Stanovisko
hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2016
V zmysle § 18 f ods.1 písm. c) zákona 369/1990 Z .z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám nasledujúce stanovisko k záverečnému účtu obce Ostrovany za rok
2016.
Stanovisko som vypracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce za rok
2016. Návrh bol zverejnený dňa 14.6.2017 na úradnej tabuli obce.

A. Východiská spracovania
Záverečného účtu obce

odborného

stanoviska

HK

k návrhu

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia návrhu predloženého
záverečného účtu obce Ostrovany za rok 2016 na základe dvoch hľadísk :
Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce Ostrovany za rok 2016
Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu obce Ostrovany za rok 2016 bol spracovaný v súlade so zákonom č.
583/2004 Z. z. podľa § 10 odsek 7) o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
a ostatných súvisiacich právnych noriem.
Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce Ostrovany
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s dokumentom – Zásady rozpočtového
hospodárenia obce.
Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Ostrovany
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonne stanovenej
lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s §9 ods. 2 zákona o obecnom
zriadení a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec v zmysle §16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy si splnila
povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení (§9 ods. 4).

B. Spracovanie záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 odseku 5 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje tieto údaje :
 Údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou
 Bilanciu aktív a pasív
 Prehľad o stave a vývoji dlhu
 Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v jej pôsobnosti
 Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov
 Finančné usporiadanie so štátnym rozpočtom

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia
MF SR č. MF/010175/2004 – 42, ktorými sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická
klasifikácia, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej
samosprávy.
Vzhľadom na to, že obec má viac ako 2 000 obyvateľov, má povinnosť zostavovať
programový rozpočet. Hodnotenie programového rozpočtu je spracované samostatne v bode
16.
1. Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet, ktorý sa zostavuje podľa
ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od roku 2009 je
povinnosť pre obce a mestá, ktoré majú viac ako 2 000 obyvateľov zostavovať programový
rozpočet. Tento rozpočet sa zostavuje na obdobie troch rokov, pričom prvý rok je záväzný
a ostatné dva sú nezáväzné.
Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015
uznesením č.7 ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový
rozpočet ako aj finančné operácie ako schodkové. Celkové vybilancovanie schváleného
rozpočtu zabezpečovali príjmy bežného rozpočtu.
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočné plnenie rozpočtu

532 590

683 377

772 799,80

Bežné príjmy

532 590

683 377

772 799,80

Kapitálové príjmy

0

0

0

Finančné príjmy

0

0

0

Výdavky celkom

532 590

572 050

476 296,62

Bežné výdavky

357 970

397 430

384 776,41

Kapitálové výdavky

146 120

146 120

65 428,21

Finančné výdavky

28 500

28 500

26 092

Rozdiel

0

111 327

289 698,18

Príjmy celkom
z toho :

z toho :

2. Štruktúra príjmovej časti rozpočtu
Obec v roku 2016 dosiahla celkové príjmy vo výške 772 799,80 EUR, čím sa plánované
príjmy splnili na 113,09 %. Bežné príjmy boli vo výške 772 799,80 EUR, čím sa rozpočet
naplnil na 113,09 %, Kapitálové príjmy a finančné operácie boli nulové.

Predložený záverečný účet obsahuje podrobný rozbor plnenia v príjmovej a výdavkovej
časti, aj podľa oddielov a kódov zdroja a je spracovaný v súlade so zákonom 583/2004 Z.
z. .
3. Rozbor výdavkov k 31.12.2016
Rozpočet na rok
2016

Upravený rozpočet
2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

532 590

572 050

476 296,62

83,26

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 572 050 € bolo skutočne čerpané
v sume 476 296,62 €, čo predstavuje 83,26 %-né čerpanie.
Bežné výdavky
Rozpočet na rok
2016

k 31.12.2016

Upravený rozpočet
2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

397 430

384 776,41

96,82

357 970

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 397 430 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
384 776,41 €, čo predstavuje 96,82 %-né čerpanie.
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok
2016

Upravený rozpočet
2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

146 120

146 120

65 428,21

44,77

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 146 120,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 65 428,21 €, čo predstavuje 44,77 % čerpanie.
Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok
2016

Upravený rozpočet
2016

28 500

28 500

Skutočnosť k 31.12.2016
26 092

% čerpania
91,55

Z rozpočtovaných 28 500 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2016 v sume 26 092 €, čo predstavuje 91,55-né % čerpanie.
4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
Aktíva obce predstavujú obežný, neobežný majetok obce a časové rozlíšenie. Pasíva obce sú
tvorené vlastným imaním, záväzkami a časovým rozlíšením. Údaje sú uvádzané
a zostatkových hodnotách.
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu

