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Záverečný účet Obce Kecerovce 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 07.11.2011 uznesením 
č.68/2011.
     Bol zmenený štyrikrát :

- prvá zmena schválená dňa   29.02.2012 uznesením č. 85/2012
- druhá zmena schválená dňa 23.05.2012 uznesením č. 104/2012
- tretia zmena schválená dňa  12.09.2012 uznesením č. 113/2012
- štvrtá zmena schválená dňa  28.11.2012 uznesením č. 133/2012

Rozpočet obce k 31.12.2012 v celých €

Rozpočet Rozpočet 
po zmenách 

Príjmy celkom 2584262 2405603
z toho :
Bežné príjmy 1997232 1834833
Kapitálové príjmy 337030        493230
Finančné príjmy 250000 77540
Príjmy RO s právnou subjektivit.
Výdavky celkom 2426357 2223255
z toho :
Bežné výdavky 665608 781400
Kapitálové výdavky 593010 449206 
Finančné výdavky 2689 2689
Výdavky RO s právnou subjekt. 1165050 989960
Rozpočet obce 157905 182348
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých € 

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia
2405603 2026452,89 84,24

1) Bežné príjmy - daňové príjmy: 
 

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia
514571 493385,76 95,88

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 
Z predpokladanej  finančnej  čiastky  v  sume  478283  €  z výnosu  dane  z príjmov  boli 
k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 471761,03 €, čo predstavuje plnenie na 
98,63 %. 
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 10005 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 9392,37 €, čo je 93,86 
% plnenie.  Príjmy dane z pozemkov boli  v sume 6794,41 €,  dane zo stavieb boli  v sume 
2304,78  €  a dane  z bytov  boli  v sume125,77  €.  Za  rozpočtový  rok  bolo  zinkasovaných 
9224,96 €, za nedoplatky z minulých rokov 167,41. €. 
K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 6239,77  €.
c) Daň za psa z rozpočtovaných 217€ bol skutočný príjem 195,88€ ,príjem na nedoplatkoch 
14,94 € .Nedoplatky za rok 2012 11,62€
d)Poplatok  za  komunálny  odpad  a drobný  stavebný  odpad  z rozpočtovaných  24900€  bol 
skutočný  príjem  11147,81€  ,príjem  z nedoplatkov  651,73€  .Nedoplatky  za  min.roky 
17866,88€

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy: 
 

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia
49082 37709,40 76,83

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 13475 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 13495,38 €, čo je 100 % 
plnenie.  Ide  o  príjem  z prenajatých  pozemkov  v sume  1186,37  €  a  príjem  z prenajatých 
budov, priestorov a objektov v sume 12309,01 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 28337 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume19554,85 €, čo je
69,00 % plnenie. 
Prevažnú  časť  príjmov  tvoria  príjmy  zo  správnych  poplatkov  za  prevádzku  výherných 
prístrojov, ktoré sú v sume  3703,50 €.

c) Ostatné príjmy
Z rozpočtovaných 4906€ bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 4630,02€ čo je 94,37%.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy za služby v sume 2761€.
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Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č. Poskytovateľ  Suma v € Účel 
1. ÚPSVaR Košice 15704 Aktivačná činnosť+min.roky
2. Obvodný úrad Košice 1004,52 Pren.výkon št.správy REGOB
3. Krajský úrad ŽP Košice 285 Pren.výkon št.správy
4. Krajský úrad pre 

cest.dopravu
155,64 Pren.výkon št.správy

5. Krajský školský úrad 989960,80 Školstvo
6. Obvodný úrad  Košice 5774,90 Matrika
7. ÚPSVaR Košice 124468 Stravné pre deti v HN
8. ÚPSV a R Košice 19416,14 Osobitný príjemca
9. ÚPSVa R Košice 24451,80 Školské potreby pre deti v HN
10. ÚPSV a R Košice 12573,79 Rodinné prídavky
11. Fond sociálneho rozvoja 52600,04 TSP a ATSP+min.roky
12. Krajský školský úrad Košice 2679 MŠ- školopovinné deti
13. Obvodný úrad Košice 1958,14 Dotácia voľby do NR SR
14. MVD a RR SR 9944,49 Rev.centra obce za min.rok
15.

