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1. Základná charakteristika Obce Kráľová nad Váhom
Obec je samostatný územný samosprávny a právny celok Slovenskej republiky. Obec
je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohu obce pri
výkone samosprávy ja starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby
obyvateľov .

1.1 Geografické údaje
Geografia a rozloha obce
Obec Kráľova nad Váhom sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky .
Z hľadiska územnosprávneho členenia patrí do Nitrianskeho kraja a okresu Šaľa. Z
hľadiska širších územných vzťahov je súčasťou Euroregiónu Váh – Dunaj - Ipeľ.
Obec leží na pravom poriečnou vale rieky Váh, severovýchodne od okresného mesta
Šaľa vo vzdialenosti približne 3 km smerom na Bratislavu. Reliéf územia je rovinatý
s valmi medzi starými ramenami Váhu nadmorskú výšku má stred obce 121 m a chotár
117-121 m. Má nivné a lužné pôdy. Poloha a nížinný charakter územia na ktorom leží sa
podieľajú na tom, že patrí medzi najteplejšie a zároveň najsuchšie oblasti Slovenska.
Podunajská nížina na ktorej sa obce rozprestiera patrí do teplej klimatickej oblasti
s priemerom 50 letných dní ročne. Priemerná ročná teplota je 9,8 C , priemerný ročný
úhrn zrážok je 550-600 mm a priemerná vlhkosť vzduchu je 80 %.
Hranice katastrálneho územia obce susedia s katastrami obcí Diakovce, Topoľnica,
Kajal, Váhovce. Šoporňa. Dlhá nad Váhom a mestom Šaľa.

1.2. Demografické údaje
V obci Kráľová nad Váhom žije v súčasnosti 1721 obyvateľov. Od roku 2001 do
roku 2012 vývoj počtu obyvateľov obce zaznamenal stúpajúcu tendenciu . Obec ku
koncu roka 2013 mala 1721 obyvateľov.

1.3. Symboly obce
Erb obce:
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Pečať obce :

l.4. História obce
Dejiny obce ovplyvňovala rieka Váh. Latinské pomenovanie Vagus znamená
blúdiaci, nepokojný, čo značí povahu rieky, ktorá často menila svoje koryto,
ovplyvňujúc tým veľkosť územia dediny a život ľudí žijúcich na tomto území. V 11. –
12. storočí rieka vytvorila ostrovček, ktorý v písomných prameňoch nazývajú terra
Wag.
Prvá písomná správa sa zachovala v dodatku zakladajúcej listiny
pannonhalmského opátstva z roku 1002, vydanej uhorským kráľom Štefanom I .
Prvá písomná zmienka o Kráľovej nad Váhom pochádza z roku 1237.
V nasledujúcich listinách sa obec spomína pod názvom villa Regis /1332/, neskôr v roku
1371 ako Kyral a v roku 1570 ako Kyralfalva.
Pomenovanie obce sa v priebehu ďaľších storočí čiastočne menilo. V súpisne z roku
1773 sa Kráľová nad Váhom uvádza pod názvom Kiralyfalva , v roku 1786 ako
Kiralyfalwa a v roku 1808 je uvedený maďarský názov Királyfalva a aj jeho slovenský
ekvivalent Kráľowá Od roku 1867 sa používala už len madˇarská verzia Vágkirályfalu,
ktorá bola o desať rokov neskôr zmenená na Vágkirályfa. V uhorskom geografickom
lexikóne z roku 1851 sa obec spomína ako prevažne maďarská s 974 obyvateľmi.
Štatistika z roku 1910 vykazovala v Kráľovej nad Váhom 1650 obyvateľov, z toho bolo
Maďarov a 6 Slovákov.
Po prvej svetovej vojne pripadla obec na základe Trianonskej mierovej zmluvy
Česko –Slovenskej republike. V medzivojnovom období sa používal starší slovenský
názov z roku 1808 upravený podľa pravidiel pravopisu a s pridaním lokalizačnej
prípony Kráľová nad Váhom. V novembri 1938 po Viedenskej arbitráži pripadla obec
Maďarsku, no po druhej svetovej vojne sa vrátila späť do teritória Česko-Slovenska.

