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Záverečný účet Obce JOVICE
a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

1. Rozpočet obce na rok 2021
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 schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2020 uznesením č.115/2020 .
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
-

prvá zmena schválená dňa
druhá zmena schválená dňa

24.05.2021 uznesením č . 141/2021
04.10.2021 uznesením č. 169/2021
Rozpočet obce k 31.12.2021

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy

Schválený
rozpočet
v€
369 469,46

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

364 956,50

352 369,43

357 397,39

Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

1 000.3 512,96

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

363 695,52

319 968,28

353 587,32

309 990,57

Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

10 108,20
0

9 977,71.0

5 773,94

37 429,11

Rozpočet obce / prebytok, schodok

/

1 515.3 512,96

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
369 469,46

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

357 397,39

96,70 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 369 469,46 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
357 397,39 EUR , čo predstavuje 96,70 % plnenie.
1. Bežný príjem
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
364 956,50

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

352 369,43

96,50 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 364 956,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
352 369,43 EUR , čo predstavuje 96,50 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021po poslednej zmene
268 747,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

267 688,65

99,60 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 230 667,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021
poukázané prostriedky zo ŠR v sume 233 905,11 €, čo predstavuje plnenie na 101,40 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 24 450,- € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 23 995,36 €, čo je 98,14
% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 16 285,69 €, dane zo stavieb boli v sume 7 709,67
€ a dane z bytov boli v sume 0,- €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
23 €, za nedoplatky z minulých rokov 61,97 €. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 967,11 €.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 500,- € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 507,32- € čo je 101,46 %
plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 491,32 € za nedoplatky z minulých rokov 16,00 €.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 270,37 €
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 150,- € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 121,00 € čo je 80,66 % plnenie.

Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 90,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,0 € čo je 0 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 12 890,- € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 9 146,76 € čo je
71 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 8 268,86 € za nedoplatky
z minulých rokov 877,90 €. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávku za poplatok komunálny odpad
a drobný stavebný odpad v sume 8 213,58 €.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
11 940,-

Skutočnosť k 31.12.2021
7 405,95

% plnenia
62,02 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 10 140- € bol skutočný príjem k 31.12.2021v sume 5 082,95 €, čo je
50,10 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov v sume 4 722,45 € a zariadení
v sume 360,50 € a za dividendy 0 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 800,- € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 323,00€, čo je
129,05 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
10 840,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

11 447,94

105,60 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 10 840.- EUR, bol skutočný príjem vo výške 11
447,94 EUR, čo predstavuje 105,60 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, vrátky, odvody Synot Tip, za
služby, poplatky MŠ, stočné, tovary a stravné v ŠJ, stravné od zamestnancov,predaj kompostérov a
nádoby na komunálny odpad.
Prijaté granty a transfery:
Z rozpočtovaných grantov a transferov 73 429,50 EUR bol skutočný príjem vo výške
65 826,36 EUR, čo predstavuje 89,64% plnenie.
P.č.
1.

Poskytovateľ
MV SR

Suma v €
245,52

Účel
Hlásenie obyvateľov - REGOB

2.
3.
4.

ÚPSVaR Rožňava
MDVaRR SR
MDVaRR SR

5 501,25
964,08
32,14

Prídavky na deti
Prenesený výkon stavebníctvo
Prenesený výkon CDPK

5.
6.
7.
8.
9.

72,91
1 801,30
33,20
4 880,51
1 000,00

Prenesený výkon ŽP
Stravné pre deti v HN
Školské potreby pre deti v HN
Aktivačná činnosť
Transfer Kultminor

10.
11.

OÚ ŽP Košice
ÚPSVaR Rožňava
ÚPSVaR Rožňava
ÚPSVaR Rožňava
Fond na podporu kultúry
národnostných menšín
MF SR - OÚ Košice
MV SR

2 855,00
437,20

MŠ na výchovu deti v predškol vek.
Prenes. výk. register adries

12.
13.
14
15.