Stav k 31.12.2016 v EUR Stav k 31.12.2015 v EUR
3 012 252,12

2 746 007,70

Neobežný majetok spolu

2 323 403,94

2 370 428,60

7 108,69

12 229,09

2 023 591,27

2 065 495,53

Dlhodobý finančný majetok

292 703,98

292 703,98

Obežný majetok spolu

688 848,18

375 579,10

229,34

336,93

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

46 738,56

28 726,96

641 880,28

346 515,21

Poskytnuté návratné fin. výpomoci
dlh.

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.

0

Časové rozlíšenie

0

0
0
0

PASÍVA
Názov

Stav k 31.12.2016 v EUR Stav k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

3 012 252,12

2 746 007,70

Vlastné imanie

2 746 414,38

2 481 045,17

0

0

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky

249 443,22

249 443,22

2 466 971,16

2 231 601,95

111 814,62

135 924,73

3 291,44

2 880,68

z toho :
Rezervy

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

Dlhodobé záväzky

0

1 143,80

1 140,12

Krátkodobé záväzky

22 050,38

18 110,93

Bankové úvery a výpomoci

85 329,00

113 793,00

184 023,12

129 037,80

Časové rozlíšenie

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Podľa § 17 odst.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtovom hospodárení môže obec a vyšší
územný celok na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak :




celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Obec v roku 2015 dosiahla
bežné príjmy vo výške 878 402,50 EUR a 60 % z toho činí sumu 527 041,50 EUR.
Dlh obce nezaplatenej istiny úverov k 31.12. 2016 činil sumu 85 329 EUR.
suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov
neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
pričom 25 % skutočných bežných príjmov za rok 2015 činilo sumu 219 600,63 EUR.
Obec zaplatila za bežné účtovné obdobie ročné istiny úverov vo výške 28 464 EUR
čím neprekročila zákonom stanovený limit.

Celkovou sumou dlhu obce alebo vyššieho územného celku sa rozumie súhrn záväzkov
vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných
dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce alebo vyššieho územného celku.
Do celkového dlhu sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizálneho fondu
a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných
bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za
obecné nájomné byty. Okrem toho tu nepatria záväzky z návratných zdrojov financovania
prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej
republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná
spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí
grantu uzatvorených medzi SR a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného
príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným
celkom a orgánom podľa osobitného predpisu. Do sumy splátok podľa § 17 odst.6 písm. b) sa
nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.
Ak celková suma dlhu dosiahne 50 % - 57 %, starosta obce alebo predseda vyššieho
územného celku je povinný do 15 dní od zistenia skutočnosti vypracovať a predložiť
zastupiteľstvu obce alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku informáciu, v ktorej
zdôvodní celkovú sumu dlhu a navrhne opatrenia na jeho zníženie. Obecné zastupiteľstvo
musí túto informáciu prerokovať do 15 dní odo dňa jej predloženia a v lehote do 7 dní od jej
predloženia zastupiteľstvu je starosta alebo predseda povinný túto skutočnosť oznámiť
písomne aj MFSR.

Ak celková suma dlhu dosiahne 58 % - 59 %, tak okrem predchádzajúceho odseku je obec
alebo vyšší územný celok do konca rozpočtového roka povinný vykonať také zmeny
rozpočtu, ktoré zabezpečia jeho vyrovnanosť a schváliť na nasledujúci rozpočtový rok iba
vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet podľa § 10 odst.3 písm. a)b), pričom schodok rozpočtu
môže vzniknúť len z dôvodu použitia účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo
štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu
nevyčerpaných v minulých rokoch, pričom schodok rozpočtu obce alebo vyššieho územného
celku môže vzniknúť rovnako z dôvodu použitia prostriedkov peňažných fondov.
Ak celková suma dlhu dosiahne 60 % a viac, tak obec a vyšší územný celok sú povinní
uplatňovať okrem vyššie spomenutých postupov aj postupy podľa osobitného predpisu.
Úvery započítané do dlhu obce k 31.12.2016
Poskytovateľ
úveru