1.5. Pamiatky
V obci sa nachádza rímskokatolícky Kostol svätej Alžbety z roku 1780.
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1.6. Výchova a vzdelávanie
V súčasti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje :
- Základná škola Kráľová nad Váhom 72
- Základná škola s VJM - Alapiskola Kráľová nad Váhom 72
- Materská škola – Óvoda Kráľová nad Váhom 237

1.7. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje:
- obecný úrad organizovaním rôznych kultúrnych podujatí pri príležitostiach ako sú
Privítanie detí do života, Deň matiek, Obecné dni, posedenie dôchodcov, prípadne iné
kultúrne podujatia. Okrem toho všetky organizácie obce.

1.8.

Organizačná štruktúra obce

Starosta obce :

RNDr. Ferenc Bergendi

Zástupca starostu obce: Atila Forró
Hlavný kontrolór obce:

Štefan Bencze

Obecné zastupiteľstvo:

Mgr. Hajnalka Oláh
Ing. Juraj Benes
Silvia Jánosková
Atila Forró
Ing. Imrich Kovács
Ondrej Varga
JUDr. Hilda Teplanská
Mgr. Róbert Szabó
Ing. Eva Sirotová

2. Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie
Základným nástrojom finančného hospodárenia Obce Kráľová nad Váhom 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 prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013. Rozpočet
bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.03.2013 uznesením číslo 25/2013-OZ
Úprava rozpočtu dňa 6.11.2013 bolo schválené uznesením číslo 95/2013 – OZ.
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Po zmene bol rozpočet nasledovný:

Upravený rozpočet obce k 31.12.2013
schválený upravený rozpočet :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Výsledok hospodárenia - prebytok
z toho:

1584525
1584012
513

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

676999
664650
12349

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

853526
871719
18193

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie

54000
47643

3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
Rozpočet na rok 2013
1584525,00

Skutočnosť k 31.12.2013
969405,67

% plnenia
61,18

1/ Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
409928,00

Skutočnosť k 31.12.2013
405425,40

% plnenia
98,90

a/ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 302928,- € z výnosu dane z príjmov boli k
31.12.2013 poukázané prostriedky ŠR vo výške 302858,60 € , čo predstavuje plnenie na
99,98 %.
b/ Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 75200 ,- € bol skutočný príjem- k 31.12.2013 vo výške 71578,60 €, čo
je 95,18 % plnenie. Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške 43590,87 €, dane zo stavieb
boli vo výške 27920,44 € a dane z bytov vo výške 67,29 €.
c/ Daň za psa
Rozpočtované 1500,00 € – skutočný príjem 1359,53 € 90,64 %.
d/ Daň za užívanie ver. priestranstva
Rozpočtované 700,00 € - skutočný príjem 311,30 € 44,47 %.
e./ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Rozpočtované
29500,,00 € – skutočný príjem 29231,27 € 99,09 %.
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f./ Daň za nevýherné hracie prístroje
Rozpočtované 100,- € skutočný príjem 86,07 € plnenie 86,07 %
2/ Bežné príjmy – nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
138475,00

Skutočnosť k 31.12.2013
132950,15

% plnenia
96,01

a/ Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 79650,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 79547,18
€, čo je 99,87 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 17734,59 €
a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 61812,59 €.
b/ Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 46625,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 44021,18 €,
čo je 94,42
% plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov a za prevádzku výherných
hracích prístrojov.
c./ Príspevky na spoločný stavebný úrad
Rozpočtované príjmy 12200 €, plnenie 9831,79 € čo predstavuje 80,58 %.
3/ Bežné príjmy - granty a transfery
Rozpočet na rok 2013
128596,00

