Individuálna výročná správa
Obce Roškovce
za rok 2018

Milan Čeremeta
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa Obce Roškovce za rok 2018, ktorú Vám predkladám, poskytuje reálny pohľad
na činnosť obce a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku. Obec Roškovce plnila v sledovanom
roku úlohy, ktoré jej najmä a doplnkov, Ústavy Slovenskej republiky a ďalších zákonov a
ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní samosprávnych kompetencií
a kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy. Ku skončeniu kalendárneho
a účtovného roka ku každej organizácii neodmysliteľne patrí dôkladne hodnotenie ekonomickej
a bežnej činnosti. Posúdiť kvalitu odvedenej práce však samozrejme môžu najlepšie iba
občania.
Obec sa v sledovanom období zamerala na udržanie kvality plnenia samosprávnych a
prenesených kompetencií, ktorých plnenie si vyžiadalo náklady pokryté z príjmov bežného
rozpočtu a finančných operácií. Orgány obce - obecný úrad, obecné zastupiteľstvo a jeho
komisie svojou činnosťou naplnili zodpovednosť, ktorú im zverujú kompetencie

podľa

ustanovení a zákonov. Osobitné poďakovanie za odvedenú prácu v minulom roku patrí tým
občanom, ktorý svojou dobrovoľníckou činnosťou prispeli k úspešnému napredovaniu obce.
V posledných rokoch spoločenská, ekonomická a sociálna situácia prináša každodenne veľa
problémov, pre organizácie, firmy a neposlednom rade aj pre ľudí. Zmierniť túto situáciu
môžeme ak si budeme navzájom pomáhať, vychádzať si v ústrety samozrejme v rámci svojich
možností a schopností, aby sme si vytvorili pekné, pokojné a šťastné podmienky pre život, v
našej dedine. Chcem sa poďakovať poslancom obecného - zastupiteľstva, zamestnancom obce,
aktivačným pracovníkom. Všetkým tým, ktorí sa v minulom roku aktívne zapájali do činnosti v
obci, mládeži a starším spoluobčanom.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Roškovce
Sídlo:

Roškovce

IČO:

00323471

Štatutárny orgán obce: Milan Čeremeta
Telefón:

057 73 21 201; 0904 763 050; 0915 368 205

E-mail:

roškovce@zoznam.sk

Webová stránka: www.roskovce.sk
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Milan Čeremeta

Starosta obce:

Zástupca starostu obce: Stanislav Vodilak
Hlavný kontrolór obce: Ing. Mária Kulanová
Obecné zastupiteľstvo: Capcara Andrej
Cviklik Jozef
Kačurová Tatiana
Labišak Jozef
Vodilka Stanislav
Komisie:
Komisia pre ochranu verejného poriadku
Cviklik Jozef predseda
Labišak Jozef člen komisie
Kačurová Tatiana člen komisie
Komisia pre kultúru a šport Vodilka Stanislav predseda komisie
Capcara Andej člen komisie
Kačurová Tatiana člen komisie
Komisia finančná

Capcara Andrej predseda komisie
Labišak Jozef člen komisie
Vodilka Stanislav člen komisie

Obecný úrad: Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva, zabezpečuje
organizačné a administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Obec nemá rozpočtové organizácie,
obchodné organizácie.

príspevkové organizácie, neziskové organizácie,

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva,

zabezpečuje organizačné a administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje starosta
obce.

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok SR sa riadi

zákonom č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Ústavou SR.
Úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia
a uspokojovanie potrieb obyvateľov obce. Základným nástrojom finančného hospodárenia obce
v príslušnom roku je rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce.
Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obec ako samostatný územný samosprávny
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a správny
Vízie obce:

celok

SR

sa

riadi

zákonom

.

Záujem o dianie v obci a jej rozvoj neustále stúpa a to hlavne v radoch mladej a

strednej generácie, ktorá sa stáva hybnou silou rozvoja obce. Komunikácia s vedením obce
prináša svoje ovocie a spoločnými aktivitami prispievajú k neustálemu zvyšovaniu kvality
života v obci.
Ciele obce:

Dlhodobým cieľom obce Roškovce je zabezpečiť a vytvárať podmienky

pre pohodlné bývanie svojich občanov, poskytujúce dostatočné možnosti pre spoločenské,
kultúrne, športové aktivity a relax. Dlhodobým investičným zámerom obce je rekonštrukcia
regulácie potoka, rekonštrukcia kultúrneho domu a hlavne oprava miestnych komunikácií.

