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Záverečný účet Obce Lutiše za rok 2013
1. Rozpočet obce na rok 2013
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013.
Obec v roku 2013 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 2013 bol zostavený ako
vyrovnaný. Beţný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako
prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2012 uznesením č. 5/2012.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 30.04.2013 uznesením č. 2/2013
- druhá zmena schválená dňa 13.12.2013 uznesením č. 7/2013
Rozpočet obce k 31.12.2013 v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho:
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivit.
Výdavky celkom
z toho:
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.

391 787,00

Rozpočet
po zmenách
568 430,00

348 321,00
31 836,00
0,00
11 630,00
391 787,00

477 165,00
24 000,00
55 120,00
12 145,00
550 091,00

141 657,00
0,00
51 000,00
199 130,00

274 507,00
30 700,00
30 500,00
214 384,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v celých €
Rozpočet na rok 2013
568 430,00

Skutočnosť k 31.12.2013
545 548,33

% plnenia
95,97

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
214 830,00

Skutočnosť k 31.12.2013
202 239,64

% plnenia
94,14

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 175 000,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 164 779,64 €, čo predstavuje plnenie na
94,16 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 30 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 28 688,14 €, čo je
94,06 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 22 346,71 €, dane zo stavieb boli
v sume 6 310,77 € a dane z bytov boli v sume 30,66 €. Za rozpočtový rok bolo za
nedoplatky z minulých rokov zinkasovaných 98,78 €. K 31.12.2013 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 131,91 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 330,00 € bol skutočný príjem 333,00 € čo je 100,91 % plnenie.
d) Daň za verejné priestranstvo
Z rozpočtovaných 700,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 676,90 € čo je
96,70 % plnenie.
e)

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 8 300,00 € bol skutočný príjem 7 761,96 € čo je 93,52 % plnenie.
Nedoplatok na komunálnom odpade evidujeme vo výške 172,00 €. Za nedoplatky
z minulých rokov bolo zinkasovaných 9,50 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
14 435,00
11 842,89

% plnenia
82,04

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2 400,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 1 567,09 €, čo je
65,30 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých priestorov vo výške 1 247,09 € a príjem
z prenajatých pozemkov 320,00 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 12 035,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 10 275,80 €, čo je
85,38 % plnenie. Ide o príjem za správne (matričné) poplatky vo výške 539,12 €, za
miestny rozhlas, cintorínsky poplatok, stravné, stočné bytovka, poplatok za kolaudačné
a stavebné povolenie vo výške 7 044,08 €, ţelezný šrot a nebezpečný odpad 666,00 €,
príjmy z poistného plnenia vo výške 2 026,60.
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2013
247 900,00

Skutočnosť k 31.12.2013
248 487,14

% plnenia
100,24

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

Poskytovateľ
ÚPSVaR Ţilina
Obvodný úrad Ţilina
Krajský stavebný úrad
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Obvodný úrad Ţilina
Krajský úrad pre cest. dopr.
MV SR
Krajský úrad ŢP
Obvodný úrad Ţilina
Obvodný úrad Ţilina
Ţilinský samospr. kraj
ÚPSVaR Ţilina
MDVRR SR
MF SR

Suma v €
24 072,49
600,00
700,29
149 707,00
23 800,00
1 807,10
39,83
248,49
79,01
39 829,80
48,60
900,00
33,25
4 415,28
2 206,00

Účel
Protipovodňové opatrenia - mzdy
Voľby do NR SR
Spoločný stavebný úrad
Školstvo - prenesený výkon
Školstvo - oprava podláh v škole
Matrika
Spoločný stavebný úrad
Register obyvateľov
Ţivotné prostredie prenesený výkon
Záchr. práce - snehové kalamity
Odmena skladníka CO
Stretnutie partnerských obci
Stravné pre ţiaka v hmotnej núdzi
Oprava ciest
Školstvo OK - doplatok na mzdy

Beţné granty a transfery vo výške 248 487,14 € boli účelovo viazané a boli pouţité v súlade
s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
24 000,00

