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Záverečný účet obce za rok 2020
I. Rozpočet obce na rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Veľká Lesná bol rozpočet obce na rok 2020.
Obec Veľká Lesná zostavila rozpočet na rok 2020 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 2020.
Rozpočet obce Veľká Lesná bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 03.12.2019 uznesením č. 42.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
 prvá zmena schválená dňa 03.06.2020 uznesením č. 53
 druhá zmena schválená dňa 16.09.2020 uznesením č. 65
 tretia zmena schválená dňa 11.12.2020 uznesením č. 71

Rozpočet obce k 31.12.2020
Schválený rozpočet
Príjmy celkom

211.420 €

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
222.940 €

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

181.420 €
0€
30.000 €

222.855 €
85 €
0€

Výdavky celkom

194.070 €

183.281 €

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

163.070 €
31.000 €
0€

169.881 €
13.400 €
0€

+ 17.350 €

+ 39.659 €

Rozpočtové hospodárenie obce

II. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene
222.940 €

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

222.935,23 €

99,99 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 222.940 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
222.935,23 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
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1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene
222.855 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

222.851,23 €

99,99 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 222.855 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 222.851,23
EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene
204.330 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

204.323,88 €

99,99 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 186.450 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 186.449,95 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 7.815 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 7.810,29 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,94 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6.647,22 EUR, príjmy dane zo stavieb boli
v sume 1.163,07 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 7.765,95 EUR, za nedoplatky z minulých
rokov 44,34 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 397,87 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 225 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 225 EUR, čo predstavuje plnenie
na 100 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 219 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 6 EUR.
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 21 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 9.840 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 9.838,64 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,99 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 9.751,77 EUR, za nedoplatky z minulých
rokov 86,87 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad v sume 296,40 EUR.
Sankcie uložené v daňovom konaní
V roku 2020 neboli uložené žiadne sankcie v daňovom konaní.

b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene
7.010 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

7.013,16 €

100,05 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 6.060 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 6.065,32 EUR, čo je 100,09 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 105,70 EUR, príjem z prenajatých
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budov, priestorov a objektov v sume 5.524,62 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov
a zariadení v sume 435 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 415 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 412 EUR, čo je 99,28 % plnenie.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Z rozpočtovaných 535 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 535,84 EUR, čo je 100,16 %
plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1.855 €

1.852,17 €

99,85 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1.855 EUR, bol skutočný príjem vo výške 1.852,17 EUR,
čo predstavuje 99,85 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek a mylné platby.

d) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

9.660 €

9.662,02 €

100,02 %

Z rozpočtovaných grantov a transferov 9.660 EUR bol skutočný príjem vo výške 9.662,02
EUR, čo predstavuje 100,02 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Environmentálny fond
Ministerstvo vnútra SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Štatistický úrad SR
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR Stará Ľubovňa
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR Stará Ľubovňa
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR

Účel

225,65
846,82
3.000
1.252
163,02
2.230,68
24,40
46,93
74,85
1.797,67

Za uloženie odpadu
Voľby do NR SR
Materiálno-technické zabezpečenie DHZ
Sčítanie domov a bytov
REGOB
Podpora zamestnávania uchádzača o zamestnanie
Register adries
Starostlivosť o životné prostredie
Prídavok na dieťa
COVID-19

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

85 €

84 €

98,82 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 85 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 84 EUR, čo
predstavuje 98,82 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 85 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 84 EUR, čo predstavuje 100 %
plnenie.

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene
0€

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

0€

0%

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
V roku 2020 ostali
 z roku 2018 nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 30.000 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

III. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene
183.281 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

183.245,88 €

99,98 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 183.281 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
183.245,88 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene
169.881 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

169.872,37 €

99,99 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 169.881 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
169.872,37 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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ROZBOR VÝZNAMNÝCH POLOŽIEK BEŽNÉHO ROZPOČTU:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 53.213 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 53.212,66 EUR,
čo je 99,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hlavnej kontrolórky obce

a zamestnancov z ÚPSVaR na aktivačnú činnosť.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 17.554 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 17.557,10 EUR,
čo je 100,02 % čerpanie. Patria sem odvody do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 39.977 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 39.962,15 EUR,
čo je 99,96 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 59.137 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 59.140,46 EUR,
čo predstavuje 100,01 % čerpanie. Patria sem transfery v rámci verejnej správy, transfery cirkevnej
škole, výdavky na členské príspevky a na nemocenské dávky.

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene
13.400 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

13.373,51 €

99,80 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 13.400 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
13.373,51 EUR, čo predstavuje 99,80 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia WC v budove obecného úradu
Z rozpočtovaných 13.400 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 13.373,51 EUR, čo
predstavuje 99,80 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok 2020
po poslednej zmene
0€

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

0€

0%

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.
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IV. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií

222.851,23
169.872,37
+ 52.978,86
84
13.373,51
-13.289,51
+39.689,35
0,00
+ 39.689,35
0
0
0

PRÍJMY SPOLU

222.935,23

VÝDAVKY SPOLU

183.245,88

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

+ 39.689,35
0,00

UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE

+ 39.689,35

Prebytok rozpočtu v sume 39.689,35 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
39.689,35 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo
výške 39.689,35 EUR.
 39.689,35 € - prebytok hospodárenia za rok 2020

V. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
1. 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
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií

Suma v EUR
38.658,49
39.689,35
0
0
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Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky

0
0
0
78.347,84

KZ k 31.12.2020
2. 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.