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec Roškovce leží v Nízkych Beskydách v pramennej oblasti

Sukovského potoka a je vzdialená od okresného mesta Medzilaborce 11 km juhozápadným
smerom.
Susedné mestá a obce : Obec je situovaná v západnej časti okresného mesta Medzilaborce,

kde susedí s katastrálnymi územiami (k. ú.) obcí, na severe s k. ú. Rokytovce, na východe
susedí s k. ú. obcí Krásny Brod a Sukov, na juhu s k. ú. obce Repejov a západnú hranicu tvorí
hranica okresu Stropkov (k. ú. obcí Bystrá, Havaj a Malá Poľana).
Celková rozloha obce : l 254,78 ha
Nadmorská výška :

339 m n. m.

5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov :
Národnostná štruktúra : rusínska, slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : gréckokatolicke
Vývoj počtu obyvateľov : 153
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5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 5,03 %
Nezamestnanosť v okrese : 10,68 %

5.4. Symboly obce
Erb obce :

Erb tvorí v modrom poli štítu na mierne klenutom zlatom (žltom) brvnovom mostíku strieborný
(biely) kôň v zlatej (žltej) zbroji, pod mostíkom dva rady strieborných (bielych) kameňov. Štít
je neskorogotický
Vlajka obce:

VLAJKA OBCE ROŠKOVCE
Vlajka obce je bielo, modro, žltej farby.
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Pečať obce:

Obecná pečať pochádza z druhej polovice 18 storočia. Odtlačok nedatovaného typária je
uložený v Uhorskom krajinskom archíve v Budapešti(MOL Budapest, V-5, Altenburger
Pesétgyujteménye). Na pečati s kruhopisom S.P. ROSKOCZ (Sigillum Possessionis Roskócz
Pečať obce Roškovce) je vyobrazený na pažiti kôň. Táto pečať sa stala východiskom pri
vypracovaní a tvorbe obecného erbu

5.5.

História obce

Obec Roškovce leží v kotline pramennej oblasti Sukovského potoka 11 km na JZ od okresného
mesta Medzilaborce. V obci sa okrem iných zaujímavostí cirkev Panny Márie -gréckokatolícky
chrám barokovo-klasicistického štýlu z roku 1766. Vnútorné zariadenie cirkvi je z konca XIX.
storočia. Obec je doložená z roku 1478 ako Roskocz, neskôr ako Ruskowcze (1773), Roskowce
(1808), Rožkovce (1920), Roškovce (1927); maďarsky Roskóc. Obec patrila panstvu
Humenné. V polovici 16. storočia mala obec 4 porty, v roku 1715 mala 13 domácností. V roku
1787 boli zemepáni Kéryovci. Obec mala 50 domov a 316 obyvateľov, v roku 1828 mala 34
domov a 267 obyvateľov. Pracovali v rozľahlých lesoch ako pastieri. Za I. ČSR sa
obyvateľstvo zaoberalo poľnohospodárstvom. Vo vojne bola obec značne poškodená. Časť
obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch na okolí, časť ako súkromne hospodáriaci
roľníci. Obec má mierne členitý povrch chotára, ktoré tvoria flyšové vrstvy a svahové hliny,
kde prevláda súvislý les s porastom buka. Stred obce má nadmorskú výšku 339 m n. m..
Najvyšší bod obce sa nachádza v nadmorskej výške 593 m n. m. na vrchole Homole. Na západe
k. ú. obce sa nachádza štátna prírodná rezervácia Jarčiská s rozlohou 0,45 ha. Spomínaná PR
bola vyhlásená v roku 1982 na ochranu zriedkavých lúčnych a slatinných fytocenóz Ondavskej
vrchoviny. V chotári obce sa vyskytuje vysoká zver, srnec lesný (Capreolus capreolus), taktiež
tu môžeme stretnúť diviaka obyčajného (Sus scrofa), líšku obyčajnú (Vulpes vulpes),

a
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ojedinelé aj vlka obyčajného (Canis lupus lupus). V roku 2006 bol na území skúmanej obce
spozorovaný výskyt bobra vodného (Castor fiber), ktorý je najväčší európsky hlodavec.

