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 Úvod 
Obec Okoličná na Ostrove patrí do Nitrianskeho samosprávneho kraja, okres Komárno. Obec 
Okoličná na Ostrove je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej 
republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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 potreby jej obyvateľov. 
Štatutárnym zástupcom obce je starostka obce Ing. Iveta Feketeová. 
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. 
o obecnom riadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky.  

 Identifika čné údaje : 
Názov: Obec Okoličná na Ostrove 
Adresa pre poštový styk : Obecný úrad , Hlavná 68, 946 13  Okoličná na Ostrove 
IČO: 00306622 
DIČ: 2021014798 
Právna forma : právnická osoba 

 Geografické údaje : 
Celková rozloha obce : 2900 ha 

 Demografické údaje: 
Počet obyvateľov: 1531 obyvateľov k 31.12.2013 
Národnostná štruktúra – podľa posledného sčítania z roku 2011 / počet obyvateľov 
k 31.12.2011, 1521 , z toho: 

- slovenská :            167 / 10,98% 
- maďarská :          1247 / 81,98%  
- česká :                8  / 0,59 %  
- rómska :                1 /  0,01% 
- ostatné, nezistené:        98 / 6.44% 
 

vierovyznanie:  Rímskokatolícke                            56,6 % 
                          Reformovaná kresťanská cirkev:   29,9 % 
                          Bez vyznania a iné:                        13,5 % 

 Služby v obci : 
Obchody: 

1. COOP Jednota SD Komárno 
2. Park potraviny – Fülöp Július 
3. Kovács ABC –  Attila Mayer 
4. Mini výroba – Nagy Zoltán 
5. Inexpo – Nagy Ladislav 
6. Potraviny - Bíró Gejza  
7. CRK s.r.o. – Cedzo Rudolf 
8. Anita kvetinárstvo - Anita Szabóová 

Pohostinstvá a reštaurácie: 
1. Amnesia  s r.o. 
2. Denný bar  
3. Mobax s.r.o. 



 

Zdravotníctvo: 
l. Zdravotné stredisko, Kutnohorská 266, Okoličná na Ostrove 

- Lekár pre dospelých: MUDr. Mikuláš Hrdý 
- Stomatológ:  MUDr. Ján Németh 
- Detský lekár: MUDr. Zoltán Macsai 

 
Priemysel v obci: 

1. Linda – Kulcsár Szabó Alexander 
2. Woodimex s r.o. 
3. Flomarkt s r.o. 
4. Regama 

Tieto firmy v obci platia daň z nehnuteľnosti. 
 
Poľnohospodárska výroba : 
1. Agromarkt Ekel 
2. PD Agroplod Štúrová 
3. SHR - traja 

 História obce 
Prvá písomná zmienka je z roku 1220, kde sa obec spomína ako majetok rodiny Ekliovcov 
u rodu Koppánovcov (Katapán). Vždy bola zemianskym majetkom, časť na istý čas vlastnilo 
pannonhalmské opátstvo. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom 
a chovom dobytka. Obec značne zničila povodeň r. 1965. Súčasťou obce je osada Štúrová, 
kde na hone Öregrét r. 1992 sa usadili rodiny z okolia Brna, Hýb a Myjavy. Klasicistický 
rímskokatolícky kostol sv. Augustína bol postavený r. 1816 na mieste staršieho románskeho 
kostola, ktorý zničilo zemetrasenie r. 1763. Budova bola rozšírená r. 1832. Klasicistický 
kalvínsky kostol bol postavený v r. 1801-1804 a je to najväčší kostol reformovanej cirkvi na 
Žitnom ostrove. Hodnotnou budovou je kalvínska fara súčasná s kostolom. Baroková kúria 
Csontosovcov bola klasicisticky prestavaná na začiatku 19. storočia. V kúrii býval od r. 1850 
Károly Jókai (1814-1902), právnik, publicista a brat svetoznámeho maďarského spisovateľa 
Móra Jókaiho, ktorý ho tu viackrát navštívil. Zaujímavou stavbou je neoklasicistická kúria 
Erdélyiovcov na samota Viharoš. V obci sa narodil a pôsobil János Hetényi (1786-1853), 
teológ, kalvínsky kňaz, spisovateľ a riadny člen Maďarskej akadémie vied, ktorá ho 
sedemkrát vyznamenala vavrínovým vencom. Rodáčkou obce je Julianna Vajda (1776-1805), 
múza Lilla maďarského básnika Mihálya Vitéza Csokonaiho.  