Úrad Vlády Bratislava
ÚPSVaR Rožňava
OÚ Rožňava
OÚ Rožňava

13 625,90
6 986,69
3 205,66
24 185,00

Transfer NP Covid MRK
Transfer par.54
Transfer na sčitanie SODB
Transfer Covid-19

Spolu:

65 826,36

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
2) Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

1 000.-

1 515.-

151,50 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 000.-€ bol skutočný príjem vo výške 1 515.-€ ,
čo predstavuje 151,50% plnenie. Ide o predané obecné pozemky pre občanov obce na základe
Kúpnej zmluvy o prevode práv k nehnuteľnostiam.
Granty a transfery

P.č.

Poskytovateľ dotácie

Suma v €

Investičná akcia

Obec v roku 2021 neprijala žiadne kapitálové granty a transfery:

3) Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
3 512,96

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

3 512,96

100,00 %

Z rozpočtovaných finančných príjmov 3 512,96 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3
512,96 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
K 1.1. 2021 sme zapojili do rozpočtu obce zostatky nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku
2020 v nasledujúcom členení:
- zostatok finančných prostriedkov z MF SR vo výške 878,20,- EUR /uznesenia vlády číslo 559
zo dňa 20.11.2019 Ministerstvo financií SR na kapitálové výdavky Rekonštrukcia miestneho
rozhlasu.
- zostatok fin. prostriedkov za školskú jedáleň vo výške 172,18 EUR
- zostatok fin. prostriedkov nevyčerpané dotácie na stravu pr deti v HN vo výške
1 178,40 EUR.
- zostatok fin.prostriedkov- nevyčerpané dotácie na SOBD r.2020 vo výške 1 284,18 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
363 695,52

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

319 968,28

87,90 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 363 695,52 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 319 968,28 EUR, čo predstavuje 87,90 % plnenie.
1) Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
353 587,32

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

309 990,57

87,60 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 353 587,32 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 309 990,57 EUR, čo predstavuje 87,60 % plnenie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 135 173,46 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 119 943,70 €, čo je
87,73 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných pracovníkov
pracovníkov školstva, odmeny poslancom a odmeny na základe DoVP.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 45 908,56 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 41 310,79 €, čo je
89,98 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 166 527,30 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 143 850,68 €, čo je
86,38 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce Jovice , ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné
tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 5 978,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021v sume 4 885,40 €, čo predstavuje
81,72 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Obec v roku 2020 neprijala ani nesplácala bankové úvery.

2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
10 108,20.-

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

9 977,71

98,71 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 10 108,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 9 977,71 EUR, čo predstavuje 98,71 % plnenie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia a rozšírenie verejného rozhlasu
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 778,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 1 766,59EUR, čo predstavuje 99,35 % plnenie.
b) Projektová dokumentácia-Rekonštrukcia OÚ Jovice
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 300,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
270.- EUR, čo predstavuje 90 % plnenie. Je to projekt na dopravnú komunikáciu pri rekonštrukcii
OÚ Jovice.

c) Kontajner na Cintorín
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 980.- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v
sume 1 980.- EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
d) Rekonštrukcia miestnej komunikácií
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 6 050,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v
sume 5 961,12 EUR, čo predstavuje 98,50 % plnenie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2021po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2021
0

% plnenia
-

Obec v roku 2021 nemala výdavkové finančné operácie

4. Prebytok/ schodok hospodárenia za rok 2021
Skutočnosť k 31.12.2021
Hospodárenie obce

Bežné príjmy spolu

z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu

z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu

z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku / HN stravné, ŠJ, /

352 369,43
352 369,43
309 990,57
309 990,57
42 378,86
1 515,00
1 515,00
9 977,71
9 977,71
-8 462,71
33 916,15
0
33 916,15
3 512,96
0
3 512,96
357 397,39
319 968,28
37 429,11
988,20+169,50
/ spolu: 1 157,70 /

Upravené hospodárenie obce

36 271,41

Z tvorby prebytku sme vylúčili zostatky vo fondoch a nevyčerpanú dotáciu na kapitálové výdavky.

Prebytok rozpočtu v sume 36 271,41 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, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 36 271,41 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo
výške 36 271,41 €.