Skutočnosť k 31.12.2013
24 070,90

% plnenia
100,30

a) Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 3 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 3 000,00 €, čo je
100,00 % plnenie. Ide o príjem z predaja káblového televízneho systému v sume 2 000,00
€, predaj osobného auta Fabia v sume 1 000,00 €.
b) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 21 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 21 070,90 €, čo
je 100,33 % plnenie. Ide o príjem dotácie na projekt „Ţijeme s lesom“ v sume 14 705,05
€, ktoré boli pouţité na rekonštrukciu malej sály v KD a doplatok dotácie na projekt
„Rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia“ v sume 6 365,85 € z Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
55 120,00

Skutočnosť k 31.12.2013
46 389,41

% plnenia
84,16

Z rozpočtovaných 55 120,00 € bol skutočný príjem 46 389,41 z čoho v roku 2013 bol prijatý
úver v sume 41 189,41 € na prefinancovanie projektu „Ţijeme s lesom“ a prevod z rezervného
fondu na úhradu časti faktúry na projektovú dokumentáciu v sume 700,00 € a prevod
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zostatku beţného účtu 4 500,00 €. Prijatie úveru bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa
30.04.2014 uznesením číslo 2/2013 a pouţitie rezervného fondu bolo schválené dňa
04.10.2013 uznesením číslo 6/2013.
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy:
Rozpočet na rok 2013
12 145,00

Skutočnosť k 31.12.2013
12 518,35

% plnenia
103,07

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Ide o vlastné príjmy ako poplatok za materskú školu a školský klub, reţijné náklady za stravu,
platby za vodné, príjem z dobropisu a úroky z účtu.
Kapitálové príjmy:
Kapitálové príjmy rozpočtová organizácia nemala.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013
Rozpočet na rok 2013
550 091,00

Skutočnosť k 31.12.2013
545 463,40

% plnenia
99,16

Skutočnosť k 31.12.2013
270 247,16

% plnenia
98,45

1) Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2013
274 507,00

v tom:
Funkčná klasifikácia
01116 – výdavky obce
0112 – popl. a splac. úroku a úveru
0133 – matrika
0220 – civilná ochrana
0320 –ochrana pred poţiarmi
0451 – cestná doprava a ver. priestr.
0510 – naklad. s odpadmi a odp. vod.
0640 – verejné osvetlenie
08205 – kniţnice
08209 – správa KD a kult. podujatia
0911 – základná a materská škola
10202- sociálne sluţby
Spolu

Rozpočet v €
154 120,00
900,00
1 800,00
44,00
950,00
49 865,00
8 000,00
4 020,00
100,00
24 570,00
24 010,00
6 128,00
274 507,00

Skutočnosť v €
152 516,96
901,57
1 807,10
48,60
864,44
49 700,07
6 863,74
3 354,83
60,00
24 023,70
24 003,63
6 102,52
270 247,16

% plnenia
98,96
100,17
100,39
110,45
90,99
99,67
85,80
83,45
60,00
97,78
99,97
99,58

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 92 250,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 90 440,76 €,
čo je 98,04 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov
zamestnaných na protipovodňové opatrenia z ÚPSVaR, matriky, opatrovateľskej sluţby
a odmeny pri voľbách.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 27 028,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 27 522,05 €, čo
je 101,83 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa.
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c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 148 969,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 145 861,09 €,
čo je 97,91 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú energie,
poštové a telekomunikačné sluţby, web stránka, náradie, kancelárske a čistiace potreby,
noviny a publikácie, pracovné rukavice, reprezentačné, občerstvenie pri stretnutí
partnerských obcí a pri voľbách, pohonné hmoty, servis a údrţba áut, poistenie vozidiel,
preprava osôb pri projekte, údrţba a aktualizácia výpočtovej techniky, údrţba plynových
kotlov, reproduktory pre miestny rozhlas, údrţba verejného priestranstva a snehové
kalamity, školenia, odvoz odpadu, audit obce, odmeny pri voľbách, zvonári a obecného
zastupiteľstva, posudky k projektu, externý manaţment k projektom, nábytok mala sála,
výpočtová technika – projekt, poplatky banke, stravovanie, poistné budov, prídel do soc.
fondu...
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 5 260,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 5 609,89 €, čo
predstavuje 106,65 % čerpanie. Ide o výdavky za členské príspevky do zdruţení, príspevky
spoločnému sociálnemu a stavebnému úradu a spolufinancovanie projektu pre Mikroregión
Bystrickej doliny.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami
Z rozpočtovaných 1 000,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 813,37 € čo
predstavuje 81,34 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2013
30 700,00

