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Záverečný účet obce za rok 2020 
 
 

  
1. Rozpočet obce na rok 2020 
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 
Obec 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 ako vyrovnaný. 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2019 uznesením č. 95/2019 
Rozpočet bol zmenený štyrikrát uznesením obecného zastupiteľstva: 

- prvá  zmena schválená OZ dňa 26.06.2020 uznesením č. 123/2020 
- druhá zmena v kompetencii starostky k 30.09.2020 
- tretia zmena schválená OZ dňa 14.12.2020 uznesením č. 168/2020 
- štvrtá zmena schválená v kompetencii starostky k 31.12.2020 
 

 
Rozpočet obce k 31.12.2020 

 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Príjmy celkom 514 761,83 536 149,28 
z toho :   
Bežné príjmy 249 028,83 258 379,89 
Kapitálové príjmy 265 733,00                   265 893,00 
Finančné príjmy             0,00    11 876,39 
Výdavky celkom 514 729,00 524 913,29 
z toho :   
Bežné výdavky 248 996,00 256 276,29 
Kapitálové výdavky 265 733,00 268 637,00 
Finančné výdavky             0,00             0,00 
Rozpočtové hospodárenie obce 32,83 11 235,99 

 
 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

536 149,28 392 447,31 73,20% 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 536 149,28 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 
392 447,31 EUR , čo predstavuje 73,20 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

258 379,89 253 777,82 98,22 % 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 258 379,89 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 
253 777,82 EUR, čo predstavuje 98,22 % plnenie.  
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a) daňové príjmy  
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

185 172,98 184 412,94 99,59 % 

 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 159 719,58 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 159 719,58 EUR , čo predstavuje 100 % plnenie. 
V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 
19. 
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 12 595,75 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 11 837,71 EUR, čo 
predstavuje 93,98 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 876,12 EUR, príjmy dane zo 
stavieb boli v sume 4 761,49 EUR a za daň z bytov boli v sume 200,10 EUR. Za rozpočtový rok bolo 
zinkasovaných 11 837,71 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 
4 896,91 EUR. 
 
Daň za psa  
Z rozpočtovaných 370,59 EUR bol skutočný príjem k 31.12.20120 v sume 370,59 EUR, čo predstavuje 
100,00 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 370,59 EUR. Za nedoplatky z minulých rokov 
bolo zinkasovaných 8,00 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 10,00 EUR 
 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 10 674,23 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 10 672,23 EUR, čo 
predstavuje 99,98 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 10 672,23 EUR, za nedoplatky z 
minulých rokov 155,00 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad 221,60 EUR. 
 
Daň za jadrové zariadenie 
Z rozpočtovaných 1 579,15 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 579,15 čo predstavuje 100 
% plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 579,15 EUR. 
 
Dobývací priestor 
Z rozpočtovaných 233,68 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 233,68 EUR, čo predstavuje 
100,00 % . Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 233,68 EUR. 
 
b) Nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

19 875,36 19 520,06 98,21  % 
 
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku: 
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 164,70 EUR, čo predstavuje 
32,94 % plnenie . 
Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov – KD, DS v sume 164,70 Eur.  
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Z rozpočtovaných 19 375,36 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 19 355,36 EUR, čo 
predstavuje 99,90% plnenie.  



                                                                    5 

Administratívne poplatky - správne poplatky - 686 EUR. Príjem za vodu v sume 7 872,09 EUR, príjem 
za školné MŠ v sume 1 680,00 EUR, príjem za stravné a réžiu ŠJ – 6721,20 EUR, príjem úroky bánk 
v sume 444,73 EUR, a poplatky ostatné 1 951,34 EUR. 
 
c)  ostatné nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

30 120,88 26 637,85 88,44% 
 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 30 120,88 EUR, bol skutočný príjem vo výške 26 637,85 
EUR, čo predstavuje 88,44 % plnenie.  
Medzi ostatné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z ostatných poplatkov  a z vratiek z minulých 
rokov a ostatné príjmy – ZAPA. 
 
d) prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 23 210,67 EUR bol skutočný príjem vo výške 23 206,97 EUR, čo 
predstavuje 99,98 % plnenie. 
 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Ministerstvo vnútra SR 846,82 Dotácia na voľby do NRSR 
Ministerstvo práce soc. Vecí a rodiny 1 612,80 Dotácia na stravovanie - 

predškoláci 
 Ministerstvo práce soc. Vecí a rodiny 4 959,92 Dotácia UPSVaR 
Okresný úrad Trnava – odbor školstva 980,00 MŠ - Príspevok na 5 ročné deti 
Ministerstvo dopravy a výstavby 670,09 Dotácia na úsek stavebného 

poriadku 
Ministerstvo dopravy a výstavby 19,83 Dotácia na úsek dopravy 
Okresný úrad TT- odbor starostl. o ŽP 43,60 Dotácia na životné prostredie 
Ministerstvo vnútra SR 169,47 Dotácia na evid. obyv. a reg. adries 
Ministerstvo financíí SR 1 384,00 Dotácia na sčítanie domov a bytov 
Ministerstvo práce sociálnych vecí a 
rodiny 

11 496,01 Dotácia na mzdy MŠ 

Ministerstvo vnútra SR 1 024,43 COVID - 19 
 
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.  
 
