorý prijala 

v roku 2004. Dátum splatnosti úveru je 02.12.2034, nesplatená menovitá hodnota k 31. 12. 

2013 je  180 385,53 €.  Nákladový úrok z úveru ŠFRB bol k 31. 12. 2013 vykázaný vo výške 

2 213,30 €.   
 Medzi krátkodobé bankové úvery obec Čekovce vykázala prvý municipálny úver, 

ktorý prijala v roku 2005. Dátum splatnosti úveru je 23. 08. 2016. Nesplatená menovitá 

hodnota k 31. 12. 2013 je 7 143,03 €. Nákladový úrok k 31. 12. 2013 obdobia vykázaný vo 

výške 336,43 €. 
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c) Vývoj dlhovej služby 

 Dlhová služba obce je počítaná ako (výdavky na splácanie istiny + úrokové splátky) / 

(bežné príjmy za predchádzajúci rok). Ukazovateľ informuje o tom, aké vysoké výdavky má 

samospráva v súvislosti s obsluhou dlhu. 

 Dlh obce v prepočte na 1 obyvateľa je za roky 2006 až 2011 počítaný ako (bankové 

úvery a výpomoci + dlhodobé záväzky - úvery od ŠFRB) / (počet obyvateľov k začiatku 

roka). Počnúc rokom 2012 je počítaný na základe údajov od MF SR o celkovom dlhu obcí v 

pomere k bežným príjmom za predchádzajúci rok (údaje sú následne prepočítané na 1 

obyvateľa). 

 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2013 

 

 

438 

Ukazovateľ 

dlhovej služby v 

% 

Bežné príjmy v roku 2013 139 110,89 

Splácanie istín a úrokov 

v roku 2013 

12 940,51 

Ukazovateľ dlhovej služby v % 9,30 %                          (hranica 30%) 

Dlhová služba 

na 1 obyvateľa v 

€ 

 

Bankové úvery 7 143,03 

Dlhodobé záväzky 184 315,11 

Úver od ŠFRB - 180 385,53 

Dlhová služba na 1 obyvateľa v € 16,30 € 

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií a podnikateľská činnosť 

 
 Obec  nie je  zriaďovateľom príspevkových organizácií a nepodniká v žiadnej oblasti.   

 

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov 

 
 Obec v roku 2013 neposkytla žiadne záruky.   

 

 

10. Finančné usporiadanie vzťahov  

 
 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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám 

 Obec v roku 2013 neposkytla finančné prostriedky žiadnej rozpočtovej organizácií.  
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b) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým 

organizáciám 

 Obec v roku 2013 neposkytla finančné prostriedky žiadnej príspevkovej organizácií.  

 

c) Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 Obec v roku 2013 neposkytla finančné prostriedky žiadnej právnickej osobe.  

 

d) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:  

 Obec v roku 2013 neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám – 

podnikateľom. 

 

e) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu 

 Obec v roku 2013 prijala a vyčerpala nasledovné dotácie, ktoré podliehali zúčtovaniu 

so štátnym rozpočtom: 

 
Poskytovateľ  

 

 

  

Účelové určenie grantu, 

transferu  

- bežné výdavky 

 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov  do 

31.12.2013 resp. 

do 31. 03. 2014 

 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

MDVaRR SR cestná infraštruktúra  1 103,82 1 103,82  

Ministerstvo 

vnútra SR 

odmena skladníka CO 24,30 24,30  

Ministerstvo 

vnútra SR 

register obyvateľov  146,52 146,52  

UPSVaR Zvolen pomocný pracovník obce  1 868,50 1 868,50  

MŠVVaŠ SR príspevok na výchovu 

a vzdelávanie 5-ročných 

detí v MŠ  

1 019 1 019  

UPSVaR Zvolen príspevok na stravu pre 

deti v hmotnej núdzi  

500 392 108,00 

Katastrálny úrad register obnovenej 

evidencie pozemkov  

670,61 670,61  

MŠVVaŠ SR navýšenie platov pedagog. 

a nepedagog. 

zamestnancov 

1 503 1 503  

Ministerstvo 

vnútra 

voľby  1 120 1 119,39 0,61 

UPSVaR Zvolen osobitný príjemca 184,80 184,80  

UPSVaR aktivačná činnosť 124,98 124,98  

Spoločný obecný 

úrad Krupina 

podiel účastníkov 

združenia u správcu 

združenia  

482,51 482,51  

SPOLU bežné výdavky 8 748,04 8 639,43 108,61 
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f) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

g) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

Obec Čekovce v roku 2013 poskytla bežné transfery  vo výške 282,26 € nasledovným obciam 

a mestám: 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov 
Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

Rozdiel 

Centrum voľného času Krupina 

– zriaďovateľ mesto Krupina 

260,00 260,00  

Základná škola s materskou 

školou v Bzovíku 

 – zriaďovateľ obec Bzovík 

22,26 22,26  

 

h) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 Obec neposkytla finančné prostriedky zo svojho rozpočtu VÚC.  

 

g) Finančné usporiadanie voči združeniam  

 Obec Čekovce v roku 2013 poskytla združeniam nasledovné finančné prostriedky vo 

výške 600,24 €:  

Obec  Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov 
Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

Rozdiel 

Spoločný obecný úrad Krupina 470,40 283,69 186,71 

Združenie miest a obcí 

Slovenska 

129,84 129,84  

 

 

 

11. Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce na 

rok 2013 

 
Obecné zastupiteľstvo SCHVAĽUJE: 

 
a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce 

Čekovce 

bez výhrad / s výhradami. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyčleniť finančné prostriedky z prebytku hospodárenia 

zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3. písmena 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 vo výške 842,73 €  
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Obecné zastupiteľstvo BERIE NA VEDOMIE: 

  

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2013 

 

b) Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok 2013 

 

 Obec Čekovce v zmysle § 16. ods. 3. zákona č. 583/2004 Z. Z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy dáva účtovnú závierku overiť audítorom.  

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2013 bude po spracovaní 

predložená Obecnému zastupiteľstvu.  

 

 

V Čekovciach dňa 19. 05. 2014 

 

Vypracovala: Mgr. Andrea Piatrovová – hospodárka obce   

  

 Predkladá:  Milan Gregáň – starosta obce  

 

 

 

 

12. Záverečné stanovisko 

 
 Po vykonanom audite z dňa 03.06.2014 

  

 

 

Vypracovala: Mgr. Andrea Piatrovová – hospodárka obce   

  

 Predkladá:  Milan Gregáň – starosta obce  

 

 

 

Dátum vyvesenia: 09. 06. 2014 

Dátum zvesenia:   23. 06. 2014 

 

 

 


