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Záverečný účet Obce Kuchyňa 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2012 uznesením č.4/11
Bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 23.03.2012 uznesením č. 1/12
- druhá zmena schválená dňa 08.06.2012 uznesením č. 2/12
- tretia zmena schválená dňa 28.09.2012 uznesením č. 4/12
- štvrtá zmena schválená dňa 12.12.2012 uznesením č. 5/12
- piata zmena schválená dňa 31.12.2012 starostom obce
Rozpočet obce k 31.12.2012 v celých €

Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet obce za rok 2012

865.785,00

Rozpočet
po zmenách
1.053.794,83

765.785,00
0,00
100.000,00
0,00
789.250,00

934.045,29
810,00
118.939,54
0,00
1.047.666,82

550.750,00
0,00
25.000,00
213.500,00
76.535,00

700.772,82
84.352,00
25.500,00
237.042,00
6.128,01
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých €
Rozpočet na rok 2012
1.053.794,83

Skutočnosť k 31.12.2012
1.025.968,88

% plnenia
97,36

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2012
492 063,00

Skutočnosť k 31.12.2012
489 555,31

% plnenia
99,49

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 306 900 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 306 931,72 €, čo predstavuje plnenie na
100,00 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 154 028 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 151 327,91 €, čo je
98,25 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 123 611 €, dane zo stavieb boli v sume
27 589 € a dane z bytov v sume 128 €.
Za rozpočtový rok bolo uhradených 2 059 € za nedoplatky z minulých rokov a bola odpísaná
pohľadávka PD Kuchyňa, na základe právoplatného rozhodnutia súdu v sume 168.655 €.
K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 8 546 €.
c) Daň za psa 1 089,75 €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 1 310,02 €
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 0 €
f) Daň za predajné automaty 0 €
g) Daň za ubytovanie 32,01 €
h) Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov 0 €
i) Poplatok z reklamy 0 €
j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 28 863,90 €

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2012
93 949,00

Skutočnosť k 31.12.2012
93 573,88

% plnenia
99,60

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 42 800 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 42 873,36 €, čo je
100,17 % plnenie. Ide o príjem z príjem z prenajatých budov, priestorov .
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 52 424 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 50 700,52 €, čo je
99,25 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov, za prevádzku výherných
hracích prístrojov, ktoré sú v sume 4 480 € a príjmy za vyčistenie odpadových vôd v sume
20.547 €.
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2012
348 033
a) úroky z vkladov
b) ostatné príjmy
c) granty a transfery

Skutočnosť k 31.12.2012
348 090,15

% plnenia
100,02

900,30 €
431,06 €
346.758,79 €

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21

Poskytovateľ
Katastrálny úrad Ba
Obvodný úrad Malacky
ÚPSVaR
Krajský stavebný úrad
Obvodný úrad Malacky
Obvodný úrad Malacky
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Obvodný úrad Bratislava
Obvodný úrad Malacky
MF SR
Kr. úrad pre cestnú dopravu, Ba
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Bratislavský samosprávny kraj
Granty od dobrovoľných darcov
Nadácia SPP - Municipality
Nadácia SPP

Suma v €
1 605,75
695,00
2 004,47
1 593,09
1 792,30
565,29
1 378,00
648,00
229 914,00
2 407,00
3 712,00
7 000,00
185,19
1 963,00
83,20
68 000,00
367,00
1 000,00
360,50
12 000,00
9 485,00

Účel
ROEP
Voľby
Rodinné prídavky
Spoločný stavebný úrad
Matrika
REGOB
Dopravné
Odchodné
Základné školstvo- normatív
Predškolská výchova
Vzdelávacie poukazy
KT na kriminalita
ŽP
Činnosť na úseku soc.pomoci
Miestne komunikácie
Havária – okná ZŠ
Znevýhodnené deti
LOS
neurčený
Miestny rozhlas
Bobria hrádza

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom a nevznikol
z nich žiadny hospodársky výsledok.
4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2012
810,00

Skutočnosť k 31.12.2012
810,00

% plnenia
100

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 810 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 810€, čo predstavuje
100 % plnenie.
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5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2012
118.940

Skutočnosť k 31.12.2012
93.939,54

% plnenia
78,98

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/11 zo dňa 18.03.2012 bolo schválené použitie časti
rezervného fondu v sume 4.076,78 € na výstavbu časti kanalizácie a v sume 5.000 € na kúpu
traktora, uznesením č.2/11 zo dňa 03.6.2012 v sume 815,36 € na ďalšiu výstavbu kanalizácie,
uznesením č. 3/11 zo dňa 23.9.2012 v sume 300,00 na rekonštrukciu strechy na KD
a uznesením č. 4/11 zo dňa 09.12.2012 v sume 16.254,72 € na kúpu pozemkov.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Základná škola :
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2012
0

