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1. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu:

Berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Zlatá
Idka za rok 2019.

Dôvodová správa

V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov je úlohou hlavného kontrolóra obce vypracúvať odborné
stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho
schválením v obecnom zastupiteľstve.
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Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Zlatá Idka za rok 2019
V súlade s §18 f zák. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
predkladám
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Zlatá Idka za rok 2019.
Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu
Obce Zlatá Idka za rok 2019, ktorého obsahom je:
1.
2.
3.
4.
5.

Rozpočet obce na rok 2019
Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 v celých €
Rozbor plnenia výdavkov za rok 2019 v celých €
Tvorba a použitie prostriedkov rezervného.
Finančné usporiadanie vzťahov voči:
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v celých €
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
8. Informácie o nákladoch a výnosoch
9. Výsledok hospodárenia za rok 2019
10. Návrh uznesenia Obecného zastupiteľstva v Zlatá Idka

Obec je samostatný, územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s
vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2019.
Obec Zlatá Idka v roku 2019 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 právnych predpisov. Rozpočet obce na rok 2019
bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový
rozpočet bol zostavený ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.02.2019
uznesením č. 10/2019. Rozpočet na rok 2019 nebol upravovaný.

Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracovala do záverečného účtu obce. Záverečný účet je obec povinná zostavovať v
predpísanej skladbe v zmysle § 16, Zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a v zmysle § 20, Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
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NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení
rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení
príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa
jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia MF SR ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní
rozpočtov územnej samosprávy.
Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu
príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a položky. Návrh
záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu výdavkov spracovala a predložila podľa
funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej
klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie.
V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona, obec finančne usporiadala svoje hospodárenie
vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo svojho
rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných
obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku.

1. Rozpočet obce k 31.12.2019 v eurách
Schválený rozpočet obce na rok 2019 :
Rozpočet obce v €:
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Prebytok rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Prebytok rozpočtu z fin. operácií

453 520
347 000
106 520
80 712
7 300
73 412

z toho :

4

350 420
134 100

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

216 320

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

103 100
212 900
109 800

2. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2019 V CELÝCH €
Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

350 283

65,56

Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

150 720

154 196

102,30

534 232

1) BEŽNÉ PRÍJMY - DAŇOVÉ PRÍJMY :

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 100 000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019
poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 102 068 €, čo predstavuje plnenie na 102,06%.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 35 020 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 37 651€, čo je 107,51 % plnenie.
Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 24 034 €, dane zo stavieb boli vo výške
13 594 € a dane z bytov vo výške 23 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 37 651 €. K 31.12.2019 obec
eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností z roku 2019 vo výške 758 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 1 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 1 037 €, čo predstavuje 103,70 %
plnenie. Obec v roku 2019 neeviduje pohľadávky na dani za psa.
d) Daň za ubytovaciu kapacitu
Z rozpočtových 1 200 EUR bol skutočný príjem 1 098 EUR, čo predstavuje 91,5%.
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 13 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 12 342 €, čo predstavuje 91,42%
plnenie. Obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v roku 2019 vo výške
855 EUR.

2) BEŽNÉ PRÍJMY - NEDAŇOVÉ PRÍJMY :
Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

3 200

10 487

327,71

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (pol. 210)
Z rozpočtovaných 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 1 011 €, čo je 202,20 % plnenie.
Ide o príjem z prenajatých pozemkov budov, priestorov a objektov.
Dividendy za akcie od
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti neboli vyplácané a schválené VZ Vs. vodar. spoločnosť.
b) Administratívne poplatky (pol. 221)
Z rozpočtovaných 1 900 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 4 783 €, čo je 250,41 % plnenie.
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c) Pokuty a penále (pol. 222)
Z rozpočtových 0,- EUR v skutočnosti bol príjem 0,- EUR, čo je 0%.
d) Poplatky za stravné, za predaj výrobkov a služieb (pol.223)
Z rozpočtových 790 EUR bol skutočný príjem 4 693 EUR, čo je 594,05% plnenie.
e) Úroky z tuzemských účtov (pol. 240)
Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 0 €, čo je 0 % plnenie. Ide o príjem
z úrokov na bežných účtoch.

3) BEŽNÉ PRÍJMY – GRANTY A TRANSFERY :
Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

196 500

26 488

13,47 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.

Poskytovateľ

1.

Suma v €

3.

Min.dopravy ,výst. a RR SR
Kraj. Úr. Pre cest. Dopr. poz.
Kom.
Min. život.prostredia SR

4.

Účel
0

Dotácia na pren.výkon štát.správy

0

Dotácia na pren.výkon štát.správy

721

Dotácia na pren.výkon štát.spravy

Obvodný úrad Košice

131

Dotácia REGOB

5.

Obvodný úrad Košice

1 536

6.

Obvodný úrad Košice

24

7.

Dobrovoľná požiar. ochrana SR

3 000

Dotácia pre požiarnu ochranu v obci

8.

Úrad práce, soc. vecí a rod.

1 181

Refundácia mzdy

9.

Úrad vlády SR

19 895

Náučný chodník

2.

Voľby
Dotácia register adries

10.
11.