Účel

Výška
prijatéh
o úveru

Výšk Zabezpečenie
úveru
a
úroku

Zostatok
k 31.12.201
6

Splatnos
ť

Prima banka

Investičný

227 649

2,5 %

85 329

r. 2019

Bianco zmenka

Výpočet ukazovateľa celkového dlhu obce k 31.12.2016 :




skutočné bežné príjmy k 31.12.2015 – 878 402,50 EUR
záväzky z nesplatených istín úverov k 31.12.2016 – 85 329 EUR
celkový dlh obce – ( 85 329 / 878 402,50 ) * 100 % = 9,71 %

6. Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 173 677 € bol skutočný príjem vo výške 226 599,90
€, čo predstavuje 130,47 %-né plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad odbor SoŽP

Suma v EUR

184,73 Životné prostredie

Okresný úrad odbor školstva

3 689,00 Školstvo MŠ

Okresný úrad odbor školstva

42 220,00 Školstvo ZŠ

Okresný úrad odbor COaKR
Okresný úrad odbor VVS
Ministerstvo pôdohospodárstva a RV
Ministerstvo hospodárstva SR
ÚPSVaR

Účel

82,67 Odmena pre skladníka CO
810,18 Voľby
11 213,80 Refundácia na výstavbu KC
100 817,15 Refundácia verejné osvetlenie
19 693,42 Stravné pre deti v HN

ÚPSVaR

4 880,40 Školské potreby pre deti v HN

ÚPSVaR

1 188,24 Dávka v HN

ÚPSVaR

24 155,22 Refundácia nákladov na AČ

ÚPSVaR

14 126,56 Prídavky na deti záškoláctvo

ÚPSVaR

722,10 Osobitný príjemca PND

ÚPSVaR

2 147,68 Refundácia nákladov na §54

Spolu

226 599,90

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
7. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 24/2004 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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

- kapitálové výdavky
-1-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

-2-

Rozdiel
(stĺ.2 stĺ.3 )

-3-4-

Bežné výdavky
TJ INTER Ostrovany – dotácia na činnosť

6 459,50

6459,50

0,00

- dotácia na Deň obce

600,00

600,00

0,00

- dotácia na fut. turnaj

300,00

0,00

300,00

2 000,00

1 999,73

0,27

300,00

300,00

0,00

1 500,00

870,00

630,00

Bežné výdavky
TJ SOKOL – dotácia na činnosť
- dotácia na futbalový turnaj
Cirkevná obec

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky BV
- kapitálové výdavky KV

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov v
€

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )
€

-3-1-

-2-

V€
-4-5-

MV SR

Dotácia na 5-ročné deti – BV

MV SR

Dotácia na hlásenie pobytu – BV

MV SR

Dotácia na základnú školu - BV

OÚ ŽP

Dotácia na ŽP – BV

OÚ

Dotácia na voľby - BV

UPSVaR

Dotácie na – stravu - BV
- školské potreby - BV
- osobitný príjemca -

3 689,00

3 689,00

0,00

668,75

668,75

0,00

40 751,00

33 946,00

6 805,00

184,73

184,73

0,00

810,18

810,18

0,00

19 693,42

19 693,42

0,00

4 880,40

4 880,40

0,00

722,10

722,10

0,00

BV
Dotácia na základnú školu – normatívne prostriedky -bola v roku 2016 poskytnutá vo výške
40 751 €, vyčerpané prostriedky v roku 2016 v sume 33 946 € rozdiel v sume 6 805 € bude
použitý do 31.3.2017.
9. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

Bežné príjmy spolu

772 799,80

z toho : bežné príjmy obce

772 799,80

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu

384 776,41

z toho : bežné výdavky obce

384 776,41

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet (BP – BV)

388 023,39

Kapitálové príjmy spolu

0

z toho : kapitálové príjmy obce

0

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu

65 428,21

z toho : kapitálové výdavky obce

65 428,21

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet (KP – KV)

-65 428,21

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

322 595,18

Vylúčenie z prebytku

6 805,00

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu

315 790,18

Príjmy z finančných operácií

0

Výdavky z finančných operácií

26 092

Rozdiel finančných operácií

-26 092

Hospodárenie obce

289 698,18

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 315 790,18 € 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,
navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % - 31 579,02 €
Celkové hospodárenie obce bolo v sume 289 698,18 € prebytkové.
10. Prehľad o stave bankových účtov a pokladnice k 31.12.2016
Kód účtu Číslo účtu