Skutočnosť k 31.12.2013
127827,80

% plnenia
99,40

Obec v roku 2013 prijala nasledovné granty a transfery:
p.č. poskytovateľ
suma :
účel :
1.
ÚPSVaR Nové Zámky
4943,60 € aktivačné práce .
2.
Obvodný úrad Šaľa
64,80 € skladník CO
3.
Krajský stavebný úrad Nitra
1581,93 € stavebný úrad
4.
Krajský školský úrad Nitra
88239,00 € školstvo ZŠ, MŠ,
5.
Obvodný úrad Šaľa
1807,10 € matrika
6.
ÚPSVaR Nové Zámky
232,40 € školské potreby pre deti v HN
7
Krajský úrad živ. Prost. Nitra
32,36 € starostlivosť o život. prostredie
8
Krajs.úrad pre cestnú dopr.
92,21 € pozemné komunikácie
9
Obvodný úrad Šaľa
561,33 € dotácia na reg, obyv. REGOB
10
Obv. úrad Šaľa voľby
766,61 € voľby
11
ÚPSV a rod. Nové Zámky
2206,98 € rodinné prídavky
12
ÚPSV a rod. Nové Zámky
1099,24 € stravné
13
Krajský úrad živ. Prost. Nitra
178,49 € starostlivosť o život. prostredie
14
Ministerstvo dopravy
634,70 € bežná oprava ciest
15
Ministerstvo pôdohospodárstva
5632,02 € rekonštrukcia námestia
16
Európsky soc. Fond
114,03 € refundácia pre školy
17.
Cezhraničná dotácia
17000,00 € dotácia na obecné dni
18
Nadácia Wolkswagen
1900,00 € dotácia MŠ – dopravné ihrisko
19
RD Tvrdošovce
108,00 € dotácia na ovocie
20
Krajský školský úrad Nira
633,00 € dotácie na žiakov zo SZP
SPOLU
127827,80 €
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom a boli
vyúčtované s príslušnými poskytovateľmi.
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4/ Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
853526

Skutočnosť k 31.12.2013
249202,32

% plnenia
29,20

a./ Príjem z predaja pozemkov a kapitálových aktív:
/ ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom /
Z rozpočtovaných 8100,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 8067,64 € ,
čo predstavuje 99,60 % plnenie, je to príjem z predaja pozemkov .
b./ Granty a transfery
Obec v roku 2013 prijala dotácie :
1. Dotácia 241134,68 € - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Bratislava –
úprava verejných priestranstiev v centrálnej časti Obce Kráľová nad Váhom. ( 217767,50 €
finančné prostriedky z EÚ a 23367,18 zo ŠR ).
5/ Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
54000,00

Skutočnosť k 31.12.2013
54000,00

% plnenia
100 ,00

a./ Prevod finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške 14000,00 € schválené
uznesením OZ zmenou rozpočtu dňa 6.11.2013 uznesením číslo 95/ 2013-OZ.
b./ Prijatie bankového úveru z Prima banky
rozpočtované 40000,- € prijaté 40000,-€
100% plnenie
6/. Príjmy a výdavky zariadení školského stravovania a iné nerozpočtované
Nerozpočtované príjmy vo výške 11323,76. Z toho poplatky v školskej jedálni za stravné
9515,20 € a príjem do sociálneho fondu 1808,56 €.

4. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013
Rozpočet na rok 2013
1584012,00

Skutočnosť k 31.12.2013
923077,17
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% plnenia
58,27

1/ Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2013
664650,00

Skutočnosť k 31.12.2013
618488,28

v tom :
Klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Stavebný úrad
Bývanie a občianska vybavenosť
Kultúrne služby
Voľby
Splácanie úrokov z úveru
Cestná doprava
Školenie, kurzy, semináre
Predškolská výchova
Knižnica
Ostatné kultúrne služby
Základné vzdelanie
Školské stravovanie
Civilná ochrana
Školská družina
Sociálne zabezpečenie
Sociálne zabezpečenie opatr. služba
Matrika
Nakladanie s kom. odpadom
Rekreačné a športové služby
Rozvoj obce
Verejné osvetlenie
Spoločenské služby
SPOLU

rozpočet 2013
129815,00
17550,00
17055,00
4200,00
37251,00
810,00
12000,00
2650,00
165.00
73090,00
420,00
12200,00
90174,00
17925,00
70,00
15530,00
6815,00
26590,00
2070,00
34050,00
24540,00
110370,00
22650,00
6660,00
664650,00 €