Skutočnosť k 31.12.2013
30 448,94

v tom:
Funkčná klasifikácia
0451 –projekt. dokument. povodie
08209- KD rekonštrukcia - malá sála
01116 – nákup os. auta I. splátka
08209 – doplatok proj. dokument. KD

rozpočet
4 200,00
24 000,00
1 000,00
1 500,00

% plnenia
99,18
skutočnosť
4 168,00
23 780,94
1 000,00
1 500,00

% plnenia
99,24
99,09
100,00
100,00

a) Výdavky na investičnú výstavbu
Ide o nasledovné investičné akcie:
Doplatok projektovej dokumentácie na protipovodňové opatrenia na vodnom toku Lutiše,
výdavky na rekonštrukciu malej sály v kultúrnom dome v rámci projektu „Ţijeme
s lesom“, I. splátka zakúpeného os. auta Kia ceed a doplatok na projektovú dokumentácia
na rekonštrukciu kultúrneho domu.
3) Výdavkové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
30 500,00
30 382,70

% plnenia
99,62

Finančné prostriedky boli pouţité k 31.12.2013 na splácanie prijatých bankových úverov
v sume 23 514,90 € a fyzickým osobám bola splatená pôţička vo výške 6 867,80 €.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2013
214 384,00

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

214 384,60

100,00
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Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.
Ide o výdavky pre Základnú školu s materskou školou Lutiše na beţne výdavky ako sú mzdy,
odvody, energie, všeobecný materiál, údrţba strojov, stravovanie, cestovné náhrady, poštovné
a telekomunikačné sluţby, knihy, pracovné odevy, školenie zamestnancov.

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013
Rozpočet po
zmenách 2013
v celých €

Príjmy
z toho:
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO
Výdavky
z toho:
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO
Hospodárenie obce za rok 2013

Skutočnosť
k 31.12.2013
v celých €

568 430,00

545 548,33

477 165,00
24 000,00
55 120,00
12 145,00
550 091,00

462 569,67
24 070,90
46 389,41
12 518,35
545 463,4

274 507,00
30 700,00
30 500,00
214 384,00
18 339,00

270 247,16
30 448,94
30 382,70
214 384,60
84,93

Schodok rozpočtu v sume 15 921,78 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. bol v rozpočtovom roku 2013 vysporiadaný
z finančných operácií.
Zostatok finančných operácií v sume 16 006,71 EUR, bol pouţitý na:
- vysporiadanie schodku beţného a kapitálového rozpočtu v sume 15 921,78 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 84,93 EUR, navrhujeme pouţiť na tvorbu rezervného
fondu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013
vo výške 84,93 EUR.

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 pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2013
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - pouţitie rezervného fondu:
- úhrada fa. na projekt. dokumentáciu
- ostatné úbytky (popl. banke)
KZ k 31.12.2013

Suma v €
865,77
0,33
700,00
54,40
111,70
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Sociálny fond
Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Suma v €
586,60
524,48
0,37

Sociálny fond
ZS k 1.1.2013
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013

675,00

436,45

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v €
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2013
1 143 667,96
1 134 131,82

KZ k 31.12.2013
1 058 797,63
1 053 422,80

0
981 804,93
152 326,89
8 122,92

0,00
901 113,89
152 308,91
5 150,54

0,00
1 766,66
0,00
295,79
6 060,47
0,00
0,00
1 413,22

0,00
1 669,28
0,00
1 097,48
2 383,78
0,00
0,00
224,29

ZS k 1.1.2013
1143 667,96
843 007,48

KZ k 31.12.2013
1 058797,63
696 371,57

0,00
0,00
843 007,48
84 000,45

0,00
0,00
696 371,57
107 539,20

10 519,00

19 053,57

0,00

0,00

586,60
26 396,56
46 498,29
216 660,03

436,45
30 744,18
57 305,00
254 886,86

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
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 31.12.2013
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

