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Záverečný účet Obce LIETAVA za rok 2012.
1. Rozpočet obce na rok 2012
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012.
Obec v roku 2012 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 2012 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8.11.2011 uznesením č.8/2011
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 20.2.2012 uznesením č. 20/2012
- druhá zmena schválená dňa 30.5.2012 uznesením č. 29/2012
- tretia zmena schválená dňa 27.9.2012 uznesením č. 53/2012
- štvrtá zmena schválená dňa 9.11.2012 uznesením č. 61/2012
- piata zmena schválená dňa 14.12.2012 uznesením č. 71/2012
Rozpočet obce k 31.12.2012 v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivit.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet obce

684 938 + 2500

Rozpočet
po zmenách
733 754 + 2500

674 938
0
10 000
2 500
671 422

705 024
0
28 730
2 500
700 220,60

258 522
60 000
0
352 900
318 522

257 849,60
51 300
0
391 071
309 149,60
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých €
Rozpočet na rok 2012
733 754

Skutočnosť k 31.12.2012
699 722,12

% plnenia
95,36

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2012
347 680

Skutočnosť k 31.12.2012
331 037,99

% plnenia
95,21

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 293.000,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume.280.143,49 €, čo predstavuje plnenie na
95,61 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 28.170,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 24.309,86 €, čo je
86,29% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 14.896,54 €, dane zo stavieb boli
v sume 9.226,89 € a dane z bytov boli v sume 186,43 €. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných za nedoplatky z minulých rokov 2.335,60 €. K 31.12.2012 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 9.121,46€.
c) Daň za psa 962,13
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 554,00
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00
f) Daň za predajné automaty 0,00
g) Daň za ubytovanie 149,10
h) Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov 0,00
i) Poplatok z reklamy 0,00
j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 24.919,41
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2012
Skutočnosť k 31.12.2012
14.460
12.943,41

% plnenia
89,51

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 8.290,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 7.223,39 €, čo je
87,13 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 0,00 €, príjem z prenajatých pozemkov
v sume 0,00 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 4.191,21 €, príjem
za prenájom Káblového distribučného systému v sume 2.530,18 €, príjem za prenájom
hrobových miest na miestnych cintorínoch v sume 502,00 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3.405,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 3.112,81 €, čo je
91,42 % plnenie.
Časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov, za prevádzku výherných prístrojov,
ktoré sú v sume.79,61 €.
c) Ostatné poplatky:
Z rozpočtovaných poplatkov za opatrov. službu, smetné nádoby, úroky z vkladov,
vyhlasovanie v miestnom rozhlase 2.765,00 € bolo skutočné plnenie 2.607,21 €, - 94,29%.
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy – a) dary od sponzorov:
Rozpočet na rok 2012
Skutočnosť k 31.12.2012
1.050
1.050

% plnenia
100

b) Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Poskytovateľ
ÚPSVaR
Obvodný úrad Žilina
Krajský školský úrad
Obvodný úrad Žilina
ÚPSVaR Žilina
Krajský školský úrad
ÚPSVaR Žilina
Obvodný úrad Žilina
Obvodný úrad Žilina
Obvodný úrad Žilina
MK SR
Katastrálny úrad Žilina

Suma v €
7.902,08
26,40
289.492,80
2.787,95
544,45
6.615,18
99,60
472,89
154,92
1.215,09
6.000,00
577,60

Účel
§ 50j
Skladník CO
Školstvo
Matrika
Stravné pre deti v HN
Dopravné
Školské potreby pre deti v HN
Register evidencie obyvateľov
Životné prostredie
Voľby do NR SR
Diagnostika objektov-Miniskanzén
Register obnovy evid. pozemkov

315.888,96
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2012
10.000

Skutočnosť k 31.12.2012
10.000

% plnenia
100

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 0,00€, čo je 0,00 %
plnenie.
Ide o príjem za predaj : - budov
0€
- bytov
0€
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 0,00 €, čo predstavuje
0,00 % plnenie.
c) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 10.000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 10.000,00 €, čo
predstavuje 100 % plnenie.
V roku 2012 obec získala nasledovné kapitálové granty a transfery :
P.č.
1.