Zostatok

Popis účtu

k 31.12.2016
221

0592468001/5600

285 196,78 Bežný účet obce

221DOT

0592461002/5600

343 645,43 Dotačný účet obce

221POTR 0592469004/5600
221KC

0592469012/5600

87,53 Potravinový účet ŠJ
11 216,12 Účelový účet – výstavba KC

211

Účty spolu

640 145,86

Pokladnica

1 542,42

Finančné prostriedky spolu

641 688,28

12. Podnikateľská činnosť
Obec v roku 2016 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.
13. Prehľad pohľadávok, záväzkov a časového rozlíšenia k 31.12.2016
Pohľadávky k 31.12.2016 podľa údajov hlavnej knihy :
Číslo
účtu

Názov položky

315

Ostatné pohľadávky

318

Pohľadávky z nedaňových
45 796,54
príjmov obce

daň za komunálny odpad, nájomné obecných
bytov

319

Pohľadávky z daňových
11 064,76
príjmov obce

daň z nehnuteľností, daň za psa

Zostatok k
Popis účtu
31.12.2016

Spolu

dobropisy za spotrebu energií v roku 2016
982,21

stravné ŠJ

57 843,51

Záväzky k 31.12.2016 podľa údajov uvedených v hlavnej knihe :
Číslo
účtu

Názov položky

323

Ostatné
rezervy

472

Zostatok

Popis účtu

k 31.12.2016
krátkodobé

3 291,44

rezervy na vyúčtovanie auditu za rok 2016
a vyúčtovacie faktúry spoločného úradu

Záväzky zo sociálneho
fondu

1 143,80

nevyčerpaný sociálny fond

321

Dodávatelia

2 427,53

neuhradené dodávateľské faktúry v dátume
splatnosti

331

Zamestnanci

10 854,13

predpis miezd za 12/2016 a stravné lístky
hradené zamestnancami

461

Dlhodobé
úvery

bankové

85 329,00

nesplatená istina úveru - rekonštrukcia
miestnych komunikácií a chodníkov

336

Zúčtovanie

s orgánmi

7 418,12

predpis odvodov do zdravotných a sociálnej

poisťovne za 12/2016

sociálneho
a zdravotného
zabezpečenia
342

Daň z príjmov

1 350,60

Spolu

predpis dane z príjmov za 12/2016

111 814,62

Údaje časového rozlíšenia podľa hlavnej knihy k 31.12.2016:
Číslo
účtu

Názov položky

384

Výnosy budúcich období

Zostatok

Popis účtu

k 31.12.2016

Spolu

184 023,12

zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov
budúcich období, dopredu zaplatené poplatky

184 023,12

14. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.
15. Prehľad o poskytnutých zárukách obce
Obec v roku 2016 neposkytla žiadne záruky.
16. Hodnotenie programov rozpočtu
Programový rozpočet obce Ostrovany na rok 2016 je navrhnutý ako prebytkový. Jeho
výdajová časť pozostáva z 8 programov, ktoré obsahujú 23 podprogramov.
Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry:
Názov Programu

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Plnenie
rozpočtu
k 31.12.2016

Plnenie
rozpočtu v
%

Program 1 Plánovanie, manažment
a kontrola

286 010

286 110

168 775,11

59,01 %

Program 2 Služby občanom

28 470

28 770

10 939,36

38,02 %

Program 3 Odpadové hospodárstvo

36 580

30 880

26 111,87

84,56 %

114 730

147 230

121 565,67

82,57 %

14 200

14 100

10 055,01

71,31 %

Program 4 Vzdelávanie
Program 5 Šport

Program 6 Kultúra
Program 7 Prostredie pre život
Program 8 Sociálne služby
Plnenie program. rozpočtu celkom

3 700

3 700

4 387,49 118,58 %

49 500

52 700

50 419,25

95,67 %

3 000

8 560

2 086,38

24,37 %

532 590

572 050

394 340,14

68,93 %

C. Záver
Návrh záverečného účtu obce Ostrovany za rok 2016 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniam § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu obce Ostrovany za rok 2016 obsahuje všetky body uvádzané
v obsahu.
Návrh záverečného účtu obce Ostrovany za rok 2016 obsahuje zhodnotenie dlhu obce.
Návrh záverečného účtu obce Ostrovany za rok 2016 obsahuje zhodnotenie plnenia
programového rozpočtu.
Návrh záverečného účtu obce Ostrovany za rok 2016 v zmysle § 9 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol
zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Stav vykázaného dlhu obce a návratných zdrojov financovania je zhodný so stavom
vykázaným v účtovnej závierke. Potrebné je dodržiavať postupy účtovania transferov
a účtovných prípadov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam
obecnému zastupiteľstvu :

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

Ing. Zuzana Cervová
hl. kontrolór obce

V Ostrovanoch 27.6.2017