5.6. Pamiatky
V obci sa nachádza gréckokatolícka cirkev barokovo-klasicistického štýlu z roku 1766.
Vnútorne zariadenie je z konca 19 storočia. V blízkosti cirkvi je zvonica z roku 1998 v ktorej
najstarší z troch zvonov je datovaný rokom 1789

Medzi pamiatky patrí aj vojenský cintorín z I. svetovej vojny, ktorý patri svojou
veľkosťou medzi menšie cintoríny. Spolu je na ňom pochovaných 70 vojakov.
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Samotný cintorín pozostáva z 18 - tích hrobov.

Cintorín sa nachádza na miestom obecnom cintoríne. Sú na ňom pochovaní zväčša
ruskí, ale zrejme aj rakúsko-uhorskí vojaci. Starostlivosťou o vojnový cintorín bola
poverená žandárska stanica v Medzilaborciach. Cintorín v Roškovciach pozostáva z 18
hrobov. V štrnástich hroboch sú pochovaní padlí vojaci jednotlivo (hroby č. l, 2, 3, 5, 7,
8, 9,10,11, 12, 13, 15, 16, 17), v dvoch hroboch sú pochovaní po dvaja vojaci (hroby č.
4 a 6), v jednom hrobe sú pochovaní štyria vojaci (hrob č. 18) a hrob č. 14 je masovou
šachtou, v ktorej je pochovaných 48 vojakov. Archívne materiály nám poskytujú
pomerne skromné údaje o tomto cintoríne. Listiny pochádzajú z medzivojnového
obdobia, kedy miestne žandárske stanice dostali za úlohu zaevidovať všetky vojnové
hroby vo svojom okrsku. Nie všetky stanice urobili túto prácu zodpovedne a zanechali
po sebe často pramene s rozporuplnými údajmi. Aby bolo možné dopátrať sa všetkých
informácii, zišli by sa pôvodné rakúsko-uhorské údaje. Tie sa však nezachovali alebo
by ich bolo treba vyhľadať v Maďarsku či Rakúsku. Archívne listiny potvrdzujú ruskú
národnosť u 51 obetí. Žiadna iná národnosť nie je dokázateľná podľa dostupných
prameňov. Zvyšok vojakov pochovaných na tomto cintoríne malo zrejme tiež ruskú
národnosť Na konečné určenie národnosti u všetkých obetí existuje príliš málo
informácii a preto konečne čísla sú v rovine hypotéz. Neexistuje menný zoznam obetí
na tomto cintoríne. Známe je iba meno ruského dôstojníka Pawla Szpaka. Toto meno sa
zachovalo na jedinom zachovanom rakúsko-uhorskom evidenčnom liste. Nie je jasné, v
ktorom hrobe je tento jediný známy dôstojník pochovaný. Listiny mlčia aj o
hodnostiach obetí a vojenských jednotkách, z ktorých pochádzali. Okrem spomínaného
ruského dôstojníka je známe len to, že v hrobe č. 13 je pochovaný neznámy poručík z
neidentifikovaného husárskeho pluku
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5.7. Významné osobnosti obce
Štefan Smolej - rusínsky spisovateľ.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí z obci poskytuje najbližšia základná škola
sa nachádza v okresnom meste Medzilaborce a materská škola sa nachádza v obci
Čabiny
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť v obci nie poskytovaná. Najbližšie zdravotnícke zariadenie
poskytuje

zdravotnú

starostlivosť

je

Poliklinika

Medzilaborce

a Nemocnica

s poliklinikou Humenné a Stropkov.
6.3. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci je zabezpečený formou kultúrno-spoločenských podujatí
organizovaných obcou. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, kultúrny
a spoločenský život sa bude orientovať na organizovanie festivalov regionálneho charakteru
zameraných na zachovanie ľudových tradícií obyvateľov obce.
6.4. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

•

Predajňa potravín - GYNAMB C.T - Cepková Tatiana

•

Urbárske pozemkové spoločenstvo Capcara a spol.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
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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 na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017 uznesením č. 4/2017
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
prvá zmena schválená dňa 28.12.2018 uznesením č. 2/2018.