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy: 
 

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia
                       493230 156735 31,78

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných  2264 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 2135€, čo predstavuje 
94,30 % plnenie.
b) Granty a transfery
Z rozpočtovaných  490966  €  bol  skutočný  príjem  k 31.12.2012  v sume154600€,  čo 
predstavuje 31,49 % plnenie. Rozpočet nebol naplnení z dôvodu zrušenia zmluvy s MŽP SR 
pre projekt :výstavba ekodvora v obci 
V roku 2012 obec získala nasledovné granty a transfery :

P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v € Investičná akcia
1. Ministerstvo kultúry 25000 Dotácia na kaštieľ-rekonštrukcia
2. Min. pôdohosp. a rozvoja 

vidieka
29600 Dotácia rev.centra obce za r.2011

3. Krajský školský úrad 100000 Kontajneroá škola

5) Príjmové finančné operácie: 
 

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia
77540 77539,50 99,99

Uznesením  obecného  zastupiteľstva  č.  68/2011,85/2012,104/2012,132/2012zo 
dňa7.11.2011,29.02.2012,23.5.2012,28.11.2012  bolo  schválené  použitie  časti  rezervného 
fondu v sume 44739,70 €. V skutočnosti bolo plnenie v sume 44739,70 €. .    €
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v celých € 

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia
2223255 1745874,62 72,80

1) Bežné výdavky :
 

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia
781400 707796,32                90,81

v tom :                                   

Oddiel Kategória Text
Rozpočet po 

zmenách 
2012

v celých €

Skutočnosť
2012

v celých €
%

Bežné výdavky celkom 781400 707796,32 90,81
01116 600 Výdavky za obec celkom 261810 247019,40 94,35

610 Mzdy, platy, služobné príjmy ... 86904 88699,11 102,06

620 Poist. a príspevok do poisťovní 37439 38473,84 102,76

630 Tovary a služby 135271 118108,87 87,32

640 Bežné transfery 2196 1737,58 79,13

0133 600 Výdavky za matriku celkom 7023 6429,96 91,56

610 Mzdy, platy, služobné príjmy ... 3558 3755,38 105,55

620 Poist. a príspevok do poisťovní 1210 1223,17 101,09

630 Tovary a služby 2255 1451,71 64,38

0170 600 Výdavky  celkom 600 555,98 92,66

650 Splácanie úrokov 600 555,98 92,66

0180 600 Výdavky za bežný transfer 12112 12599,32 104,03

640 Bežné transfery 12112 12599,32 104,02

0220 630 Výdavky za služby 606 606,80 100,13

630 Tovary a služby 606 606,80 100,13

0320 600 Výdavky  za  požiarnu  ochranu 
celkom

6989 5708,68 81,68

630 Tovary a služby 6784 5503,68 81,13

640 Bežné transfery 205 205 100

0412 600 Výdavky za komunitné centrum
Celkom

59995 59824,50 99,72

610 Mzdy,platy,služ.príjmy... 39907 39771,29 99,66

620 Poist.a príspevky do pisť. 13161 13977,22 106,21

630 Tovary a služby         6927 6075,99 87,72

0460 600 Výdavky za komunikácie celkom         7978 3784,54 47,44

630 Tovary a služby        7978 3784,54 47,44

0510 - 600 Výdavky nakladanie  s  odpadmi 
celkom

43286 29891,28 69,06

630 Tovary a služby 43286 29891,28 69,06

0520 600 Výdavky za ČOV celkom 53269 52097,89 97,81
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610 Mzdy,platy služ.príjmy..... 5345 5345,24 100