5. Tvorba a použitie fondov
Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na
analytickom účte . O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok /2019/
- ostatné prírastky
Úbytky -

Suma v EUR
103 463,80
122 628,34
-

- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky / oprava v účtovníctve/
KZ k 31.12.2021

226 092,14

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v.z.n.p.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel - ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
2 509,03
1 069,29
496,40
3 081,92

1,05 %

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

Majetok spolu

1 845 010,49

1 807 807,48

Neobežný majetok spolu

1 599 337,58

1 532 706,84

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

0

1 477 397,52

1 410 766,78

Dlhodobý finančný majetok

121 940,06

121 940,06

Obežný majetok spolu

243 551,93

272 945,93

230,70

421,01

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0

Dlhodobé pohľadávky

0

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

10 902,55

4 936,45

232 418,68

267 588,47

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

Časové rozlíšenie

2 120,98

2 154,71

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2021 EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

KZ k 31.12.2021 EUR

1845 010,49

1 807 807,48

834 661,52

844 297,78

z toho :
Oceňovacie rozdiely

0

Fondy

0

Výsledok hospodárenia

834 661,52

844 297,78

25 425,83

29 390,29

408

744

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

3 340,78

988,20

Dlhodobé záväzky

2 509,03

3 081,92

19 168,02

24 576,17

Záväzky
z toho :
Rezervy

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci

0

Časové rozlíšenie

984 923,14

934 119,41

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:
Druh záväzku

Záväzky celkom k
31.12.2021 Eur

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

5 556,33

5 556,33

0

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom

- zamestnancom

10 648,76

10 648,76

0

- poisťovniam

6 545,27

6 545,27

0

- daňovému úradu

1 700,19

1 700,19

0

- štátnemu rozpočtu

0

0

0

- bankám

0

0

0

-štátnym fondom

0

0

0

- ostatné záväzky

125,62

125,62

0

24 576,17

24 576,17

Záväzky spolu k 31.12.2020

Obec neuzatvorila v r. 2020 lízingovú zmluvu .
Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Účel

Výška
Ročná splátka Ročná splátka Zostatok
Rok splatnosti
poskytnutého istiny za rok úrokov za
úveri ( istiny)
úveru
2019
rok 2019
k 31.12.2019

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. môže na plnenie svojich úloh prijať
návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25%
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z krátkodobého úveru
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce

0
0
0
0 EUR

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB
Spolu celková suma dlhu obce bez úveru zo ŠFRB

0
0 EUR

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2008 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 / BV /
- kapitálové výdavky /KV /
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

OZ A. Cházára Jovice Spolu :

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

500 ,00
500.00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

500,00
500.00

K 31.12.2021 poskytnuté dotácie boli vyúčtované v súlade so VZN č. 3/2008 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

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.
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
- Nemáme zriadené a založené žiadne právnické osoby

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1-

MV SR

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Hlásenie obyvateľov- register

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

437,20

437,20

0

964,08

964,08

0

32,14

32,14

0

72,91

72,91

0

1 801,30

1 991,50

988,20

33,20

33,20

0

adries
MDVaRR

Prenesený výkon štát.správ.

SR

stavebníctvo

MDVaRR

Prenesený výkon štát.správ.

SR

CDPK

OÚ ŽP

Prenesený výkon štát.správ.

Košice

životné prostredie

ÚPSVaR

Transfer na stravovanie deti v

Rožňava

HN / zost.z min.r. 1178,40 €/

ÚPSVaR

Transfer na školské potreby

Rožňava

deti v HN

OÚ Košice

Výchova a vzdelávanie v MŠ

2 855,00

2 855,00

0

Prídavky na deti

5 501,25

5 501,25

0

ÚPSVaR

Aktivačná činnost pre

4 880,51

4 881,50

0

Rožňava

nezamestnaných

MF SR

Transfer Úrad vlády

0

878,20

0

Transfer na Kultminor

1 000,00

1 000,00

0

Štatistický

Transfer na SODB 2021

3 205,66

4 489,84

0

úrad SR

zostatok z min. r. 1284,18 €/

ÚPSVaR

Transfer na projekt par.54

6 986,69

6 986,69

0

Úrad vlády

Transfer NP Covid MRK

13 625,90

13 625,90

0

odbor
školstva

ÚPSVaR
Rožňava

/ zostatok z min. r. 878,20€ /
Fond na
podporu
nár.menšín

SR
MV SR
c)

Transfer Covid - 19

24 185,00

24 185,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s inou obcou.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2020žiadnu zmluvu s VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Jovice nepoužíva programový rozpočet.

0