2. Kapitálové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

265 893,00 126 793,10 47,69 % 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 265 893,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 
126 793,10 EUR, čo predstavuje 47,69 % plnenie.  
Suma predstavuje kapitálový príjem z predaja pozemkov v sume 126 793,10 EUR 
 
3. Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

11 876,39 11 876,39 100 % 
 
V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na 
výkon  samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 
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v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 8 813,00 €. Návratná finančná výpomoc z MF SR 
bola poskytnutá bezúročne 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 11 876,39 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 
v sume 11 876,39 čo predstavuje 100 % plnenie.  
 
V roku 2020 boli použité: - nevyčerpaná dotácia za stravu v ŠJ v sume 398,40 € 
                                                    - nevyčerpané finančné prostriedky z účtu ŠJ v sume 2 664,99 € 
                                                    - výpadok z dane z príjmov v sume 8 813,00 €   
                                                     v súlade so zákonom č. 583/2004  Z.z. 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 
 

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

524 913,29 237 159,85 45,18 % 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 524 913,29 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 v sume 
237 159,85 EUR, čo predstavuje 45,18 % čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  
 

 Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

256 276,29                   234 255,85 91,41 % 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 256 276,29 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 
234 255,85 EUR, čo predstavuje 91,41 % čerpanie.  
 
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných výdavkov 115 281,36 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 112 471,87 
EUR, čo je 97,56 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu obce, 
kontrolóra obce, pracovníkov školstva, odmeny poslancov a dohodárov. 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 38 914,58 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 37 243,84 EUR, 
čo je 95,71 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 94 425,75 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 76 934,88 EUR, 
čo je 81,48 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, MŠ, ŠJ ako sú cestovné 
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné 
tovary a služby. 
 
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných výdavkov 7 654,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 7 605,26 EUR, 
čo predstavuje 99,36 % čerpanie. 
 
2. Kapitálové výdavky  
  

Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

268 637,00                         2 904,00 1,08 % 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 268 637,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 
2 904,00 EUR, čo predstavuje 1,08 % čerpanie.  
Medzi významnú položku kapitálového rozpočtu patrí:  
 Prípravná a projektová dokumentácia 



                                                                    7 

Z rozpočtovaných 2 904,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020  v sume 2 904,00 EUR, čo 
predstavuje 100 % čerpanie.  
3. Výdavkové finančné operácie  

Obec v roku 2020 nemala žiadne výdavkové finančné operácie. 
 

   
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 
 

 
Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

 
Bežné  príjmy  253 777,82 

Bežné výdavky 234 255,85 

Bežný rozpočet 19 521,97 

Kapitálové  príjmy 126 793,10 

Kapitálové  výdavky 2 904,00 

Kapitálový rozpočet  123 889,10 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 143 411,07 

Vylúčenie z prebytku: 5 347,35 

Vylúčenie z prebytku: Dotácia ŠJ – strava predškoláci 1 008,00 

Vylúčenie z prebytku: ŠJ 2 648,46 

Vylúčenie z prebytku: SF 1 690,89 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 138 063,72 

Príjmové finančné operácie  11 876,39 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 11 876,39 

PRÍJMY SPOLU   392 447,31 

VÝDAVKY SPOLU 237 159,85 

Hospodárenie obce  155 287,46 

Vylúčenie z prebytku 5 347,35 

Upravené hospodárenie obce 149 940,11 

 
Prebytok rozpočtu v sume 143 411,07 EUR 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa 
osobitných predpisov v sume 5 347,35 EUR navrhujeme použiť na: - tvorbu rezervného fondu 
138 063,72 EUR 
 
Prebytok rozpočtu 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 sa upravuje - znižuje o : a) nevyčerpané prostriedky účet ŠJ vo výške: 2 648,46 € 
                                        b) nevyčerpané prostriedky dotácia stravy vo výške: 1 008,00 € 
                                        c) sociálny fond v sume: 1 690,89 € 
 
Zostatok  finančných operácií 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 11 876,39  EUR navrhujeme  použiť na 
          -  tvorbu rezervného fondu 11 876,39 € 

 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 
149 940,11 EUR. 
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5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 
 
Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití 
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
 
 
Fond rezervný Suma v EUR 
ZS k 1.1.2020 31 330,73       
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

29 888,89      

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
  
    
                                             

                                                                           0,00 
 
 
                                                                            

KZ k 31.12.2020 61 219,62       
             
Peňažný fond 
Obec nevytvára v danom roku peňažný fond.  
Sociálny fond 
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho 
fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa. Upravené podľa skutočnosti. 
 