620 Poist.a príspevky do pisť 1662 1878,34 113,01

630 Tovary a služby 46262 44874,31 97,00

0610 600 Výdavky  na  nájomné  byty 
celkom

7860 6231,51 79,28

630 Tovary a služby 7860 6231,51 79,28

0630 600 Výdavky za verejný vodovod 9010 8420,34 93,46

630 Tovary a služby 9010 8420,34 93,46

0640 600 Výdavky  za  verejné  osvetlenie 
celkom

9369 8421,19 89,88

630 Tovary a služby 9369 8421,19 89,88

0810 600 Výdavky  za  športové  služby 
celkom

7 800 7800 100

640 Bežné transfery 7 000 7 800 111,42

0820 600 Výdavky za kultúru celkom 884 856 96,83

630 Tovary a služby 884 856 96,83

08205 600 Výdavky za knižnicu celkom 355 289,37 81,52

630 Tovary a služby 355 289,37 81,52

08207 600 Výdavky za pamiat.starostlivosť 
celkom

66 23,28 35,27

630 Tovary a služby 66 23,28 35,27

08209 600 Výdavky ost.kult.služby 666 67,30 10,19

630 Tovary a služby 500 67,30 13,46

640 Bežné transfery 166 0 0

0830 600 Výdavky  na  miestny  rozhlas 
celkom

828 219,80 26,55

630 Tovary a služby 828 219,80 26,55

0840 600 Výdavky za DS celkom 39410 32335,28 82,04

630 Tovary a služby 39410 32335,28 82,04

09 - vzdeláv. 600 Výdavky za školstvo MŠ celkom 49991 48424,94 96,87

610 Mzdy, platy, služobné príjmy 29286 28427,42 97,07

620 Poist. a príspevok do poisťovní 9373 10030,84 107,01

630 Tovary a služby 11187 9788,08 87,49

640 Bežné transfery 145 178,60 123,17

10202 600 Výdavky za OS celkom 3472 1863,07 53,66

610 Mzdy, platy, služobné príjmy 2290 1284,95 56,12

620 Poist. a príspevok do poisťovní 799 413,08 51,70

630 Tovary a služby 383 165,04 43,10

10701 600 Výdavky za HN celkom 198021 174325,89 88,04

630 Tovary a služby 198021 174325,89 88,04

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 167290€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume167283,09 €, čo je 
99,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, opatrovateľskej 
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služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva, terénnych sociálnych pracovníkov 
s výnimkou právnych subjektov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných   63644  €  bolo  skutočne  čerpané  k 31.12.2012  v sume65996,49€,  čo  je 
100,53 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 528042 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume  451440,26 €, čo je 
85  49  % 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  21824  €  bolo  skutočne  čerpané  k 31.12.2012  v sume22520,50  €,  čo 
predstavuje 103,50 % čerpanie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými 
    finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných  600  €  bolo  skutočne  vyčerpané  k 31.12.2012  v sume555,98.€,  čo 
predstavuje 92,66 % čerpanie. 

2) Kapitálové výdavky :
 

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia
449206 95320,38 21,22

v tom :

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia
Výdavky verejnej správy 10598 10597,96 100
Ekonomická oblasť 0 0 0
Ochrana životného prostredia 343880 870 0,25
Bývanie a občianska vybavenosť 38630 38575,10 99,85
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 56098 45277,32 80,71
Spolu 449206 95320,38 21,22

a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup strojov , prístrojov ,zariadení  v sume 2148,76€,
- nákup pozemkov v sume  8449,20€
b) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami
Ide o nasledovné investičné akcie :
- prípravná a projektová dokumentácia dažďová kanalizácia  v sume 870 €
c) Bývanie a občianska vybavenosť  - rozvoj bývania
Ide o nasledovné investičné akcie :
- odvodnenie nájomných bytov v sume 36130 €, 
d) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí
Ide  o nasledovné investičné akcie:
- rozšírenie verejného osvetlenia 2445,51€ 
e) Rekreácia, kultúra a náboženstvo
    Ide o nasledovné investičné akcie:
-Obnova kaštieľa –stat.zabezpečenie v sume 17712,12€

                                                                     8



-rekonštrukcia knižnice v sume : 18949,97€
-zriadenie kam.systému na cintorínoch v sume:6713,80€
-Rekonštrukcia KD v sume 1901,43€

3) Výdavkové finančné operácie :
 

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia
2689 1923,22 71,52

Z rozpočtovaných  2689€  na  splácanie  istiny  z prijatých  úverov  Z  ŠFRB  bolo  skutočné 
čerpanie k 31.12.2012 v sume1923,22 €, čo predstavuje 71,52 %.

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
 
Bežné výdavky : 

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia
989960 940834,80 94,99

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho :
Základná škola                                  940834,80 €

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2012

Rozpočet po 
zmenách 2012

v celých €

Skutočnosť
k 31.12.2012

v celých €
Príjmy celkom 2405603 2026452,89
z toho :
Bežné príjmy 1834833 1792178,39
Kapitálové príjmy        493230 156735
Finančné príjmy 77540 77539,50
Príjmy RO        0
Výdavky celkom 2223255 1745874,62
z toho :
Bežné výdavky 781400 707796,32
Kapitálové výdavky 449206 95320,28
Finančné výdavky 2689 1923,22
Výdavky RO 989960 940834,80
Hospodárenie obce za rok 2012      182348 280578,27

Prebytok rozpočtu v sume 280578,27+1105,80=281684,07. €  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 v sume195026,88. €  navrhujeme použiť na:

-  tvorbu rezervného fondu  86657,19€ 

€ 
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     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.  
3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú : 