% plnenia
93,05

plnenie 2013
123580,98
16550,22
15470,68
3517,11
35898,58
766,61
11907,70
2488,77
120,30
66751,90
132,59
11425,00
86037,79
16402,31
64,80
14200,24
6073,30
26292,43
1807,10
33426,02
23579,99
96677,48
19253,82
6062,56
618488,28 €

a/ Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 284312,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške
263994,72 €, čo je 92,85 % čerpanie . Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov správy,
matriky,
športového
areálu,
kultúry,
opatrovateľskej
služby,
aktivačných
pracovníkov, predškolské zariadenie, školských zariadení / družiny a školskej jedálne /
a stavebného úradu .
b/ Poistné a príspevky do poisťovní
Z rozpočtovaných 96524,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 88403,41
€, čo je 91,59
% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa.
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c/ Tovary a služby
Z rozpočtovaných 260014,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 242995,64
€, čo je 93,45 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, poistné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné
tovary a služby.
d/ Bežné transfery
Z rozpočtovaných 23800,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 23094,51 €,
čo predstavuje 97,04 % čerpanie.
2/ Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2013
871719,00
v tom:

Skutočnosť k 31.12.201
257013,93

funkčná klasifikácia
rozpočet
Rozvoj obce rekonštrukcia námestia ŠR
23850,00
EÚ
201400,00
Rozvoj obce - rekonštr. nám.vlastné
12334,00
Parkovisko cintorín a asfaltovanie cesty
16850,00
/v tom asfaltovanie 7433,40/
Nákup osobného auta
11000,00
Nákup traktora
2000,00
Rozvoj obce – kúpa pozemku
2,00
Realizácia nových stavieb
196605,00
Rekonštrukcia a modernizácia
332180,00
Rekonštrukcia a modernizácia
58588,00
Nákup špeciálnych strojov, zariadení
16.900,00
SPOLU

% plnenia
29,48

skutočnosť
23367,18
198621,06
12183,00
16757,42
4546,67
1536,00
2,00
0
0
0

871719,00

257013,93

3/ Výdavkové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
47643,00

Skutočnosť k 31.12.2013
47574,96

Z rozpočtovaných 47643,00 € na splácanie istiny z prijatých úverov
čerpanie k 31.12.2013 vo výške 47574,96 €, čo predstavuje 99,86 %

% plnenia
99,86
bolo skutočné

4./ Výdavky zariadení školského stravovania a iné nerozpočtované výdavky
Nerozpočtované výdavky spolu vo výške 11070,08 € z toho použitie sociálneho fondu
vo výške 1259,85 € a výdavky školskej jedálne úhrada potravín vo výške 9810,23 €.
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V. Výsledok hospodárenia za rok 2013
Výsledok hospodárenia bez finančných operácii za rok 2013 je prebytok
hospodárenia vo výške 39.903,46 €. Obce v súlade s ustanovením § 15 ods. 4 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú povinné z prebytku hospodárenia
minimálne vo výške 10 % tvoriť rezervný a fond. Zostatok prebytku sa navrhuje použiť
v rámci peňažného fondu na krytie časového nesúladu príjmov a výdavkov rozpočtu obce.
Bez použitia ustanovenia § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov / s finančnými operáciami/ kumulatívny
výsledok hospodárenia je prebytok hospodárenia vo výške 46.328,50 €..

Zostatky na bankových účtoch:
1. VÚB 2032140357/0200
5549,27 €
2. VÚB 1622804454/0200
18,86 €
3. VÚB 19223132/0200
4843,98 €
4. VÚB 1644674451/0200
45,09 €
5. PRIMA 384865002/5600
23546,43 €
6. OTP
1219071/5200
1626,55 €
7. OTP
9744970/5200
353,24 €
8. VÚB 1132352459/0200
427,19 €
9. OTP
7700413/5200
47,97 €
10. VÚB 1643620355/0200 šk .jedáleň
26,51 €
11. VÚB 3013115556/0200
0
€
-------------------------------------------------------------------------SPOLU
36.485,09 €

