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Stanovisko k návrhu záverečného účtu (ZÚ) za rok 2015 

V zmysle § 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

predkladám 

odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Hermanovce nad Topľou za rok 2015. 

Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného 

účtu obce Hermanovce nad Topľou za rok 2015 a príslušných finančných a účtovných 

výkazov zostavených k 31.12.2015.  

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO 

STANOVISKA K NÁVRHU ZÚ 

Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu ZÚ z dvoch 

hľadísk : 

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu 
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh záverečného účtu bol v plnom rozsahu spracovaný v súlade so zákonom č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.p. ako aj  

Zásadami hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami obce. 

1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

Návrh ZÚ bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a web stránke obce , t.j. 

najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p. a s § 16 ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy.  

1.3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce  

Obec si splnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a dala si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, 

ktorým je zákon č.369/1990 o obecnom zriadení v z.n.p. (§ 9 ods.4).  

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

Predložený návrh ZÚ obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 Zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy :  

1. údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods.3 zákona 583/2004 Z.z. v súlade s 

rozpočtovou klasifikáciou 
2. bilanciu aktív a pasív 
3. prehľad o stave a vývoji dlhu 

4. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce 
5. prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov 
6. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
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7. finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu  

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle 

opatrenia MF SR č. MF/010175/2004–42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná 

a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, 

sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. 

Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení 

súhrnne spracovala do záverečného účtu obce.  

 

B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU  

1) Údaje o plnení rozpočtu 

     Finančné hospodárenie Obce Hermanovce nad Topľou sa riadilo rozpočtom, ktorý bol 

schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 12/2015, písm.b) prijatého na riadnom 

zasadnutí OcZ dňa 16.01.2015. 

      Schválený rozpočet Obce Hermanovce nad Topľou bol v priebehu roka upravený 

rozpočtovým opatrením : 

č.1, ktoré bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.18/2015, bod C,   dňa 

30.1.2015 

č.2. schválené uznesením č.32/2015 zo dňa 24.4.2015 

č.3  schválené uznesením č.67/2015 zo dňa 20.11.2015 

 

K 31.12.2015 obec hospodárila nasledovne: 

 
 Rozpočet Rozpočet po 

zmenách 

Zmena Skutočnosť Zmena % 

plnenia 

Skutočnosť 

roka 2014 

Zmena 

2015-2014 

Príjmy 

celkom 
282.634,65 285.612,58 +3 tis. 290.788,99 +5 tis. 101,81% 296.293,10 - 6 tis. 

Z toho:         

Bežné príjmy 276.616,00 277.538,58 +1 tis 282.715,11 +5 tis 101,86 % 287.229,56 - 5  tis 

Kapitálové 

príjmy 

0 0  0 0. - 2.000,00 - 2 tis. 

Finančné 

operácie 

6.018,65 8.074,00 +2 tis 8.073,88 0 100,00 % 7.063,54 +1 tis 

 

 
 Rozpočet Rozpočet po 

zmenách 

Zmena Skutočnosť Zmena % 

plnenia 

Skutočnosť 

roka 2014 

Zmena 

2015-2014 

Výdavky 

celkom 
282.634,65 285.612,58 +3 tis. 267.017,69 - 19tis. 93,49% 284.083,46 - 17 tis. 

Z toho:         

Bežné 

výdavky 

273.134,65 269.012,58 -4 tis 251.953,08 -17tis 93,66 % 278.781,59 - 27 tis 

Kapitálové 

výdavky 

9.500,00 16.600,00 + 7 15.064,61 - 2 tis 90,75 % 5.301,87 + 10tis. 