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel 1,05 %
Úbytky - stravovanie
- poplatky

420,30
510,41
342,51
2,60
585,60

KZ k 31.12.2020

VI. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

MAJETOK SPOLU

1.105.388,50

1.130.582,35

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

1.025.617,30

1.013.300,16

0
955.453,64
70.163,66
79.017,54

0
943.136,50
70.163,66
116.542,99

4.935,60
0
0
1.090,49
72.991,45
0
0
753,66

3.670,81
0
0
786,70
112.085,48
0
0
739,20

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

1.105.388,50

1.130.582,35

277.102,54

319.069,99

PASÍVA
Názov
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY SPOLU
Vlastné imanie
z toho :
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Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

0
0
277.102,54
39.051,62

0
0
319.069,99
39.724,76

600
30.000
731,71
7.719,91
0
789.234,34

600
30.000
899,61
8.225,15
0
771.787,60

VII. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Stav záväzkov k 31.12.2020
Druh záväzku
Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky

Záväzky spolu k 31.12.2020

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

1.213,30
4.293,84
2.048,17
619,81
30.000
0
0
1.549,64

1.213,30
4.293,84
2.048,17
619,81
30.000
0
0
1.549,64

899,61 SF

39.724,76

39.724,76

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok úveru
(istiny)
k 31.12.2020

Rok
splatnosti

Obec nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o úvere.
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

VIII. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2012 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na záujmovú činnosť
-1ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa Veľká Lesná
ZŠ s MŠ Kráľovnej pokoja Haligovce
CVČ Spišská Stará Ves
CVČ Podolínec

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2300 €
300 €
47,50 €
174,37 €

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3300 €
300 €
47,50 €
174,37 €

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-40
0
0
0

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č.1/2012
o dotáciách.
Obec v roku 2020 poskytla transfér v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve na základe § 6 ods. 12 b), v súlade s VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľká
Lesná a v súlade s Dodatkom č. 3/2020 k VZN č. 1/2013.
Žiadateľ dotácie:
Rímskokatolícka Cirkev
Biskupstvo Spišské podhradie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na prevádzku a mzdy

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

43.276,80 €
9.511,42 €
2.853,40 €

43.276,80 €
9.511,42 €
2.853,40 €

0
0
0

-4-

-1MŠ sv. Jána Krstiteľa Veľká Lesná
ŠKD sv. Jána Krstiteľa Veľká Lesná
ŠJ sv. Jána Krstiteľa Veľká Lesná

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky transféry, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č.1/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so
sídlom na území obce Veľká Lesná.

IX. 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.
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a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nemá zriadené žiadne rozpočtové a príspevkové organizácie, ani nemá založené žiadne
právnické osoby.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ

-1-

Environmentálny fond
Ministerstvo vnútra SR
Dobrovoľná PO SR
Ministerstvo vnútra SR
Štatistický úrad SR
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR Stará Ľubovňa
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR Stará Ľubovňa
Ministerstvo vnútra SR

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky (BV)
- kapitálové výdavky (KV)
-2Za uloženie odpadu (BV)
Voľby do NR SR (BV)
Materiálno-tech.zabezpeč. DHZ (BV)
Rekonštrukcia has. Zbrojnice (KV)
Sčítanie domov (BV)
REGOB (BV)
Podpora zamestnávania § 54 (BV)
Register adries (BV)
Životné prostredie (BV)
Prídavok na dieťa
Testovanie na ochorenie COVID-19

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

225,65 €
846,82 €
3.000 €
30.000 €
1.252 €
163,02 €
2.230,68 €
24,40 €
46,93 €
74,85 €
1.797,67 €

225,65 €
846,82 €
3.000 €
0€
1.252 €
163,02 €
2.230,68 €
24,40 €
46,93 €
74,85 €
1.797,67 €

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 20120žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
-2-

-4-
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-5-

0
0
30.000 €
0
0
0
0

X. Hodnotenie plnenia programov obce
V zmysle § 4 ods. 5 zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Obec Veľká
Lesná nehodnotí v záverečnom účte obce programový rozpočet.
Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Lesná s počtom obyvateľov do 2 000 rozhodlo na svojom zasadnutí
dňa 06.12.2013 uznesením č. 16 o neuplatňovaní programu obce.

XI. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného
účtu obce za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo zoberie na vedomie správu audítora za rok 2020 až po jej vypracovaní.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
b e z v ý h r a d.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia:
 na tvorbu rezervného fondu vo výške 39.689,35 EUR

Vo Veľkej Lesnej, 28.04.2021

Ján M i c h n a
starosta obce
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