Poskytovateľ dotácie
Obvodný úrad Žilina

Suma v €
Investičná akcia
10.000,00 Kamerový systém v obci

5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2012
28.730

Skutočnosť k 31.12.2012
28.801,76

% plnenia
100,25
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V roku 2012 bol prijatý úver v sume 0,00 € schválený obecným zastupiteľstva dňa ...........
uznesením č.................
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 62/2012 zo dňa 9.11.2012 bolo schválené použitie časti
rezervného fondu v sume 28.730,00€. V skutočnosti bolo plnenie v sume 28.801,76 €.
V roku 2012 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 0,00 € v súlade so zákonom
č.583/2004 Z.z.
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2012
2.500

Skutočnosť k 31.12.2012
22.760,30

% plnenia
910

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola - za stravné
19.038,93 €
Materská škola – za stravné
631,37 €
Materská škola – poplatky za MŠ
2.690,00 €
Materská škola – granty
400,00 €
Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2012
0

Skutočnosť k 31.12.2012
0

% plnenia
0

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00
€
Materská škola
0,00 €

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v celých €
Rozpočet na rok 2012
309.149,60

Skutočnosť k 31.12.2012
286.854,42

% plnenia
92,79

Skutočnosť k 31.12.2012
240.116,24

% plnenia
93,12

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2012
257.849,60

v tom :
Funkčná klasifikácia
Plánovanie, manažment
Propagácia, marketing
Interné služby obce
Služby občanom
Bezpečnosť,právo a poriadok
Odpadové hospodárstvo
Pozemné komunikácie, ver.priestran
Vzdelávanie
Kultúra

Rozpočet
5.364
610
34.716
12.233
20.791
25.710
24.206
1.500
14.290

Skutočnosť
4.927,31
604,28
31.520,18
12.831,98
19.422,21
25.681,87
20.988,70
472.93
13.899,81

% plnenia
91,86
99,06
90,79
104,90
93,42
99,89
86,71
31,53
97,27
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Šport
Prostredie pre život
Sociálne služby
Podporná činnosť obce
Spolu

11.537
31.072
990
126.130,60
309.149,60

11.292,09
30.794,48
950,27
113.468,31
286.854,42

97,88
99,11
95,99
89,96
92,79

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 82.752 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume76.115,72 €, čo je
91,98 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky,
opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 30.720 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 27.833,63 €, čo je
90,6 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 136.084,60 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 128.906,97 €, čo
je 94,72 % 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
Z rozpočtovaných 8.293 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 7.259,92 €, čo
predstavuje 87,54 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 0,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2012 v sume......€, čo predstavuje
....... % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2012
51.300

Skutočnosť k 31.12.2012
46.738,18

% plnenia
91,1

v tom :
Funkčná klasifikácia
Verejný poriadok a bezpečnosť
Šport
Prostredie pre život
Podporná činnosť
Spolu

rozpočet
15.000
1.450
20.870
13.980

skutočnosť
13.984,80
1.777,01
20.865,00
10.111,37

% plnenia
93,23
122,55
99,98
72,33

51.300

46.738,18

91,10

a) Verejný poriadok a bezpečnosť
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Vybudovanie kamerového a monitorovacieho systému v obci – 13.984,80 €
- z toho dotácia o Obvodného úradu v sume 10.000,00€.
Spoluúčasť obce v sume 3.984,80 €.
b) Šport
Ide o nasledovné investičné akcie :
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- Multifunkčné ihrisko v sume 1.777,01 €
c) Prostredie pre život
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Projekt. dokumentácia miestnej komunikácie IBV Majer v sume 1.200,00 €,
- Zateplenie budovy OcÚ v sume 19.440,00 €.
- Oporný múr pri OcÚ v sume 225,00 €
d) Podporná činnosť
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Krajinnoekologický plán obce v sume 3.480,00 €
- Územný plán Obce v sume 6.631,37 €

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2012
0

Skutočnosť k 31.12.2012
0

% plnenia
0

Z rozpočtovaných 0,00 € na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2012 v sume................... €, čo predstavuje ............. %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2012
391.071

Skutočnosť k 31.12.2012
415.462,25

% plnenia
106,23

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
329.922,78
€
Materská škola
85.539,47 €
Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2012
0

Skutočnosť k 31.12.2012
0

% plnenia
0

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00
€
Materská škola
0,00
€

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2012
Rozpočet po
zmenách 2012
v celých €

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2012
v celých €

736 254

703 443,49

705 024

670 920,36
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Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO
Hospodárenie obce za rok 2012