Finančné 

operácie 

0 0  0 0 - 0 0 
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Pre hodnotenie rozpočtu pri záverečnom účte sa prebytok alebo schodok vypočíta podľa § 10 

ods.3 písm. a) a b) vyššie citovaného zákona a to rozdiel medzi bežnými príjmami, bežnými 

výdavkami a kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami. Vo Vašom prípade rozdiel: 

 

Bežné rozpočtové príjmy      282.715,11 € 

Bežné rozpočtové výdavky      251.953,08 € 

Rozdiel – prebytok bežného rozpočtu                       + 30.762,03 €  

 

 

Kapitálové príjmy                                                                0,00 € 

Kapitálové výdavky                 15.064,61 € 

Rozdiel – schodok  kapitálového rozpočtu              - 15.064,61 € 

 

Rozdiel – prebytok                                   +  15.697,42 € 

 

Príjmové finančné operácie                                         8.073,88 € 

Výdavkové finančné operácie                             0 € 

Zostatok                                                        8.073,88 € 

 

Spolu BP + KP + PFO                                  290.788,99 € 

Spolu BV + KV + VFO                                  267.017,69 € 

Výsledok rozpočtového hospodárenia       +  23.771,30 € 

 

 

Z prebytku rozpočtu v sume 15.697,42 € zistenom podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a) 

a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p., sa  

obvykle vylučujú nevyčerpané prostriedky zo ŠR  (v roku 2015 však boli všetky 

vyčerpané) .  

 

Na základe uvedených skutočností sa navrhuje skutočná tvorba rezervného fondu za rok 

2015  vo výške 23.771,30 € (čo je výška rozpočtu § 10 ods. 3 písm.a) a b) v sume 15.697,42 € 

a  zostatok finančných operácií 8.073,88 €).  

 

 

CELKOVÉ PRÍJMY  

(rozpočtované na sumu 285.612,58 €) skutočnosť 290.788,99 € , 101,81 % - né plnenie. 

Z toho  

BEŽNÉ PRÍJMY  

(rozpočtované na sumu 277.538,58 €) skutočnosť : 282.715,11 €, 101,87 %-né plnenie. 

( v roku 2014 : 287.229,56 €) 

Z toho  
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1) Výnos dane z príjmov poukázaný úz.samospráve : tzv. podielové dane (61,53 % 

podiel na bežných príjmoch). Rozpočtovaný príjem : 170.400 €, skutočnosť 

173.952,71 €, 102,08 % plnenie 

(v roku 2014 príjem vo výške : 162.802,45 €)  

2) Daň z nehnuteľností (4,40 %-ný podiel na skutočných bežných príjmoch). 

Rozpočtovaný príjem 11.900  €, skutočnosť 12.431,66 € , 104,47 %  -né plnenie 

 (daň z pozemkov 10.043,48 €, daň zo stavieb 2.388,18 €. Vtom inkasované 

nedoplatky z minulých rokov (teda z roku 2014 a starších rokov) bola v sume 

529,79 €. Staršie než 1 rok stále zostávajú pohľadávky v hodnote 272,28 €, zostatok 

pohľadávok z roka 2015 je v sume 225,50 € ). Celkový nedoplatok na dani 

z nehnuteľnosti k 31/12/2015 teda predstavuje  sumu 497,78 € . 

( v roku 2014  12.353,92 €)  

3) Daň za psa  (0,21 % podiel), Rozpočtovaný príjem 560 €, skutočnosť 581 €,  103,75  

%-né plnenie  

 (v roku 2014 : 563,50 €) 

4) Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady  1,69 % podiel. 

Rozpočtovaný príjem 4.600 €, skutočnosť 4.777,78 €, 103,86 %-né plnenie.  

(v roku 2014 : 4.618,10 €) 

5) Zo štátneho rozpočtu (granty a transfery)  (29,04 % podiel) . Rozpočtovaný príjem 

82.173,58 €, skutočnosť 82.108,31 €, 99,92 %-né plnenie. Išlo o účelovo viazané 

dotačné prostriedky prevažne pre základnú školu 70.992,71 € , aktivačné služby : 

6.552,60 €, referendum : 537 €, skladník CO 26 €, oprava strechy domu smútku : 

4.000 €)  

( v roku 2014 93.822,31 €) 

6) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku  0,74 % podiel. Rozpočtovaný príjem 

1.383 €, skutočnosť 2.108,04 €, 152,43 %-né plnenie ( išlo o príjem z predaja dreva 

: 240 €, príjem z prenajatých pozemkov : 352,80 €, príjem z prenajatých budov, 

priestorov a objektov : 1.515,24 €).  