VI. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
a./ štátnemu rozpočtu
b./ štátnym fondom
c./ právnickým osobám
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.
c./ Finančné usporiadanie voči právnickým osobám:
Obec v roku 2013 poskytla dotáciu v súlade so VZN č. 1/2005 schválené dňa 14.03.2005
uznesením číslo 37/2005-OZ o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám –
podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel. Okrem dotácií na základe uznesenia OZ boli poskytnuté aj príspevky
pre jednotlivé organizácie.
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žiadateľ dotácie:
Neskrotní komedianti IET
ZO Csemadok
Členské a jedn. príspevky
Futbalový klub
ZŠ Kráľová nad Váhom
Gymnázium Galanta
ZPOZ príspevok
Príspevok na sochu sv. Štefana
Dotácia na Centrum voľ. času
SPOLU

vyčerpaná dotácia :
750,00
1350,00
508,16
10000,00
1900,00
500,00
137,60
500,00
416,80
16062,56

suma:
750,00
1350,00
508,16
10000,00
1900,00
500,00
137,60
500,00
416,80
16062,56

rozdiel:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VII. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
Aktíva :
Názov
SPOLU MAJETOK
Neobežný majetok spolu
Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu :
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok - účty
Časové rozlíšenie NV budúcich období
Pasíva :
Názov
SPOLU vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie súčet
Nevysporiadaný VH minulých rokov /+/-428
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Fondy
Záväzky a rezervy súčet
Dlhodobé záväzky súčet
Bankové úvery
Krátkodobé rezervy a záväzky
Časové rozlíšenie
V tom výnosy budúcich období
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k 31.12.2012
3383037,67
3309644,17

k 31.12. 2013
3250946,79
3154325,12

71075,57
2872258,35
366310,25
17259,96
80,97
10629,96
6549,03
56133,54

71075,59
2716939,30
366310,25
46490,83
0
10005,74
36485,09
50130,84

k 31.12.2013
3383037,67
1421922,40
1528681,69
- 109301,29
2542,00
1268865,79
925071,74
33762,00
310032,05
692249,48
692249,48

k 31.12. 2013
3250946,79
1382522,35
1442318,20
- 62998,85
3203,00
1010777,40
891831,26
58264,00
46435,14
857647,04
857647,04

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
NÁKLADY:
50 Spotrebované nákupy
51 Služby
52 Osobné náklady
53 Dane a poplatky
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 Odpisy, rezervy a opravné položky
56 Finančné náklady
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
59 Splatenie dane z príjmov

2013
96799,95 €
116707,48 €
375589,32 €
198,39 €
204322,40 €
13401,34 €
18131,94, €
0

ÚČTOVNÁ TRIEDA 5 CELKOM SÚČET

826150,82 €

VÝNOSY:
60 Tržby za vlastné výkony a tovar
63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
65 Zúčtovanie rezerv a opr.. pol. a zúč. čas. rozl.
66 Finančné výnosy
68 Mimoriadne výnosy
69 Výnosy z transferov a rozp. príjmov a obciach

2013
13246,31 €
457929,38 €
88394,13 €
0
17,23 €
0
203564,92 €

ÚČTOVNÁ TRIEDA 6 CELKOM SÚČET

763151,97 €

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

- 62998,85 €

Mimorozpočtový výsledok hospodárenia, ovplyvnený nákladmi a výnosmi bez ohľadu na
ich zaplatenie, a ovplyvnený účtami časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2013
predstavuje schodok vo výške 62998,85

VIII. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
Obec k 31.12.2013 eviduje krátkodobé záväzky úhrnom 46435,14 €
z toho :
= voči dodávateľom
9388,55 €
= nevyfakturované dodávky 12245,15 €
= iné záväzky / zamestnanci, soc. zabezpečenie, dane / 24801,44 €
Obec má prijaté finančné prostriedky od nájomníkov nájomných
zábezpeky vo výške 46460,00 Eur na dobu trvania nájmu.

bytov t.j formou

Obec má nasledovné bankový úvery a úver zo ŠFRB:
P.č.
1
2
3
4

výška prijatého
1068014,34
14270,00
30000,00
40000,00

zabezpečenie úveru
záložnou zmluvu na byty
vlastná zmenka
vlastná zmenka
vlastná zmenka
13

zostatok
844944,07
2756,00
21058,00
34450,00

doba:
30 rokov
5 rokov
5 rokov
6 rokov

IX. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného
obdobia.

RNDr. Ferenc Bergendi
starosta obce
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