0
28 730
2 500
700 220,60

0
28 801,76
3 721,37
702 316,67

257 849,60
51 300
0
391 071
36 033,40

240 116,24
46 738,18
0
415 462,25
1 126,82

Prebytok rozpočtu v sume 1 126,82 € 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.
Zostatok finančných operácií v sume 18.403,74 €, navrhujeme použiť na:
(18.403,74 – 1.000 deti v DD – 65,93 SF – zostatok RF 13 542,31 = 3 795,50)
- tvorbu rezervného fondu v sume 3 795,50 €
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2012
vo výške 3 795,50 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný
ZS k 1.1.2012
Prírastky - z prebytku hospodárenia

Suma v €
14.169,96
28.174,11

- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :

28.801,76

- uznesenie č.62/2012 zo dňa 9.11.2012 z toho:
- Kamerový a monitorovací systém v obci

3.984,80

- Zateplenie budovy OcÚ

18.000,00

- Oporný múr pri OcÚ

225,00

-Územný plán obce

6.591,96

KZ k 31.12.2012

13.542,31
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2012

37,08

Prírastky - povinný prídel -

1 %

454,90

- ostatné prírastky

0,08

Úbytky - stravovanie

394,00

- ostatné úbytky

32,13

KZ k 31.12.2012

65,93

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v celých €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

Majetok spolu

630 382

613 428,67

Neobežný majetok spolu

499 846

514 295,35

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

12 620,28

Dlhodobý hmotný majetok

256 103

257 932,12

Dlhodobý finančný majetok

243 743

243 742,95

Obežný majetok spolu

130 536

98 791,75

76 695

71 200,55

Krátkodobé pohľadávky

9 543

9 187,46

Finančné účty

43 726

18 403,74

572

341,57

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
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Názov

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

Vlastné imanie a záväzky spolu

630 382

613 428,67

Vlastné imanie

501 551

488 596,15

Výsledok hospodárenia

501 551

488 596,15

Záväzky

17 229

19 447,55

2 692

3 768,15

37

65,93

14 500

15 613,47

111 602

105 384,97

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
0,00 €
- voči dodávateľom
6.676,98 €
- voči štátnemu rozpočtu
0,00 €
- voči zamestnancom
7.936,49 €
- Deti v DD
1.000,00 €
Obec neuzatvorila v r. 2012 lízingovú zmluvu na nákup osobného automobil.
Obec neuzatvorila v roku 2012 Zmluvu o úvere.
P.
č.
1.
2.
3.
4.

Výška prijatého Výška
úveru
úroku
0,00

Zabezpečenie
úveru
Bianco zmenka
Poistná zmluva
Poistná zmluva
Bianco zmenka

Zostatok
k 31.12.2012

Splatnosť

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Lietava nemá zriadené príspevkové organizácie.
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9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec poskytla nasledovné záruky voči:
- Obec Lietava neposkytovala v roku 2012 záruky

10. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia ............................. Predmetom
podnikania je:

Obec v roku 2012 nepodnikala

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová
organizácia

Materská škola OK
MŠ – vlastné
Základná škola OK
ZŠ - vlastné

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

79 843,79
2 936,68
33 950
2 069,59

79 459,10
2 936,68
33 950
2 069,59

384,69
0,00
0,00
0,00
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-

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

MŠ-výchov. – 5.roč.
ZŠ - dopravné
ZŠ - PK
ZŠ – soc.znevýh.pr
ZŠ – vzdel.poukazy
ZŠ – stravné

2 359
6 224,94
283 058
300
3 775,80
544,45

2 359
6 224,94
283 058
300
3 775,80
544,45

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec Lietava nemá zriadené príspevkové organizácie
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková
organizácia

-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Príspevková
organizácia

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Čerpanie finančných
prostriedkov

Rozdiel

prostriedky vlastné
Príspevková
organizácia

Vlastné finančné
prostriedky

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
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b.
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Obec v roku 2012 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 9/2009 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
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Telovýchovná jednota - bežné výdavky
Združenie na záchranu Lietavského hradu

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

3 000 €

3 000 €

0

500 €

500

0

-4-

K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. .....
o dotáciách.
c.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

MK SR

Bežné výdavky

6 000

6 000

Obvodný

Kapitálové výdavky

10 000

10 000

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

0
0

úrad Žilina

d.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
e.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Neboli poskytnuté
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Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

f.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC
Neboli poskytnuté
VÚC

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.
č.2 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k „Záverečnému účtu“

Vypracovala: Mojíková

Predkladá:
Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce

Ing. Milan Matejkov
Hlavný kontrolór obce
V Lietave dňa 13. 3. 2013
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