( v roku 2014 5.955,12 €) 

7)  Administratívne poplatky a iné popl.a platby (2,22 % podiel). Rozpočtovaný príjem 

6.100 €, skutočný príjem 6.271,06 €, 102,80 %-né plnenie. 

 (ide o správne poplatky 544 €,  za predaj tovarov a služieb 3.269,51 €, poplatky za 

MŠ a ŠKD 865,52 €,  za stravné 1.592,03 € ) 

( v roku 2014 6.975,91 €) 



 6 

8) Ostatné príjmy 0,17 % podiel . Rozpočtovaný príjem 420 €, skutočnosť 479,56 € , 

114,18 % - né plnenie. (sumu predstavovali vratky 350 €, a dobropisy 129,56 €)  

( v roku 2014 138,25  €) 

 

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY  

(rozpočtované 0 €) Skutočné príjmy 0 €   

(v roku 2014 2.000 €, kapitálová dotácia na rekonštrukciu ústredného kúrenia). 

 

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE   

(rozpočtované príjmy : 8.074 €) skutočné príjmy : 8.073,88 €, 99,99 %-né plnenie.  

Ide o príjem nevyčerpaných prostriedkov ŠR z minulého roka , zapojených do rozpočtu 

r.2015 v sume 6.353,88 € (z čoho bežný transfer pre základnú školu je v sume 4.353,88 €, 

a kapitálové výdavky na rekonštrukciu kúrenia kultúrneho domu a obecného úradu v sume 

2.000 € ) ,  

a o použitie rezervného fondu vo výške 1.720 € (chválené uznesením OcZ č.67/2015 zo dňa 

25.11.2015).  

(v roku 2014 :  7.063,54 € ) 

 

Plnenie rozpočtu výdavkov 

CELKOVÉ VÝDAVKY 

 (rozpočtované vo výške 285.612,58 €) skutočnosť : 267.017,69 €, čo je 93,49%- né čerpanie   

( v roku 2014 284.083,46 €)  

Z toho : 

BEŽNÉ VÝDAVKY  

(rozpočtované na 269.012,58 €) skutočnosť : 251.953,08 €  čerpané na 93,66 %)  

( v roku 2014  278.781,59 €) . Funkčná klasifikácia je uvedená v záverečnom účte.   

Ide napr. o výdavky : 
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1) Výdavky na mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ , aktivačných pracovníkov 

a pracovníkov školstva : (47,34 % z bežných výdavkov) .Rozpočtované výdavky 

120.277,21 €, skutočnosť 119.275,91 € , 99,17 %-né plnenie.  

 ( v roku 2014 124.837,25 €) 

2) Poistné a príspevky do poisťovní : (17,50 % z bežných výdavkov). Rozpočtované 

výdavky 45.027,71 €, skutočnosť 44.101,78 čo je 97,94 €, %-né plnenie.  

(v roku 2014 45.569,27 €) 

3) Nákup tovarov a služieb : (32,04 % podiel) : ide o cestovné náhrady, energie, materiál, 

dopravné, údržba, dohody o vykonaní práce a ostatné tovary a služby (prevádzkové 

výdavky všetkých stredísk OcÚ) .Rozpočtované výdavky 95.337,66 €, skutočnosť 

80.723,88 €, čo je 84,67 %-né plnenie.  

(v roku 2014 101.503,03 €) 

4) Bežné transfery :  (3,12 % z bežných výdavkov) .Rozpočtované výdavky 8.370 €, 

skutočnosť 7.851,51 €, 93,81 % - né plnenie.  

( v roku 2014  6.872,04 €) 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 

Z rozpočtovaných 16.600 € bolo skutočne čerpaných 15.064,61 €, čo predstavuje 90,75 % - 

né čerpanie . Z čoho významnými položkami boli : rekonštrukcia kúrenia OcÚ 5.561 € 

(rozpočtovaných 5.000 €), osvetlenie multifunkčného ihriska : 3.967,25 € (rozpočet : 3.968,17 

€), projektová dokumentácia – zateplenie budovy školy (zvýšenie energetickej účinnosti MŠ 

a ZŠ) : 4.920 € (rozpočet : 4.920 €).  