Skutočnosť k 31.12.2012
6 385,93

% plnenia

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Prenájom priestorov:
ŠKD
Tuzemský grant:

4.809,80 €
1.350,00 €
226,13 €

Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2012
0

Skutočnosť k 31.12.2012
0

% plnenia
0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v celých €
Rozpočet na rok 2012
1.047 666,82

Skutočnosť k 31.12.2012
991.443,66

% plnenia
94,63

Skutočnosť k 31.12.2012
886.772,29

% plnenia
94,56

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2012
937.815,29

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Iné všeobecné služby - Matrika
Všeob. verejné služby – REGOB, Voľby
Spoločný stavebný úrad
Ekonomická oblasť - úver
Ochrana životného prostredia

Rozpočet
Skutočnosť
194.065,75 181.895,76
1.792,30
1.792,30
1.260,29
1.260,29
1.593,09
1.593,09
12.600,00
12.569,67
31.620,19
21.327,45

% plnenia
93,73
100,00
100,00
100,00
99,76
67,45

6

Civilná ochrana a ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Odpadové hospodárstvo – KO, ČOV
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie - školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

4.800,00
8.583,20
124.930,00
59.250,00
66.520,00
357.013,00
40.800,00
32.987,47
937.814,82

3.161,45
4.871,30
118.344,84
52.051,66
65.765,30
356.647,36
37.622,60
27.869,72
886.772,29

65,86
56,75
94,73
87,85
98,87
99,90
92,21
84,49
94,56

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 318.247,33 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 308.750,43 €, čo
je 97,02 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, Spoločného
stavebného úradu, , opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva .
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 109.562,91 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 109.177,39 € čo
je 99,65 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 489.802,69 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 449.708,33 €, čo
je 91,81 % 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 7.601,89 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 6.566,14 €, čo
predstavuje 86,38 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 12.600 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2012 v sume 12.570 €, čo
predstavuje 99,76 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2012
84.352

Skutočnosť k 31.12.2012
79.346,01

% plnenia
94,07

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ochrana ŽP
Spolu

rozpočet
24.912,00
59.440,00
84.352,00

skutočnosť
19.912,00
59.434,01
79.346,01

% plnenia
100,00
100,00
94,07

a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup pozemkov v sume 12.912 €
- kamerový systém v sume 7.000 €
b) Ochrana životného prostredia – úprava verejných priestranstiev
Ide o nasledovné investičné akcie :
- výstavba verejného priestranstva pri Pomníku padlých v sume 59.434 €
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3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2012
25.500

Skutočnosť k 31.12.2012
25.373,57

% plnenia
99,51

Z rozpočtovaných 25 500 € na splácanie istiny z prijatého úveru bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2012 v sume 25 373,57 €, čo predstavuje 99,51 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou - :
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2012
0

Skutočnosť k 31.12.2012
6.338,10

% plnenia
0

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
6.338,10 €

Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2012
0

Skutočnosť k 31.12.2012
0

% plnenia
0

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2012
Schodok rozpočtu v sume – 34.069,42 € 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., bol v priebehu rozpočtového roka vysporiadaný z rezervného
fondu.
Zostatok finančných operácií je vo výške 68 565,97 € bol v roku 2012 spôsobený čerpaním
rezervného fondu na bežné a kapitálové výdavky.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/204 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonovv z.n.p. sa na účely peňažných fondov
pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona,
z tohto prebytku vylučujú:
-

nevyčerpané prostriedky z bežného grantu Nadácie SPP určené na bežné výdavky
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 5.985,00 €

Na základe uvedeného navrhujeme zostatok finančných operácií vo výške 28 511,55 € na
tvorbu rezervného fondu.

8

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 vedie sa na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2012

160.503,39

Prírastky - z prebytku hospodárenia

92.822,36

Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uzn.č. 1/12 zo dňa 23.03.2012 nákup pozemkov

12.912,00

- uzn.č. 2/12 zo dňa 08.06 2012 úprava verejných

51.497,82

priestranstiev
- uzn.č. 3/12 zo dňa 03.07.2012 úprava verejných

6.736,19

priestranstiev
- uzn.č. 4/12 zo dňa 28.09.2012 výmena okien ZŠ

21.670,73

KZ k 31.12.2012

160.509,01

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

Suma v €

ZS k 1.1.2012

1.012,89

Prírastky - povinný prídel – 1.5 %

1.647,45

Úbytky - závodné stravovanie

2.145,28

KZ k 31.12.2012

515,06

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v celých €
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