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2018

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

61 715,43

109 210,65

109 209,54

100

48 215,43

64 636,73

64 362,62

100

13 500,00
61 633,25

25 000,00
19 846,92
106 808,86

25 000,00
19 846,92
108 538,83

100
100
101,62

75 215,24
29 293,62
2 300,00
2 401,79

76 945,21
29 293,62
2 300,00
670,71

102,30
100,00
100,00

60 433,25
1 200,00
82,18
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu

64 362,62

z toho : bežné príjmy obce

64 362,62

Bežné výdavky spolu

76 945,21

z toho : bežné výdavky obce

76 945,21

Bežný rozpočet

-12 582,59
25 000,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

25 000,00

Kapitálové výdavky spolu

29 293,62

z toho : kapitálové výdavky obce

29 293,62

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

-4 293,62
-16 876,21
0,00
0,00
19 846,92
2 300,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

17 546,92
109 209,54
VÝDAVKY SPOLU
108 538,83
Hospodárenie obce
670,71
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku
0,00
Upravené hospodárenie obce
670,71
Schodok rozpočtu v sume 16 876,21 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 2018 vysporiadaný :
- z finančných operácií
16 876,21 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 670,71 EUR, navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu

67,71 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
67,01 EUR.
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7.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021
Skutočnosť
k 31.12.2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

109 209,54

46 414,00

46 414,00

46 414,00

64 362,62
25 000,00
19 846,92

46 414,00

46 414,00

46 414,00

Skutočnosť
k 31.12.2018

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

108 538,83

45 214,00

45 214,00

45 214,00

776 945,21
29 293,62
2 300,00

45 214,00

45 214,00

45 214,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva

8.1. Majetok
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 subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
218387,72
197494,45
194990,19
191144,05
450,00
194540,19

1450,00
189694,05

23369,15

6264,16

5215,09
1049,07

4622,23
18746,92

28,38

86,24
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8.2. Zdroje krytia
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
218387,72
197494,45
49923,39
49773,98

49923,39
26829,52

49773,98
24299,34

5679,52
21150,00
141634,81

4349,34
19950,00
123421,13

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2017

5215,09

Zostatok
k 31.12 2018

4622,23

Pohľadávky po lehote splatnosti

8.4. Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2017

5679,52

Zostatok
k 31.12 2018

4349,34

Záväzky po lehote splatnosti
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9. Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

7713,68

14052,11

51 – Služby

7933,24

44394,67

31022,31

31602,26

299,70

206,57

19053,42

17328,00

1687,53

1468,47

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady

30,00

58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

1923,50

4612,89

44812,77

47361,55

874,02

1437,56

21926,71

55480,67

1797,12

-149,41

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume -149,41 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a
transferov
Úrad vlády SR
Kultúra národnostných menšín
ÚPSVR Stropkov
Aktivačná činnosť
SAŽP
Obnova dediny
MV SR
Komunálne voľby
MV SR
Starostlivosť o vojnové hroby
MV SR
Register adries
MV SR
Register obyvateľov
MDV SR
Miestne komunikácie
MŽP SR
Starostlivosť o životné prostredie
VÚC
VI. ročník osláv
Poľnoslužby Čabiny Sponzorské VI. ročník osláv
s.r.o.
Mária Gojdičová
Sponzorské VI. ročník osláv
PS Urbariát Capcara
Sponzorské VI. ročník osláv
UPS Trebišov
Sponzorské VI. ročník osláv
MF SR
Výstavba spevnených plôch pri DS
MF SR
Rekonštrukcia miestnych
komunikácii

Suma prijatých prostriedkov
520,00
2 746,34
4 679,23
607,60
248,31
77,43
56,76
7,43
16,72
1 400,00
400,00
200,00
1 000,00
100,00
10 000,00
15 000,00

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
-

Rekonštrukcia miestnych komunikácii

-

Výstavba spevnených plôch pri dome smútku

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Regenerácia obce Roškovce

-

Rekonštrukcia regulácie potoka.

-

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
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10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadny súdny spor.
Vypracoval: Mgr. Darina Červená

Schválil: Milan Čeremeta
starosta obce

V Roškovciach dňa 27.5.2019
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
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