(v roku 2014 5.301,87 €) 

 

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE  

skutočné výdavky 0 €.   

(v roku 2014 0  € ) 

 

Tvorba a čerpanie peňažných fondov 

Obec má vytvorený sociálny fond, ktorý k 1/1/2015 predstavoval výšku 1.182,61 €, tvorený 

bol povinným prídelom zo miezd 1,05 % v sume 956,02 €, čerpaný na účel stravovania 

358,10 €, regeneráciu pracovnej sily 470 € . Jeho KZ teda k 31/12/2015  predstavoval výšku 

1.310,53 €.  
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Zároveň obec eviduje aj Rezervný fond. Jeho stav bol k 1/1/2015 vo výške 34.355,24 € 

(evidovaný je na účte 221.110 –rezervný fond , a fyzicky sú peniaze uložené na základnom 

bežnom účte). Počas roka 2015 došlo k prírastku z prebytku hospodárenia roka 2014 

a zostatku finančných operácií v sume 5.855,76 €, a k čerpaniu (uznesenie č.67/2015 

z 20.11.2015) na účel plynofikácie budovy s.č.54 v hodnote 1.720 €. Jeho KZ k 31/12/2015 

predstavujme hodnotu 38.491 €.  

 

2) Bilancia aktív a pasív 

AKTÍVA 
stav k 
1/1/2015 

stav k 
31/12/2015 

zmena 
stavu 

majetok spolu 822 806 835 840 13 034 

Neobežný majetok spolu 765 269 757 650 -7 619 

z toho : 
   Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 643 329 635 710 -7 619 

Dlhodobý finančný majetok 121 940 121 940 0 

Obežný majetok spolu 55 957 76 253 20 296 

z toho : 
   Zásoby 1 853 1 391 -462 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky 933 1 807 874 

Finančné účty 53 172 73 055 19 883 

Časové rozlíšenie 1 580 1 937 357 

Z toho : 
   náklady budúcich období 1 580 1 937 357 

Dlhodobý hmotný majetok : /-/ 7.619 € , predstavuje obstaranie DHM v sume 15.064,61 € 

(viď kapitálové výdavky ) a účtovný odpis HM vo výške : 22.683,69 €. 

Krátkodobé pohľadávky : /+/ 874 €, predstavuje nárast ostatných pohľadávok v sume 

1.254,43 € , a pokles pohľadávok z daňových príjmov o 304,29 € 

Finančné účty : /+/ 19.883 € , dôvodom nárastu je prebytok rozpočtového hospodárenia roka 

2015.  
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PASÍVA 
stav k   
1/1/2015 

stav k 
31/12/2015 

zmena 
stavu 

Vlastné imanie a záväzky spolu 822 806 835 840 13 034 

Vlastné imanie 399 960 420 968 21 008 

z toho : 
   Oceňovacie rozdiely 0 0 0 

Fondy 0 0 0 

Výsledok hospodárenia 399 960 420 968 21 008 

Záväzky 25 344 30 813 5 469 

z toho : 
   Rezervy 378 378 0 

Zúčtovanie medzi subjektmi  VS 6 361 7 -6 354  

Dlhodobé záväzky 1 183 1 310 127 

Krátkodobé záväzky 17 423 29 118 11 695 

Bankové úvery a výpomoci 0 0 0 

Časové rozlíšenie (všetko výnosy bud.období) 397 502 384 059 -13 443 

Výsledok hospodárenia /+/ 21.008 €. Nárast je spôsobený začlenením VH roka 2014 do 

nerozdelených ziskov minulých rokov v sume 19.821,54 € a zvýšenie VH roka 2015 oproti 

minulému roku o 1.187,30 €.  

Zúčtovanie medzi subjektmi VS /-/ 6.354 €, predstavuje pokles nezúčtovaných dotácií  (v roku 

2014 boli nezúčtované : bežný transfer na ZŠ 4.353,88 €, a dotácia na rekonštrukciu kúrenia 

v kultúrnom dome).  

