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ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE
A ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE ZA ROK

2017

ROZPOČET OBCE NA ROK 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. 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 Veličná na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a
kapitálový rozpočet bo bez výdavkov..
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2016, uznesením č. 69/2016.
Rozpočet bol zmenený tri krát:
- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č 1/2017, dňa 19.07. 2017, uznesením č. 48/2017
- bežná zmena k 31.07.2017
- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2/2017, dňa 23.10.2017, uznesením č. 64/2017
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3/2017, dňa 11.12.2017, uznesením č. 74/2017
- bežná zmena k 31.12.2017
Rozpočet obce k 31.12.2017
Schválený
rozpočet
v EUR

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
v EUR

Skutočnosť k 31.12.
2017
v EUR

Príjmy celkom

363927,25

700474,47

683191,90

Bežné príjmy

363927,25

467055,54

446793,04

Kapitálové príjmy

0,00

170984,00

170984,00

Finančné príjmy

0,00

62434,93

65414,86

Výdavky celkom

322130,00

575880,96

539451,80

Bežné výdavky

322130,00

360191,62

346736,54

Kapitálové výdavky

0,00

200689,34

177715,26

Finančné výdavky

0,00

15000,00

15000,00

41797,25

124593,51

143740,10

Rozdiel medzi
príjmami a
výdavkami
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ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2017
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

700474,47

683191,90

97,53

Z rozpočtovaných celkových príjmov 700474,47 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
683191,90 EUR, čo predstavuje 97,53 % plnenie.
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

467055,54

446793,04

95,66

Z rozpočtovaných bežných príjmov 467055,54 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 446793,04
EUR, čo predstavuje 95,66 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

327872,00

336179,44

102,53

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 299163,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 305009,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,95 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 29808,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 31170,44 EUR, čo je 104,57
% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 20977,29 EUR, dane zo stavieb boli v sume 9004,15
EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1009,08 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1099,00 EUR bolo skutočne zaplatených 1189,00 EUR. Obec eviduje pohľadávky na
dani za psa vo výške 31,00 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

90942,28

86398,24

95,00

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 16600,00 EUR bolo zaplatených 17429,43 EUR, obec eviduje pohľadávky na poplatku
za KO vo výške 690,36 EUR.
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 46764,20 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 20091,56 EUR, čo je 42,96
% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume
20091,56 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
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Z rozpočtovaných 17891,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 16083,27 EUR, čo je 89,90
% plnenie.
iné nedaňové príjmy:

c)

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

56806,99

56806,99

100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 56806,99 EUR, bol skutočný príjem vo výške 56806,54, čo
predstavuje 100,00 % plnenie. Sú to príjmy z grantov a transferov.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 56806,99 EUR bol skutočný príjem vo výške 56806,54 EUR, čo
predstavuje 100% plnenie.
Poskytovateľ dotácie

Účel

Suma v EUR

Ministerstvo vnútra SR

4204,14 Matrika

Ministerstvo vnútra SR

395,01 REGOB

Ministerstvo vnútra SR

304,40 Register adries

Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR

51,71 Miestne a účelové komunikácie

Okresný úrad Žilina

111,86 Starostlivosť o životné prostredie

Okresný úrad D. Kubín

210,00 Ošetrovanie materiálu CO

Okresný úrad Žilina
Environmentálny fond
Ministerstvo vnútra SR

1251,00 Príspevok predškoláci
39757,50

Predchádzanie vzniku odpadu
kompostovaním

463,82 Voľby

UPSVaR D. Kubín

5357,55 Podpora zamestnávania

ŽSK

1700,00 Dotácia folklórne slávnosti

Transfer DPO SR

3000,00 DPO materiál
1500,00

SPOLU

56806,99

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

170984,00

170984,00

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 170984,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
170984,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 170984,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 170984,00 EUR, čo je
100% plnenie, príjem pozostáva z predaja pozemku pri kaštieli vo výške 165484,00 a predaja podielu
v jurčíkovom dome. Vo výške 5500,00 EUR
Granty a transfery
Na kapitálové výdavky obec neprijala žiadne finančné prostriedky od subjektov verejnej správy.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

62434,93

63766,08

97,41

Z rozpočtovaných finančných príjmov 62434,93 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 63766,08
EUR, čo predstavuje 97,41 % plnenie. Do príjmových finančných operácii boli zapojené prostriedky
z rezervného fondu vo výške 47434,93 EUR, prijatá finančná zábezpeka pri predaji pozemku pri kaštieli
vo výške 15000,00 EUR a prijatie finančných prostriedkov od zdravotných poisťovní z ročného
zúčtovania zdravotného poistenia vo výške 1331,15 EUR.

ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2017
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

575880,96

539451,80

93,67

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 575880,96 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
539451,80 EUR, čo predstavuje 93,67 % čerpanie.
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

360191,62

346736,54

96,26

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 360191,62 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
346736,54, čo predstavuje 96,26 % čerpanie.
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Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 125,820,30 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 125818,97 EUR, čo je
99,99 % čerpanie. Patria sem všetky mzdové prostriedky pracovníkov - OcÚ, vrátane starostu, kontrolóra,
pracovníkov údržby, matriky a MŠ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 39557,28 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 44436,23 EUR, čo je
112,33 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 176648,98 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 159075,50 EUR, čo je
90,05 % 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.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 18165,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 17405,84 EUR, čo
predstavuje 95,82 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými
výpomocami
Obec Veličná nemala výdavky súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami.
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

200689,34

177715,26

88,55

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 200689,34 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
177715,26 EUR, čo predstavuje 88,55 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup pozemkov vo výške 9164,01 EUR
b) Projektové dokumentácie na vodovod a NN prípojku na Banisko, vodovod a NN siete na IBV Revišné
II. hasičskú zbrojnicu, na železničnú zastávku, amfiteáter a plynofikácia kaštieľa v celkovej výške
11060,00 EUR
c) Chodník pri katolíckom kostole – 5165,64 EUR
d) Rekonštrukcia zastávky vo Veličnej 8519,08 EUR z toho 1300,00 EUR – podpora zo ŽSK
e) Nákup kompostérov – 36707,50 EUR – použitá dotácia z environmentálneho fondu
f) Cesta záhumnie príprava – 6099,26 EUR
g) Kanalizácia Mrzáčka – Banisko
h) Oprava kanálu pri pohostinstve v Revišnom – 3476,47 EUR
i) Chodník pri MŠ
j) Revitalizácia detského ihriska Revišné
k) Revitalizácia pozemku pri MŠ vodná plocha 3872,53 – z dotácie 1500,00 EUR
l) Realizácia osvetlenia – 2800,51 EUR
m) Rekonštrukcia a modernizácia KD – 6418,05 EUR
n) Rekonštrukcia a modernizácia MŠ 3485,31
o) Chodník do Revišného 47434,93 EUR
Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

15000,00

15000,00

100,00
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Obec vrátila finančnú zábezpeku dvom neúspešným kandidátom pri predaji pozemku a 5000,00 EUR
preúčtovala pri predaji pozemku úspešnému kandidátovi ako časť kúpnej sumy..
Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Obec nemá zriadené ani založené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2017
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12. 2017 v EUR

Bežné príjmy spolu

446793,04

Bežné výdavky spolu

346736,54

Bežný rozpočet

100056,50

Kapitálové príjmy spolu

170984,00

Kapitálové výdavky spolu

177715,26

Kapitálový rozpočet

-6731,26

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

93325,24

Vylúčenie z prebytku
Platby MŠ – mesačný poplatok za MŠ
zaplatený v roku 2017 na rok 2018
Upravený prebytok bežného a kapitálového
rozpočtu

419,00
419,00
92906,24

Príjmy z finančných operácií

65414,86

Výdavky z finančných operácií

15000,00

Rozdiel finančných operácií

50414,86

PRÍJMY SPOLU

683191,90

VÝDAVKY SPOLU

539451,30

Hospodárenie obce

143740,60

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce
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Prebytok rozpočtu v sume 143321,10 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 z. n. p. navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 138272,59 EUR
- tvorbu účelového fondu vo výške 5048,51 EUR - rozdiel medzi príjmami (17429,43 EUR)
za komunálny odpad a výdavkami (12380,92 EUR) za komunálny odpad

TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDOV
A SOCIÁLNEHO FONDU
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 1.1.2017

46128,29

Prírastky spolu

14050,07

z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok

14050,07

Úbytky spolu

47434,93

Chodník Revišné

47434,93

Bežné výdavky § 10 ods. 9

0,00

KZ k 31.12.2017

12743,43

Účelový fond tvorený z rozdielu príjmov z poplatku za komunálny odpad a výdavkami financovania
zberu komunálneho odpadu.

