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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 2020.

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 2020
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 2020.
Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce Zlatá
Idka za rok 2020, ktorého obsahom je:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Rozpočet obce na rok 2020
Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v eurách
Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 v eurách
Prebytok/ schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu
Finančné usporiadanie vzťahov voči:
A. štátnemu rozpočtu
B. štátnym fondom
C. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v celých €
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
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 2020.
Obec Zlatá Idka v roku 2020 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 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21.02.2020 uznesením č. 15/2020. Obec
v roku 2020 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.
Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2020 si vyžiadal úpravu výdavkových položiek.
1.
2.

rozpočtovým opatrením č. 1 schválené starostom obce dňa 27.1.2020
I. zmena schválená Obecným zastupiteľstvom uznesením 64/2020 dňa16.12.2020

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 §
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16, Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v zmysle § 20, Zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve.
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 31.12.2020 v eurách

Schválený
2020
215 256,00
140 900,00
74 356,00

Upravený k
31.12.2020
215 256,00
141 840,00
73 416,00

Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
Sumár kapitálového rozpočtu

67 100,00
141 000,00
-73 900,00

67 100,00
141 000,00
-73 900,00

33 853,40
122 675,25
-88 821,85

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Sumár finančných operácii

151 700,00
8 200,00
143 500,00

151 700,00
8 200,00
143 500,00

154 721,04
7 788,60
146 932,44

Celkové príjmy spolu
Celkové výdavky spolu
Účtovný prebytok/schodok

434 056,00
290 100,00
143 956,00

434 056,00
291 040,00
143 016,00

360 413,09
272 718,31
87 694,78

Bežné príjmy celkom
Bežné výdavky celkom
Sumár bežného rozpočtu

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v celých €
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Skutočnosť
171 838,65
142 254,46
29 584,19

Za rok 2020 boli dosiahnuté celkové príjmy spolu s finančnými operáciami v sume 360 413,09 eur
čo predstavuje 83% plnenie rozpočtu.
Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

434 056,00

360 413,09

83,03

Bežné príjmy
Bežné príjmy obce dosiahli za rok 2020 sumu 171 838,65 eur, čo je v porovnaní s upraveným
rozpočtom pokles o 43 417,35 eur.
Bežné príjmy tvoria daňové príjmy v sume 153 616,00, nedaňové príjmy v sume 9 368,3 eur a granty
a transfery v sume 8 854,26 eur.
Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

215 256,00

171 838,65

79,83

Daňové príjmy
Skutočné daňové príjmy boli v sume 153 616,00 eur a predstavujú plnenie 96,48%.
Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

159 220,00

153 616,00

96,48

Nedaňové príjmy
Skutočné nedaňové príjmy dosiahli sumu 9 368,39 čo predstavuje 187,37% plnenie rozpočtu.
Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

5 000,00

9 368,39

187,37

Granty a transfery
Skutočné príjmy z grantov a transferov dosiahli sumu 8 854,26 čo predstavuje 17,35% plnenie
rozpočtu.
Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

51 036,00

8 854,26

17,35%

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.
1.

Suma v €

Účel

3.

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

4.

Obvodný úrad Košice

135,30

Dotácia REGOB

5.

Obvodný úrad Košice

719,50

Voľby

6.

Obvodný úrad Košice

26,00

2.
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Poskytovateľ

0

Dotácia na pren.výkon štát.správy

0

Dotácia na pren.výkon štát.správy

38,95

Dotácia na pren.výkon štát.spravy

Dotácia register adries

P.č.

Poskytovateľ

Suma v €

Účel

7.

Dobrovoľná požiar. ochrana SR

3 000,00

Dotácia pre požiarnu ochranu v obci

8.

Úrad práce, soc. vecí a rod.

1 558,66

Refundácia mzdy

9.

Ministerstvo vnútra SR

936,78

10.

Štatistický úrad SR

1 700,00

11.

NOREK spol s.r.o.

500,00

12.

Obec Nižný klátov

239,07

Dotácia covid19
Dotácia Sčítanie domov a obyvateľov
Dar Deň obce
Transfer Požiarna ochrana

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

Kapitálové príjmy
Z rozpočtovaných 67 100,00 eur bol skutočný príjem 33 853,40 eur čo predstavuje 50,45% plnenie
rozpočtu.
Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

67 100,00

33 853,40

50,45

Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

151 700,00

154 721,04

101,99

Príjmové finančné operácie

Súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie
Z rozpočtovaných 151 700,00 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 154 721,04 eur.
Súčasťou príjmových finančných operácií sú aj prijaté finančné zábezpeky, ktoré v roku 2020 dosiahli
sumu 3 500 €. eur od Žišková development s.r.o. - obstaranie územno plánovacej dokumentácie –
Územný plán obce doplnok.
Z hľadiska stanovenia výsledku rozpočtového hospodárenia obce sa prijaté finančné
zábezpeky
považujú za cudzie prostriedky a preto nie sú súčasťou príjmov pre zistenie
výsledku rozpočtového hospodárenia obce.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2020 v celých €
Za rok 2020 sa realizovali celkové výdavky spolu s finančnými operáciami v úhrnom objeme
272 718,31 eur čo predstavuje 94% plnenie rozpočtu.
Rozpočet na rok
2020
290 100,00