Úver banka - ihrisko
Úver banka - VO
Úver banka- proj „Ţijeme s lesom“
Neuhradené faktúry dodávateľom
Pôţičky od fyzických osôb
Pôţičky od podnikateľov

Stav k 1.1.2013
3 184,94 €
8 486,99 €
0,00 €
21 152,83 €
8 000,00 €
26 826,36 €

Splatené
Stav k 31.12.2013
2 004 €
1 180,94 €
6 805,85 €
1 681,14 €
0,00 €
26 484,36 €
20 846,60 €
6 867,80 €
1 132,20 €
0,00 €
26 826,36 €

Obec uzatvorila s Prima bankou v roku 2013 Zmluvu o úvere na projekt „Ţijeme s lesom“.
Z tohto úveru boli čerpane finančné prostriedky vo výške 41 189,41 € a splatená čiastka bola
vo výške 14 705,05 € po poukázaní finančných prostriedkov od Ţilinského samosprávneho
kraja. K 31.12.2013 ostáva zaplatiť ešte 26 484,36 €.
Zoznam dodávateľov voči, ktorým má obec záväzky z titulu neuhradených faktúr:
ENVI-EKO, s.r.o. - posúdenie projektu
Občianske zdruţenie Región „2007-2013“
Amazonka, s.r.o. - oprava strechy oblúkovej haly
MAS Terchovská dolina – členské
SSE, a.s. – nedoplatok elektriky
T+T, a.s. – odvoz odpadu
APS Montana –štedrá večera pre starých a osamelých občanov
Slovak Telekom, a.s.

1 100,00 €
500,00 €
11 388,00 €
1 000,00 €
4 466,76 €
1 746,08 €
510,00 €
135,76 €

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
Obec v roku 2013 neposkytla dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.

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

zriadeným a zaloţeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
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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
zaloţeným 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
Zriaďovateľ a vlastné
príjmy
-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

49 920,00

49 920,00

0,00

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová
organizácia
KŠÚ Ţilina

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

149 707,00

149 707,00

0,00

b. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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

-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4)

2-

Krajský školský
úrad Ţilina
KÚ pre cest. dopr.
a pozem.komunik.
MV SR
KÚ ŢP
UPSVaR Ţilina
ObÚ Ţilina
ObÚ Ţilina
KSÚ Ţilina
MV SR
ObÚ Ţilina
MDVRR SR
MF SR
ÚPSVaR Ţilina

Prenesený výkon na úseku
školstva
Prenes. výkon v posob.
špec. staveb. úradu
Prenes, výkon štát. správy
na úseku REGOB
Prenes. výkon štát. spr. na
úseku ŢP
Projekt na protipovod.
opatr. podľa § 50j č. 5/2004
Z. z. o sluţbách
zamestnanosti
Odmena skladníka CO
Voľby do NRSR
Prenes. výkon štat. spr. na
úseku staveb. poriadku
Prenes. výkon štát. spr. na
úseku matriky
Snehová kalamita
Oprava ciest
Dopl. na mzdy orig. komp.
Stravné pre ţiakov
v hmotnej núdzi

-5-

149 707,00

149 707,00

0,00

39,83

39,83

0,00

248,49

248,49

0,00

79,01

79,01

0,00

24 072,49

24 072,49

0,00

48,60
600,00

48,60
600,00

0,00
0,00

700,29

700,29

0,00

1 807,10

1 807,10

0,00

39 829,80
4 415,28
2 206,00

39 829,80
4 415,28
2 206,00

0,00
0,00
0,00

33,25

33,25

0,00
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d. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec v roku 2013 nemala finančné vzťahy so štátnym fondom.
e. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec nemá ţiadne usporiadanie voči iným obciam.
f. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC v roku 2013 poskytla dotáciu obci na stretnutie občanov partnerských obci Lutiše, Horní
Tošanovice a Jaworze vo výške 900,00 €, ktoré boli pouţité pri stretnutí na občerstvenie
a propagáciu stretnutia v Ţilinskom večerníku.

Vypracovala:

Laceková Helena

Predkladá:

Anton Štefko, starosta obce

V Lutišiach dňa 16.5.2014
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