Krátkodobé záväzky /+/ 11.695 € predstavovali najmä nárast záväzkov voči za-ncom v sume 

3.320,89 €, voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia 4.549,98 €, a daň zo závislej činnosti 

1.517,89 €. Hodnota mzdových nákladov však oproti predchádzajúcemu roku narástla len 

o 1.383,81 € na výšku : 127.333,07 €).  

3) Prehľad o stave a vývoji dlhu 

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania ustanovuje § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.  

V zmysle ustanovenia §17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

môže obec na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania - úver, len ak:  

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a  

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania - úveru vrátane úhrady výnosov 

neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 

Celková suma dlhu predstavuje sumár záväzkov zo splácania istín návratných zdrojov 

financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.  

Na základe analýzy dlhovej angažovanosti obce konštatujem, že celková suma dlhu podľa § 

17 ods.6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy neprekročila 60 % 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 
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Suma dlhu obce : 0 € 

60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka :  172.338 € ( 

287.229,56 € x 60%) 

 

V zmysle § 19 ods.1. Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, som k 31/12/2015 overovala pomer záväzkov po lehote splatnosti ku skutočným 

bežným príjmom minulého rozpočtového roka , a existenciu záväzkov starších ako 60 dní po 

lehote splatnosti. Ak existujú záväzky staršie ako 60 dní po lehote, a pomer záväzkov po 

lehote splatnosti je vyšší ako 15% skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho 

rozpočtového roka,  obec je povinná zaviesť ozdravný režim.  

15% skutočných bežných príjmov minulého roka predstavuje : 43.084,43 € ( 0,15 x 

287.229,56 €).  

Avšak obec neeviduje záväzky po lehote splatnosti, preto nie je povinná zaviesť ozdravný 

režim.  

 

4) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce 

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií 

5) Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov 

Obec neposkytla žiadne záruky 

6) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť v pravom slova zmysle, ale vo výkaze 

vykazuje výnosy a náklady z podnikateľskej činnosti (výnosy : 240 € na účte 648.900 

ost. výnosy z prevádzkovej činnosti na zdanenie ,čo vlastne predstavuje príjem za 

predaj dreva) , a náklady  : 52,36 € čo je daň z príjmov právnických osôb z daného 

predaja.  

(prenájom majetku je od 1.1.2011 v zmysle § 548/2011 oslobodený od dane z príjmov, 

predaj majetku je predmetom dane z príjmu a nie je oslobodený. VH z podnikateľskej 

činnosti + 187,64 €, a z z hlavnej činnosti 20.821,20 €).  

(v roku 2014 VH z podnikateľskej činnosti + 2.745,70 €, a VH z hlavnej činnosti + 

17.075,84 €).  
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Záver 

Návrh záverečného účtu Obce Hermanovce nad Topľou za rok 2015 je spracovaný 

v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného 

zákona.  

 

     Riadna účtovná závierka za rok 2015 a hospodárenie obce za rok 2015 v súlade  

s § 9 ods. 4 zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a v zmysle § 16 ods.3 zákona 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bola overená audítorom ku 

dňu schválenia záverečného účtu (správa audítora AUDIT CONSULT CD , je z júna 2016). 

 

   Účtovná závierka za rok 2015 bola zostavená podľa zákona č 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v z.n.p. Účtovná závierka za rok 2015 poskytuje vo všetkých významných súvislostiach 

pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Hermanovce nad Topľou k 31.12.2015, 

a výsledok hospodárenia za uvedený rok vo výške /+/ 21.008,84 € (v roku 2014 /+/ 19.821,54 

€ )   je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p. 

 

 

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce 

Hermanovce nad Topľou za rok 2015 s výrokom : 

     „celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“ 

 

 

Návrh uznesenia :  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2015.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2015 a celoročné hospodárenie 

bez výhrad.   
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 23.771,30 EUR.  

 

 

 V Hermanovciach dňa 20.6.2016 

Ing.Vierka Hanková 

  hlavný kontrolór 


