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Záverečný účet obce za rok 2020 
  

 

1. Rozpočet obce na rok 2020  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 

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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 Uznesením č. 5-B-

9/2019 

. Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 19. 09. 2020  uznesením č. 4-B-4/2020 

- druhá zmena schválená dňa 09. 12. 2020  uznesením č. 5-B-4/2020 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020  

 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 619 743,00 754 222,00 

z toho :   

Bežné príjmy 268 007,00 298 960,00 

Kapitálové príjmy 209 736,00 206 000,00 

Finančné príjmy 142 000,00 249 262,00 

Výdavky celkom 596 822,00 566 179,00 

z toho :   

Bežné výdavky 252 099,00 296 239,00 

Kapitálové výdavky 344 723,00 269 940,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 

Rozpočtové hospodárenie obce + 22 921,00 + 188 043,00 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020  
 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

754 222,00 623 491,00 82,66 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 754 222,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

623 491,00 EUR, čo predstavuje  82,66 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

298 960,00 328 887,00  110,01 
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Z rozpočtovaných bežných príjmov 298 960,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

328 887,00 EUR, čo predstavuje  110,01 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

167 987,00 205 525,00 122,34 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 144 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 180 133,00 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 125,09 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 16 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 17 470,00 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 109,19 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11 808,00 EUR a 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 5 662,00 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  

17 470,00 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 345,48 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v sume 146,98 EUR a daní zo stavieb v sume 198,50. 

 

Daň za psa  

Z rozpočtovaných 370,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 385,00 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 104,05 % plnenie. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani za psa 

v sume 18,00 EUR. 

 

Daň za ubytovanie 

Z rozpočtovaných 317,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 429,00 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 135,33 % plnenie. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 7 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 7 108,00 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 97,37 % plnenie. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch 

za komunálny odpad v sume 210,00 EUR. 

 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

26 370,00 15 523,00 58,87 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 4 710,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 660,00,00 EUR, čo 

je 35,24 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 400,00 

EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 260,00 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 12 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 8 071,00 EUR, čo je 

63,05 % plnenie. 

 

 

 



 5 

 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

8 280,00 5 694,00 68,77 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 8 280,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

5 694,00 EUR, čo predstavuje 68,77 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované napríklad: príjmy z dobropisov, z vratiek, 

z hazardných hier, za uskladnenie stavebného odpadu, ... 

 

 

d) prijaté granty a transfery 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 104 603,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 

107 838,00 EUR, čo predstavuje 103,09 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

OÚ Trnava, odb. školstva 55 848,00 Základná škola 

OÚ Trnava, odb. školstva 627,00 Vzdelávacie poukazy 

OÚ Trnava, odb. školstva 1 505,00 MŠ predškolská výchova 

OÚ Trnava, odb. školstva 408,00 Príspevok na učebnice 

OÚ Trnava, odb. školstva 1 454,00 Dotácia – odchodné  

MDaV SR 751,85 Stavebný úrad 

MDaV SR 22,25 Cestná doprava a pozemná komunikácie 

MV SR 200,75 Evidencia obyvateľstva 

OÚ Trnava, odbor ŽP 48,92 Životné prostredie 

OÚ Senica 719,50 Voľby  

OR HaZZ 3 000,00 Hasiči 

TTSK 700,00 Dotácia COVID-19 

Environmentálny fond  1 126,53 Separovanie odpadu 

ÚPSVaR Senica 4 404,79 Dotácia Hollý 

MV SR 906,99 Preplatenie celoplošného testovania v obci 

ŠÚ SR  1 748,00 Dotácia na sčítanie domov a bytov 

ÚPSVaR Senica 2 016,00 Strava pre predškolské deti – MŠ 

ÚPSVaR Senica 3 273,60 Strava pre deti ZŠ 

 

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

 

 

2. Kapitálové príjmy:  
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Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

206 000,00 873,00 0,42 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 206 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 873,00 EUR, čo predstavuje  0,42 % plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných  1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 873,00 EUR, čo 

predstavuje 87,30 % plnenie. 

 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 104 603,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 107 838,00 EUR, 

čo predstavuje 103,09 % plnenie. 

 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

249 262,00 293 731,00 117,84 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 249 262,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume 293 731,00 EUR, čo predstavuje  117,84 % plnenie.  

 

- Uznesením obecného zastupiteľstva č. 5-B-10/2019 zo dňa 12. 12. 2019 bolo schválené 
zrušenie termínovaného účtu ku dňu 13.01.2020 z dôvodu financovania projektu 

Cyklotrasa - vinohrady 

 

 

V roku 2020 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 1 792,50  EUR v súlade so 

zákonom č.583/2004 Z.z..     

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

566 179,00 557 172,00 98,41 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 566 179,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 557 172,00 EUR, čo predstavuje 98,41 % čerpanie.  

 

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

296 239,00 293 576,00 99,10 
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 296 239,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 293 576,00 EUR, čo predstavuje 99,10 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 121 627,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 

117 271,00 EUR, čo je 96,42 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

Spoločného stavebného úradu a pracovníkov školstva. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 41 440,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

55 536,00 EUR, čo je 134,01 % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 113 740,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

105 813,00 EUR, čo je 93,03 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, 

ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné 

a ostatné tovary a služby. 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 19 432,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

14 956,00 EUR, čo predstavuje 76,97 % čerpanie. 

 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 1 200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume  

1 622,00 EUR, čo predstavuje 135,16 % čerpanie. 