 

Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2020 2 032,10 
Prírastky - povinný prídel                                                        623,79 
Úbytky – použitie                                                            965,00 
KZ k 31.12.2020                                   1 690,89 

 
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 
 
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2020  v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 
Majetok spolu 1 348 743,75 2 026 107,60 
Neobežný majetok spolu 1 205 177,07 1 721 374,30 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 4 587,00 9 797,00 
Dlhodobý hmotný majetok 1 124 385,83 1 635 373,06 
Dlhodobý finančný majetok 76 204,24 76 204,24 
Obežný majetok spolu 143 538,84 304 705,46 
z toho :   
Zásoby 142,90 63,67 
Zúčtovanie medzi subjektami VS - - 
Dlhodobé pohľadávky 0,00     0,00 
Krátkodobé pohľadávky  4 663,66 13 993,54 
Finančné účty  138 732,28 290 648,25 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. - - 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci 
krát. 

- - 

Časové rozlíšenie  27,84 27,84 
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P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2020 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 
Vlastné imanie a záväzky spolu 1 348 743,75 1 460 283,87 
Vlastné imanie  1 233 272,57 1 343 545,32 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  - - 
Fondy - - 
Výsledok hospodárenia  1 233 272,57 1 343 545,32 
Záväzky                      21 325,43 28 060,84 
z toho :   
Rezervy       4 500,00 1 200,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS     398,40 1 008,00 
Dlhodobé záväzky 2 142,41 1 690,89 
Krátkodobé záväzky                       14 284,62                  15 348,95 
Bankové úvery a výpomoci  8 813,00 
Časové rozlíšenie 94 145,75 88 677,71 
 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 

 
Stav záväzkov k 31.12.2020    

Druh záväzku Záväzky celkom 
k 31.12.2020 v EUR 

z toho v  lehote 
splatnosti  

z toho po lehote 
splatnosti 

Druh záväzkov voči:     
- dodávateľom 2 817,93 2 817,93  
- zamestnancom 6 670,65 6 670,65  
- poisťovniam  4 149,57 4 149,57  
- daňovému úradu 992,94 992,94  
- štátnemu rozpočtu 1 008,00 1 008,00  
- bankám - -  
- štátnym fondom - -  
- ostatné záväzky - -  
- prijaté preddavky 717,86 717,86  
- záväzky zo sociálneho fondu 1 690,89 1 690,89  

Záväzky spolu k 31.12.2020 18 047,84 18 047,84  
 
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 
  
Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie. 
 
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 
podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. 
 
Obec neposkytla žiadne dotácie právnickým ani fyzickým osobám. 
 
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
Obec nevykazuje žiadnu podnikateľskú činnosť. 
 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
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 zriadením a založeným právnickým osobám 

Obec neposkytla žiadne finančné prostriedky.  
 
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

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

- 2 - 

Suma  
poskytnutýc
h 
finančných 
prostriedko
v  

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - 
stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 

OÚ Trnava MŠ - príspevok     980,00     980,00 0 
MVSR Voľby      846,82     846,32 0 
OU Piešťany  Dotácia na stravovanie - 

ŠJpredškoláci 
1 612,80    604,80 1 008,00 

Ministerstvo 
práce soc. vecí a 
rodiny 

Dotácia UPSVaR - nezamestnaní 4 959,92 4 959,92 0 

MVSR Regop – hlásenie pobutu 
obyvateľstva 

  169,47   169,47 0 

Min.dopravy Údržba ciest 19,83  19,83 0 
Min. dopravy  Stavebný úrad          670,09          670,09 0 
Okresný úrad Starostlivosť o životné prostredie 43,60   43,60 0 
Ministertvo práce 
s.v. a rodiny  

Mzda dotácia zamestnanci  MŠ 11 496,01 11 496,01 0 

Ministerstvo 
financií SR 

Sčítanie domov a bytov 1 384,00 1 384,00 0 

Ministerstvo 
vnútra SR 

Covid - 19 1 024,43 1 024,43  

 
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

 
VÚC  

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

    
 
e) Obec nemá založené ani zriadené žiadne právnické osoby. 
f) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 

Obec neprijala ani neposkytla žiadne finančné prostriedky z rozpočtu iných obcí. 
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12. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiacia správa k plneniu programového 
rozpočtu. 
 
Obec nemá programový rozpočet. 
 
 

 
13. Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 
2020. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
Napr.:  
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 149 940,11 EUR. 
 
 
 

 
       Vypracovala:                                                                                                           Predkladá: 

Šimonová Marcela                                                                                             Mária Koláriková 
                                                                                                                                   Starostka obce 
 
V Ducovom, dňa 25.03.2021 
 
 
 
 
 
 

 