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

4) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :
a) kapitálové transfery
Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

103 100

78 400

76,04

v tom:
Položka 233001
Položka 231

6

Príjem z predaja pozemkov
Príjem z predaja kapital. aktív

38 400,- EUR
40 000,- EUR

3. ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV ZA ROK 2019 V CELÝCH €
Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

354 300

198 287

55,96

Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

134 100

139 758

104,21

1) BEŽNÉ VÝDAVKY :

v tom :
Funkčná klasifikácia
01.1.1. Výkonné a zákon. orgány – obce
01.6.0 Všeobecné verejné služby -voľby
04.5.1 Cestná doprava
05.1.0 Nakladanie s odpadmi

v celých €
Rozpočet
Skutočnosť
75 200
2 100
0

% plnenia

92 280
1 364

122,71
64,95

0

0

13 800

13 558

98,24

0

0

0

10 800

6 965

64,49

08.1.0 Rekreačné a športové služby

4 000

6 449

161,22

03.2.0 Požiarna ochrana

5 500

5 252

0

23

95,49
23

01.1.2 Poplatky banke a splátka DÚ- úver

8 300

7 917

95,38

01.8.0 PRÍSP. ZMOS, RUDOHORIE, SPOL. OCÚ

3 000

5 373

179,10

11 400

577

0

0

0

134 100

139 758

104,21

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami
06.4.0 Verejné osvetlenie

04.1.2 Verejne prospešné práce

08.2.0 ZPOZ, KNIŽNICA
10.7.0 Prídavky na dieťa
Spolu

5 06

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (pol. 611)
Z rozpočtovaných 32 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 34 546 €, čo je
106,62 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu a zamestnancov obce (obecný úrad, kontrolór
obce.
b) Poistné a príspevok do poisťovní (pol. 620)
Z rozpočtovaných 9 500€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 19 568 €, čo je
205,97 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd starostu a zamestnancov obce za
zamestnávateľa.
c) Tovary a služby (pol. 630)
Z rozpočtovaných 66 690 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 58 745 €, čo je 88,08%
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.
d) Bežné transfery (pol. 640)
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Z rozpočtovaných 10 800 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 14 211 €, čo predstavuje
131,58 % čerpanie. V danej položke sú zahrnuté transfer pre DHZ , rimsko katolícka cirkev a FO TJ Pokrok
Zlatá Idka, Spoloč. OcÚ Beniakovce, RUDOHORIE, ZMOS.

e) Splácanie úrokov z úveru(650)
Z rozpočtových 900 EUR bolo skutočne čerpané 587 EUR k 31.12.2019, čo predstavuje 65,22%.

2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:
Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

212 900

51 293

24,09

Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

7 300

7 236

99,12

3) VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:

4. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO
A SOCIÁLNEHO FONDU
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rezervný fond sa vedie sa na samostatnom bankovom účte.
Rezervný fond

Suma v celých €

ZS k 1.1.2019

22 239

Prírastky - z prebytku hospodárenia minulých rokov
Úbytky

8 046
116

KZ k 31.12.2018

30 169

Sociálny fond
Spoločný so sídlom vo Valalikoch

5. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI
A. štátnemu rozpočtu
B. štátnym fondom
C. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
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.
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A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu

1

2

Min.dopravy, výst. a RR
Krajský úr. pre CD a PK
Okresný úrad
Okresný úrad Košice
Okresný úrad Košice
Úrad práce Košice
Ministerstvo ŽP SR

Suma
poskyt.
prostr.
v r. 2019
3

Suma použ.
prostriedkov
v roku 2019
4

0
0
24
132
1 536
1 181
721

prenesený výkon št.správy
prenesený výkon št. správy
Register adries
register obyvateľov
voľby
Refundýcia mzdy
Životné prostredie

Rozdiel
(stĺ.3
- stĺ.4 )
5

0
0
24
132
1 536
1 181
721

0
0
0
0
0
0
0

B. Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
C. Obec v roku 2019 poskytla z rozpočtu dotáciu v súlade s VZN č. na
občianske združenia .
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie

rozvoj športu a pre

Suma poskyt.
prostr.
v r. 2019
1
2
Dobrovoľný hasičský zbor. Činnosť a nákup mater. 2 225,- EUR

Suma použ.
prostriedkov
v roku 2019
3
2 225,- EUR

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

FO TJ Pokrok. Činnosť a nákup materiálu.

3 191- EUR

3 191- EUR

0,-

Rímskokatolícka cirkev Zlatá Idka.

1 000,- EUR

1 000,- EUR

0,-

4

Centrum voľného času. Činnosť krúžkov našich
detí

6. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2019 V CELÝCH €
Vývoj hodnoty majetku a zdrojov jeho krytia za uplynulé roky vyjadrujú nasledovné tabuľky:
AKTÍVA

z toho:

Názov
Neobežný majetok spolu
Pozemky
Stavby
Stroje prístr. a zar.
Dopravné prostr.