 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

269 940,00 263 596,00 97,65 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 269 940,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 263 596,00 EUR, čo predstavuje 97,65 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Cyklotrasa Interreg – cezhraničná spolupráca 

Z rozpočtovaných  222 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 222 000,00 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

b) Wifi pre Teba 

Z rozpočtovaných  4 940,00,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 4 940,00 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

c) Rekonštrukcia chodníkov v obci 

Z rozpočtovaných 28 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 36 656,00 

EUR, čo predstavuje 130,91 % čerpanie. 
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3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

0,00 0,00  

  

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy 324 005,85 

Bežné výdavky 340 489,25 

Bežný rozpočet -16 483,40 

Kapitálové  príjmy 5 873,00   

Kapitálové  výdavky  275 181,75 

Kapitálový rozpočet  -269 308,75 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu -285 792,15 

Úprava schodku   5 371,97 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu -291 164,12 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  293 731,32 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 0,00 

Rozdiel finančných operácií 293 731,32 
PRÍJMY SPOLU   623 610,17 

VÝDAVKY SPOLU 615 671,00 

Hospodárenie obce  7 939,17 
Úprava schodku  -5 371,97 

Upravené hospodárenie obce 2 567,20 

 

Schodok rozpočtu v sume 285 792,15 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 znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  podľa 

osobitných predpisov v sume 5 371,97 EUR bol vysporiadaný z:  

- rezervného fondu a finančných operácií vo výške  291 164,12 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 291 164,12 EUR, bol použitý na  

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 291 164,12 EUR 

 

Zostatok finančných prostriedkov v sume 2 567,20 EUR upravujúcich rozpočtové hospodárenie 

navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 2 567,20 EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške  

2 567,20 EUR.  
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5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov 
 

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 1.1.2020 120 464,47       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  
1 242,17 

                - kapitálové výdavky - 84 269,73 

KZ k 31.12.2020 37 436,91 

 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 597,49   

Prírastky - povinný prídel -   1,50 %                                                        540,50  

               - povinný prídel -    1,25 %                       1 073,23 

Úbytky   - jedálne kupóny                    1 478,60 

KZ k 31.12.2020 732,62 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k 1.1.2020  v EUR KZ  k 31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 1 134 136,04 1 224 857,07 

Neobežný majetok spolu 941 294,25 1 111 674,33 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 19 634,28 23 343,38 

Dlhodobý hmotný majetok   762 414,35 929 085,33 

Dlhodobý finančný majetok 159 245,62 159 245,62 

Obežný majetok spolu   192 386,84 112 922,37 

z toho :   

Zásoby 50 633,76 57 429,51 

Krátkodobé pohľadávky    5 208,47 1 951,08 

Finančné účty  136 544,61 53 541,78 

Časové rozlíšenie    454,95 260,37 
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P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2020 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu   1 134 136,04 1 224 857,07 

Vlastné imanie  864 951,60 765 683,75 

z toho :   

Výsledok hospodárenia  864 951,60 765 683,75 

Záväzky 33 304,53  229 154,01 

z toho :   

Rezervy  750,00 750,00 

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej 

správy 

  10 192,40   3 907,20 

Dlhodobé záväzky 4 865,11 1 948,20 

Krátkodobé záväzky   17 497,02  22 548,61 

Bankové úvery  0,00 200 000,00 

Časové rozlíšenie 235 879,91 230 019,31 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 
 

Obec Prietržka neeviduje k 31.12.2020 žiadne dlhy. 

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec Prietržka nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.  

 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

Obec v roku 2020 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2015 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 na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec Prietržka nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.  

 

 

11. 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 

 

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so zriadenými a založenými právnickými 

osobami. 

 

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 - 

OÚ Trnava, odb. 

školstva 
Základná škola – bežné výdavky 55 848,00 55 848,00 0,00 

OÚ Trnava, odb. 

školstva 
Vzdelávacie poukazy – bežné výdavky 672,00 672,00 0,00 

OÚ Trnava, odb. 

školstva 

MŠ predškolská výchova – bežné 

výdavky 
1 505,00 1 505,00 0,00 

OÚ Trnava, odb. 

školstva 
Príspevok na učebnice – bežné výdavky 408,00 408,00 0,00 

OÚ Trnava, odb. 

školstva 
Dotácia – Odchodné  1 454,00 1 4545,00 0,00 

MDaV SR Stavebný úrad – bežné výdavky 751,85 751,85 0,00 

MDaV SR 
Cestná doprava a pozemná komunikácie 

– bežné výdavky 
22,25 22,25 0,00 

MV SR Evidencia obyvateľstva – bežné výdavky 200,75 200,75 0,00 
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ŠÚ SR  Dotácia na sčítanie domov a bytov  1 748,00 1 748,00 0,00 

OÚ Trnava, 

odbor ŽP 
Životné prostredie – bežné výdavky 48,92 48,92 0,00 

ÚPSVaR Podpora zamestnanosti – bežné výdavky 3778,63 3778,63 0,00 

OÚ Senica Voľby – bežné výdavky 719,50 719,50 0,00 

Environmentálny 

fond  
Separovaný odpad  1 126,53 1 126,53 0,00 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s inými obcami.  

 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma prijatých 

finančných prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne použitých 

finančných prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

- 4 - 
Environmentálny fond – separovaný 

odpad 
1 126,53 1 126,53 0,00 

TTSK – dotácia dez. prostr. - COVID 700,00 700,00 0,00 

MV SR – celoplošné testovanie 906,99 906,99 0,00 

OR HaZZ – Hasiči 3 000,00 3 000,00 0,00 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Rozpočet bol zostavený bez programovej štruktúry.  

 

 

13. Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020. 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 2 567,20 EUR. 

 