- nevyčerpané  prostriedky  zo  ŠR  účelovo  určené  na  bežné  výdavky  poskytnuté  
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume   81150  €, a to na : 

- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 6589  €
-  nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v  

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume  107287,88  €, a to na :
- Kontajnerová škola  v sume 100000  €
- Obnova kaštieľov v sume : 7287,88€

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov. 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2012  
vo výške 86657,19. €. 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného 

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 Suma v €
ZS k 1.1.2012 346044,22      
Prírastky - z prebytku hospodárenia 125455     
Úbytky   - použitie rezervného fondu :

-uznesenie č. 85/2012,29.2.2012 

rekonštr.KD-Knižnice

- uznesenie č. 68/11zo dňa 7.11.2011 

rekonštrukcia KD- kino    

-uznesenie 68/2011, 7.11.2011 odvodnenie 

nájomné byty

-uznesenie č.104/12 zo dňa 23.5.2012kamerový 

systém cintoríny

-uznesenie č.132/2012 zo dňa 28.11.2012   nákup 

pozemkov  

18947,97€

1901,43€      

13463€

1976,10

8449,20

KZ k 31.12.2012 428759,72      

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v celých € 

Názov Skutočnosť Skutočnosť
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k 31.12. 2011 k 31.12.2012
Majetok spolu 6324085 6328366,23
Neobežný majetok spolu 5737239 5583515,70
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 9332 5832,73
Dlhodobý hmotný majetok 5264487 5114262,67
Dlhodobý finančný majetok 463420 463420,30
Obežný majetok spolu 584310 742713,39
z toho :
Zásoby 436 630,66
Zúčtovanie medzi subjektami VS 43 906,18
Dlhodobé pohľadávky 806 0,0
Krátkodobé pohľadávky 76726 26082,91
Finančné účty 506299 715093,64
Časové rozlíšenie 2536 2137,14

4.2  P A S Í V A

Názov Skutočnosť
k 31.12. 2011

Skutočnosť
k  31.12.2012

Vlastné imanie a záväzky spolu 6324085 6328366,23
Vlastné imanie 2745623 2619901,03
z toho :
Výsledok hospodárenia 2745623 2619901,03
Záväzky 143301 324861,49

z toho :
Rezervy 7356 6931,68
Zúčtovanie medzi subjektami VS 32800 186595,56
Dlhodobé záväzky 55639 53713,36
Krátkodobé záväzky 47506 77620,89
Časové rozlíšenie 3435161 3383603,71

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:
- voči ŠFRB  53348,78 €

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči 

a. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
b. štátnemu rozpočtu
c. štátnym fondom

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  fyzickým osobám - 
podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, 
ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom.
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Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom: 

Obec  v roku  2012  poskytla  dotácie  v súlade  so  VZN  č.1/2010  o dotáciách,  právnickým 
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. 
a,

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť 
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

- 1 -

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov

- 3 -

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -

Telovýchovná jednota - bežné výdavky 5 100 €   5 100 € 0
TJ ŠK Roma Kecerovce          2 200€         2 200€

0
Skauting Kecerovce            500€           500€ 0
Rímsko- katalocíka cirkev Kecerovce         7 000€        7 000€ 0
Evanjelický zbor Opina        3 000€        3 000€ 0

K 31.12.2012  boli  vyúčtované  všetky  dotácie,  ktoré  boli  poskytnuté  v súlade  so  VZN 
č.1/2010 o dotáciách.

b,
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 -

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

- 5 -

ObÚ Košice Dotácia poskytnutá na matriku 5774,90 5774,90 0
KŠK Košice Dotácia poskytnutá na školstvo 992639,80 911489,80 81150
KŠK Košice Kap.transfer 

vybud.kontajnerovej školy

100000 0 100000

ÚPSV a rodiny 

Košice

Dotácia  poskytnutá na stravu 124468 117882,07 6589

ÚPSV a rodiny 

Košice 

Dotácia poskytnutá na 

škol.potreby

24451,80 24451,80 0

MK SR 

Bratislava

Kap.výdavky :Obnova kaštieľa 

s areálom

25000 17712,12 7287,88

9. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu        
Príloha č.1 Záverečného účtu.

n a v r h u j e m
celoročné hospodárenie Obce Kecerovce schváliť  bez výhrad
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Záverečný účet obce Kecerovce , tak ako je v predchádzajúcej časti uvedený , bol 
prerokovaný a schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa   :
uznesením č.    /2013   

Vyvesené 25.3.2013
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