Fond účelový

Suma v EUR

ZS k 1.1.2017

4548,97

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - presun do rezervného fondu

1805,78
0,00
0,00
0,00

- krytie schodku rozpočtu
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- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

6354,75

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a smernica na čerpanie sociálneho fondu.
Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2017

803,37

Prírastky:

1119,13

- povinný prídel -

1,05 %

1119,13

- ostatné prírastky
Úbytky:

983,86
- stravovanie

307,86

- čerpanie

676,00

- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

938,64

BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2017
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1. 2017 v EUR

KZ k 31.12. 2017 v EUR

Majetok spolu

1346268,99

1556802,68

Neobežný majetok spolu

1245432,03

1350178,13

9111,87

7159,35

Dlhodobý hmotný majetok

1129389,27

1236087,89

Dlhodobý finančný majetok

106930,89

106930,89

Obežný majetok spolu

100243,29

206624,55

Dlhodobý nehmotný majetok
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Zásoby

1044,25

732,84

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

30757,82

47420,78

131501,07

158470,93

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

593,67

0,00

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1. 2017 v EUR

KZ k 31.12. 2017 v EUR

1346268,99

1556802,68

725833,08

923742,38

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

725833,08

923742,38

34475,10

41553,81

600,00

600,00

0,00

0,00

6092,11

1818,94

27782,99

39134,87

0,00

0,00

Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci

Záverečný účet obce Veličná a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

11

Časové rozlíšenie

585960,81

591 506,49

PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu

0,00 EUR
0,00 EUR
17479,87 EUR
10732,29 EUR
8536,72 EUR

HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

PREHĽAD

O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH
PRÁVNICKÝM
OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM - PODNIKATEĽOM PODĽA § 7
ODS. 4 ZÁKONA Č.583/2004 Z. Z.
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2008 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný
alebo verejnoprospešný účel.
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
v EUR

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v EUR

2400,00

2400,00

0,00

Veličianske ochotnícke divadlo a spevácka
skupina Studnička (BV)

600,00

600,00

0,00

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Veličná (BV)

500,00

500,00

0,00

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Veličná (BV)

500,00

500,00

0,00

Čečina – spevácka skupina (BV)

700,00

700,00

0,00

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie
- bežné výdavky (BV)
- kapitálové výdavky (KV)

Telovýchovná jednota (BV)

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
v EUR

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2008
o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce Veličná.

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
Obec v roku 2017 nemala podnikateľskú činnosť.
Záverečný účet obce Veličná a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
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FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) 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
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám
Obec nemá založenú právnickú osobu.
b)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky (BV)
- kapitálové výdavky (KV)

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

Ministerstvo vnútra SR

Matrika (BV)

4204,14

4204,14

0,00

Ministerstvo vnútra SR

REGOB (BV)

395,01

395,01

0,00

Ministerstvo vnútra SR

Register adries

304,40

304,40

0,00

Ministerstvo vnútra SR

Voľby (BV)

616,35

463,82

Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR

Miestne a účelové komunikácie
(BV)

51,71

51,71

0,00

Okresný úrad Žilina

Starostlivosť o životné
prostredie (BV)

111,86

111,86

0,00

Okresný úrad D. Kubín

Ošetrovanie materiálu CO (BV)

210,00

210,00

0,00

Okresný úrad Žilina

Príspevok predškoláci (BV)

1251,00

1251,00

0,00

UPSVaR D. Kubín

Podpora zamestnávania (BV)

5357,55

5357,55

0,00
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Všetky dotácie boli použité v súlade s účelom použitia.

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ

Environmentálny fond

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky (BV)
- kapitálové výdavky (KV)

Predchádzanie vzniku
odpadov

d)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ

ŽSK
ŽSK

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky (BV)
- kapitálové výdavky (KV)

Modernizácia autobusovej
zastávky
Folklórne slávnosti Dolnej
Oravy

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

39757,50

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

39757,50

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

0,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

1300,00

1300,00

0,00

400,00

400,00

0,00

HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE - HODNOTIACA
SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
Obec nemala vytvorený a schválený programový rozpočet.
Vo Veličnej, dňa 28. 02. 2018
Vypracovala: Ing. Eva Hrabalová

Predkladá: Ing. Daniel Laura

Prílohy:
- Finančné výkazy Obce Veličná k 31. 12. 2017
- individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2017
Uznesenie č.
výhradou

/2018 – OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad/
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Prebytok rozpočtu v sume 143321,10 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 z. n. p. navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 138272,59 EUR
- tvorbu účelového fondu vo výške 5048,51 EUR - rozdiel medzi príjmami (17429,43 EUR)
za komunálny odpad a výdavkami (12380,92 EUR) za komunálny odpad
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