3 169 215,00

3 126 795,37

2 841 774,00

2 852 505,09

z toho :
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Dlhodobý nehmotný majetok

5 712,00

2 596,12

2 826 087,00

2 849 509,97

9 975,00

399,00

327 245,00

273 543,67

1 213,00

1 720,04

60 127,00

58 806,75

0,00

0,00

8 569,00

9 076,12

257 336,00

203 940,76

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

196,00

746,61

Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

3 169 215,00

3 126 795,37

1 446 756,00

1 425 813,82

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

1 446 756,00

1 425 813,82

388 183,00

383 318,58

12 261,00

16 810,20

1 023,00

0,00

1 013,0

515,06

32 375,00

49 855,99

341 511,00

316 137,33

1 334 276,00

1 317 662,97

Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
316 137,33 €
- voči dodávateľom
14 809,46 €
- voči štátnemu rozpočtu 8 257,33 €
- voči zamestnancom 12 227,21 €
Obec uzatvorila v roku 2007 Zmluvu o úvere na nadstavbu ŠKD. Úver je dlhodobý s dobou
splatnosti do r. 2023, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
P.
č.
1.

Výška prijatého
úveru
367 489

Výška
úroku
3,331

Zabezpečenie
úveru
Blankozmenka

Zostatok
k 31.12.2012
316 137,33

Splatnosť
r. 2023

8. 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

Základná škola

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel – vrátenie

6 385,93

6 338,10

47,83

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Rozpočtová
organizácia

Základná škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

266 141,80

266.141,80

Rozdiel – vrátenie
0,00
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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. 1/2007 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

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Miestny spolok ČK - bežné výdavky

170,00 €

170,00 €

0,00

Sl. zväz telesne post. - bežné výdavky

170,00 €

170,00 €

0,00

Slovenský orol

-340,00 €

340,00 €

0,00 €

-4-

K 31.12.2012 bola vyúčtovaná dotácia Slovenského orla, ktorú v roku 2011 nezúčtovali.
Všetky dotácie boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2007 o dotáciách.

Obec v roku 2012 prijala dotáciu a bezúčelový dar
Poskytovateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

1 000,00 €

1000,00 €

0,00

ObÚ Ba - kriminalita - KV

7.000,00

7.000,00

0,00

Nadácia Municipality – miestny rozhlas - BV

12.000,00

12.000,00

0,00

Nadácia SPP – náučný chodník - BV

9.485,00

3.500,00

5.985,00

360,00

360,00

0,00

-4-

-2-

BSK- LOS - BV

Bezúčelový dar BV

c.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

-3-

ObÚ Ma

Matrika – bežné výdavky

1.792,30

1.792,30

0,00

KŠÚ Ba

Školstvo – bežné výdavky

229.914

229.914

0,00
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MF SR

Sociálna pomoc – bežné výdavky

1.963,00

1.963,00

0,00

KSÚ Ba

Stavebný úrad – bežné výdavky

1.593,09

1.593,09

0,00

KÚ Ba

ROEP

1.605,75

1.605,75

0,00

KŠÚ Ba

Odchodné – bežné výdaky

648,00

648,00

0,00

ObÚ Ma

Rodinné prídavky – bežné výdavky

2.004,47

2.004,47

0,00

ObÚ Ba

Kriminalita – kapitálové výdavky

7.000,00

7.000,00

0,00

KŠÚ Ba

Vzd. poukazy – bežné výdavky

3.712,00

3.712,00

0,00

KŠÚ Ba

Cestovné – bežné výdavky

1.378,00

1.378,00

0,00

KÚ CDaPK

Poz. komunikácie–bežné výdavky

83,20

83,20

0,00

ObÚ ŽP Ma

ŽP – bežné výdavky

185,19

185,19

0,00

ObÚ Ma

REGOB – bežné výdavky

565,29

565,29

0,00

KŠÚ Ba

Predšk.vých. – bežné výdavky

2.407,00

2.407,00

0,00

ObÚ Ma

Voľby – bežné výdavky

695,00

695,00

0,00

KŠÚ Ba

Znevýhodnené deti – bežné výdavky

367,00

367,00

0,00

KŠÚ Ba

Havária ZŠ – bežné výdavky

68.000

68.000

0,00

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

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

Vypracovala: Zuzana Smutková

Predkladá: Róbert Bujna

V Kuchyni, dňa 25.04.2012
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10. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 28 511,55 €, zisteného 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, na :
-

tvorba rezervného fondu 28 511,55 €

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2012.
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