Upravený
rozpočet 2020
291 040,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
272 718,31

% skutočné
plnenia
93,70

Bežné výdavky
Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali bežné výdavky na 100,29%.
Rozpočet na rok
2020
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Upravený
rozpočet 2020

Skutočnosť
k 31.12.2020

%
skutočné

plnenia
140 900,00

141 840,00

142 254,46

100,29

Kapitálové výdavky
V rok 2020 sa čerpali kapitálové výdavky v objeme 122 675,25, čo predstavuje 87%plnenie voči
rozpočtu.
Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

141 000,00

122 675,25

87,00

Výdavkové finančné operácie:
Súčasťou rozpočtu obce sú aj výdavkové operácie ktoré zahrňujú:
- Splácanie úverov
Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

8 200,00

7 788,60

94,98

Ide o splátky úveru Slovenská sporiteľná z rozpočtovaných 8 200 eur bolo skutočne čerpané 7 788,60
eur.

4. Prebytok/ schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu vo
výške 29 584,19 €.
Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu vo výške
88 821,85 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý čerpaním prostriedkov cez príjmové finančné
operácie a prebytkom bežného rozpočtu spolu vo výške 59 237,66 €.
Podľa § 10 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou rozpočtu sú finančné operácie,
ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje
financovania a ich splácanie.
Bilancia finančných operácií je kladný zostatok z finančných operácií vo výške 143 432,44 €, bol v
priebehu roka použitý na financovanie schodku rozpočtu. Schodok rozpočtu bol v roku 2020
financovaný z príjmových finančných operáciách - nevyčerpané prostriedky z minulých rokov.
V roku 2020 ide o nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 600,00€, ktoré možno použiť v
nasledujúcom rozpočtovom roku a ktoré sa z tohto zostatku vylučujú:
-nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené v sume 600,00 € z dotácie SDaB – Sčítanie domov a
bytov
Výsledok hospodárenia podľa §2 písm. b) a c) a §10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je schodok vo výške
59 237,66, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR podľa osobitných predpisov v sume 59 837,66.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
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Obec Zlatá Idka hospodárila v roku 2020 so schodkom rozpočtu v sume 59 837,66€ zisteného v súlade
s ustanoveniami § 2 písm. b) a c) a § 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. Z titulu dosiahnutého schodku rozpočtu obci nevyplýva zákonná povinnosť tvorby
rezervného fondu.
Rezervný fond zistený K 31.12.2020 FIN 6-04 v sume 32 820,25 eur
Zostatky na bankových účtov k 31.12.2020
88 416,57 eur
Zostatky v pokladnici k 31.12.2020
28,03 eur
Spolu
88 444,60 eur
Zostatok finančných operácií v sume podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v sume 88 444,60 €, po vylúčení zostatku rezervného fondu a cudzích
prostriedkov navrhujeme použiť na : - tvorbu rezervného fondu
88 444,60-32 820,25-3 500-600= 51524,35
Na základe uvedených skutočností navrhujem na tvorbu rezervného fondu za rok 2020 použiť
finančné prostriedky vo výške 51 524,35€.
Rezervný fond sa vedie sa na samostatnom bankovom účte k 31.12.2020 v sume 28 543,95 eur.
Rezervný fond

Suma v celých €

ZS k 1.1.2019
Prírastky z prebytku hospodárenia minulých
rokov
- Ostatné prírastky ( na bankové poplatky)
Úbytky - ostatné - platby dodávateľských faktúr
- Bankové poplatky
- Čerpanie rezervného fondu
KZ k 31.12.2020

30 169,53
0,00
0,00
1 541,58
84,00
0,00
28 543,95

Rezervný fond zistený K 31.12.2020 FIN 6-04 v sume 32 820,25 eur.
Na základe skutočnosti na navrhujem previesť na účet sumu 4 276,30 eur.
Sociálny fond
Spoločný so sídlom – obec Valaliky

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči
A.
B.
C.

štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
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
2

Suma poskyt.
prostr.
v r. 2020
3

Suma použ.
prostriedkov
v roku 2020
4

Rozdiel
(stĺ.3
- stĺ.4 )
5

1
Min.dopravy, výst. a RR

prenesený výkon št.správy

0

0

0

Krajský úr. pre CD a PK

prenesený výkon št. správy

0

0

0

Okresný úrad

Register adries

26,00

26,00

0

Okresný úrad Košice

register obyvateľov

135,30

0

Okresný úrad Košice

voľby

719,50

0

Úrad práce Košice

Refundácia mzdy

1 558,66

1 558,66

0

Ministerstvo ŽP SR

Životné prostredie

38,95

38,95

0

Ministerstvo vnútra SR

Refundácia covi19

936,78

936,78

0

Štatistický úrad SR

Sčítanie domov a obyvateľov

1 700,00

1 100,00

600,00

DPO SR

Dotácia PO

3000,00

3 000,00

0

Suma poskyt.
prostr.
v r. 2020
3

Suma použ.
prostriedkov
v roku 2020
4

Rozdiel
(stĺ.3
- stĺ.4 )
5

239,07

0

239,07

135,30
719,50

B) Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
C) ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Obec
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu

1

2

Obec Vyšný Klátov

Finančné prostriedky uvedené obce zaslala na základe Zmluvy o spolupráci pri plnení úloh na úseku
ochrany pred požiarmi uzatvorenej medzi obcou Zlatá Idka a Vyšný Klátov dňa 7.7.2020
-

Podnikatelia
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu

1
NOREK spol s.r.o.

2
Dar

Suma poskyt.
prostr.
v r. 2020
3
500,00

Suma použ.
prostriedkov
v roku 2020
4
499,00

Finančné prostriedky spoločnosť zaslala na základe darovacej zmluvy.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v celých €
Vývoj hodnoty majetku a zdrojov jeho krytia za uplynulé roky vyjadrujú nasledovné tabuľky:
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Rozdiel
(stĺ.3
- stĺ.4 )
5
1,00

AKTÍVA
Názov

KZ k 31.12.2020

KZ k 1.1.2020

SPOLU MAJETOK
A. Neobežný majetok spolu
A.I Dlhodobý nehmotný. majetok
A.II Dlhodobý hmotný majetok
A.III Dlhodobý finančný majetok
B. Obežný majetok spolu
B.I Zásoby
B.II zúčtovanie medzi subjektami ver. správy
B.III Dlhodobé pohľadávky
B.IV Krátkodobé pohľadávky
B.V Finančné účty
B.VI Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé
B.VII Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krátkodobé
C. Časové rozlíšenie

951 825,52
797 762,01
0,00
724 611,25
73 150,76
153 599,17
0
0
0
1 613,49
151 985,68
0
0
464,34
0

D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice

969 240,72
875 499,18
2 000,00
800 348,42
73 150,76
92 743,26
55,66
0
0
4 243,00
88 444,60
0
0
998,28
0

PASÍVA
Názov

KZ k 31.12.2019

KZ k 1.1.2019

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY

951 825,52

969 240,72

A. Vlastné imanie

627 807,31

660 142,83

A.I Oceňované rozdiely

0,00

0,00

A.II Fondy súčet

0,00

0,00

627 807,31

660 142,83

540 908,47

627 807,31

86 898,84

32 335,52

18 505,43

17 236,38

600,00

600,00

B.II Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

0,00

239,07

B.III Dlhodobé záväzky

0,00

308,74

10 116,83

16 088,57

7 788,60

0,00

305 512,78

291 861,51

A.III Výsledok hospodárenia
A.III.1. Nevypriadaný výsledok hos. minulých
rokov A.III.2 Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie
B. Záväzky
B.I Rezervy súčet

B.IV Krátkodobé záväzky súčet
B.V Bankové úvery
C. Časové rozlíšenie

Výsledok hospodárenia Obce Zlatá Idka za rok 2020 v sume 32 335,52 € navrhujeme preúčtovať
na Nerozdelený zisk minulých rokov.

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky:
KRÁTKODOBÉ:
Voči dodávateľom :
Zamestnanci:
Iné záväzky:
(zábezpeka, audit)
Ostatné priame dane:
Sociálny fond:
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia:
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2 391,94
4 396,03
4100,00
817,55
80,74
3 149,91

-

Nevyfakturované dodávky

1 830,00

Ostatné dlhodobé záväzky:

288,00

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách
Obec v roku 2020 poskytla z rozpočtu dotáciu v súlade s VZN č. na rozvoj športu a pre občianske
združenia .
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie

Suma použ.
prostriedkov
v roku 2020
3

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

1

Suma poskyt.
prostr.
v r. 2020
2

Dobrovoľný hasičský zbor. Činnosť a nákup mater.

2 350,00

2 270,61

79,39

FO TJ Pokrok. Činnosť a nákup materiálu.

2 000,00

2 000,00

0,-

Rímskokatolícka cirkev Zlatá Idka.

0,00

0,00

Centrum voľného času. Činnosť krúžkov našich detí

750,00

375,00

10. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok rozpočtu vo výške 32 335,52 €, 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.

11. 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 2020 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 2020
výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

V Košiciach dňa 16.06.2021
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JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD.
hlavný kontrolór

4

0,-

375,00