9

KZ k 1.1.2019
783 082
150 068
529 541
17 884
0

KZ k 31.12.2019
797 762
144 509
503 748
15 881
0

0,-

Drobný dlhodobý hmot. majetok

0

0
73 151
12 438
0
82 496
0
0
0
1 784
80 712
0
0
787
866 365

z toho:

Dlhodobý finančný majetok
Obstaranie dlhodobého hmot. majetku
Ostatný dlhodobý majetok
Obežný majetok spolu
Zásoby
Zúčtovanie medzi subj. ver. správy
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty súčet
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
SPOLU

73 151
60 473
0
153 599
0
0
0
1 613
151 986
0
0
464
951 825

PASÍVA
Názov

KZ k 31.12.2019

KZ k 1.1.2019
540 908

627 807

Fondy súčet

0

0

536 140

540 908

27 910

18 505

600

600

Zúčtovanie medzi subj. ver. správy

0

0

Dlhodobé záväzky

0

0

Krátkodobé záväzky

12 286

10 117

Bankové úvery a ostatné prij.výp.

15 025

7 789

Časové rozlíšenie

297 546

305 513

SPOLU

866 364

951 825

z toho:

Vlastné imanie
Výsledok hospodárenia

Záväzky

z toho:

Rezervy súčet

Prehľad zostatkov bankových účtov obce k 31.12.2019 (v €):
Základný bežný účet obce..........................................................................
Základný bež. účet Slov.sp ............................................................
Fondový účet – FRR......................................................................
Fondový účet Slov. spor. ......................................................................
SPOLU:

56 985 €
33 111 €
30 170 €
30 955 €
151 221 €

7. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2019 V CELÝCH

€
Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
KRÁTKODOBÉ:
..................................................................... - voči dodávateľom
- nevyfakturované dodávky................................................
- voči zamestnancom.........................................................
....................... - zúčt. s org. soc. a zdrav. poist.
........................................................- ostatné priame dane
- iné záväzky...........................................................................
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1 923 €
0€
4 572 €
2 850 €
766 €
6€

8. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH
8.1.VÝNOSY - POPIS A VÝŠKA VÝZNAMNÝCH POLOŽIEK (V CELÝCH €)
Druh výnosov
Tržby za vlastné
výkony a tovar
Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov

Popis (č. učtu a názov)
602 - Tržby z predaja služieb
604 – Tržby za tovar
632 - Daňové výnosy samosprávy

Suma
2 470
3 754
140 495

633 - Výnosy z poplatkov

16 892

Ostatné výnosy

641 – Tržby z predaja DHM

78 399

Ostatné výnosy

645 – Úroky z omeškania

0

Ostatné pokuty

644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

0

Ostatné výnosy

648- Ost.výnosy z prevádzkovej činnosti

116

653 - Zúčtovanie ostat. rezerv z prevádz.čin.

600

Zúčtovanie rezerv a
opravných položiek z
prevádzkovej a
finančnej činnosti
a zúčtovanie časového
rozlíšenia
Finančné výnosy
Výnosy z transferov a
rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a
PO zriadených obcou
alebo VÚC
Výnosy samosprávy
z kap. transferov zo ŠR
Výnosy samosprávy s
grantov
Spolu

668 – Ostatné finančné výnosy

0

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo
štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy

694 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov

6 593

11 928

697 – výnosy samosprávy z grantov

0
261 247

8.2. NÁKLADY - POPIS A VÝŠKA VÝZNAMNÝCH POLOŽIEK (V CELÝCH €)
Druh nákladov
Spotrebované nákupy

Služby

Popis (č.účtu a názov)
501 - Spotreba materiálu

19 653

502 - Spotreba energie

6 062

511 – Opravy a udržiavanie

3 972

512 - Cestovné

1 648

513 - Náklady na reprezentáciu
Osobné náklady

Suma

379

518 - Ostatné služby

37 613

521 - Mzdové náklady

44 088

524 - Zákonné sociálne poistenie

14 797

527 - Zákonné sociálne náklady

1 777

528 – Ostatné sociálne náklady

0

Dane a poplatky
538 - Ostatne da a poplatky

11
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Druh nákladov
Ostatné nákl. na prev.
Odpisy, rezervy a
opravné položky z
prevádzkovej a
finačnej činnosti a
zúčtovanie časového
rozlíšenia
Finančné náklady

Popis (č.účtu a názov)
541 - Zostatková cena predaného majetku
548 – Ostatné náklady na prevádz. činnosť
551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného
majetku
553 - Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

8 802
3
27 810
600

558 – Tvorba ostatných opravných položiek
562 – Úroky
568 - Ostatné finančné náklady

Náklady na transfery

Suma

0
587
1 456

585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce subjektom
mimo verejnej správy
586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo
z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo
verejnej správy

300
4 723
174 348

Spolu

9. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok rozpočtu vo výške 151 221,04 €,
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.

10. ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Zlatá Idka je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje
všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.
Návrh záverečného účtu Obce Zlatá Idka za rok 2019 v zmysle § 9 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy splnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom
zriadení § 9 ods.4 t.j., že ročnú závierku obce overuje audítor. S jej výsledkom budete
oboznámení na rokovaní OZ.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu
obce Zlatá Idka za rok 2019 výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

V Košiciach dňa 15.04.2020
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JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD.
hlavný kontrolór
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