 Kultúra v obci 
Kultúrny život obyvateľov obce je zabezpečený kultúrnymi akciami organizovanými 
v Miestnom kultúrnom stredisku, v obecnej knižnici a v klube dôchodcov. 
Každý rok sa v obci organizujú Dni obce s bohatým celodenným kultúrnym programom, ako 
aj Hetényiho dni na počesť Jánosa Hetényiho rodáka obce a významného teológa. Na počesť 
spisovateľa Istvána Komjáthyho sa pravidelne organizujú Komjáthyho dni s bohatým 
programom pre deti a mládež obce. 

 Šport 
Z obecného rozpočtu je podporovaných 6 futbalových mužstiev, z toho 4 mužstvá žiakov, 
údržba a prevádzka športového areálu, skupina silákov a aerobiku. 



 

  

 Symboly obce: 
Symboly obce (erb, vlajka, pečať) sú zapísané v Heraldickom registri 
SR.  
Erb je zapísaný v tejto podobe: v červenom štíte zlatá prehnutá 
perlami zdobená a hore pravošikmým krížikom ukončená koruna.  
Vlajka obce pozostáva zo 6 pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej 
(2/8), bielej (1/8), žltej (1/8), červenej (2/8), bielej (1/8) a žltej (1/8). 
Vlajka má pomer strán: 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi 
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 
Pečať obce tvorí erb obce s hrubopisom: „OBEC OKOLIČNÁ NA 
OSTROVE“. Schválené HR 269/O-36/03 dňa 25.11.2003 

 

 Orgány obce  

 Obecné zastupite ľstvo   
je zložené z 9 poslancov, ktorí sú volení v priamych voľbách na obdobie 4 rokov. 
Poslancami Obecného zastupiteľstva obce Okoličná na Ostrove sú: 

1. Eva Bohosová – zástupkyňa starostu 
2. Gejza Bíró 
3. Ferdinand Csepi 
4. Ing. Alexander Kulcsár Szabó 
5. Anita Nagyová 
6. Ing. Norbert Németh 
7. Vidor Olláry 
8. Zsolt Szokol 
9. Ing. Anikó Török 

 Starosta obce  
je predstaveným obce a jej najvyšším výkonným orgánom, zvoláva a vedie zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a 
fyzickým osobám, vykonáva obecnú správu a rozhoduje o veciach, ktoré nie sú vyhradené 
obecnému zastupiteľstvu. Starostkou obce je Ing. Iveta Feketeová, zástupcom starostky Eva 
Bohosová. 

 Hlavný kontrolór obce   
Obecné zastupiteľstvo zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra Mgr. Miklósa Csintalana 
uznesením č. 23/2009 zo dňa 26.02.2009 na obdobie 6 rokov. 

 Obecný úrad  
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a 
administratívne činnosti. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.  

 Komisie pri Obecnom zastupite ľstve 
- Komisia ekonomická, finančná, výstavby a územného plánovania obce 
- Komisia sociálna a verejnoprospešných služieb 
- Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže 



 

- Redakčná rada 
- Komisia ochrany verejného poriadku 
- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov 

 Rozpočtové organizácie v zria ďovate ľskej pôsobnosti obce 
Základná škola s materskou školou Jánosa Hetényiho s VJM, Nitrianska 378, 946 13  
Okoličná na Ostrove 

 Právnické osoby založené obcou 
Ekeltour s.r.o., Hlavná 68, 946 13  Okoličná na Ostrove so 100 % účasťou obce 

 Prenesené kompetencie obce 

 1. Základná škola s materskou školou Jánosa Hetény iho 
s vyu čovacím jazykom ma ďarským v Okoli čnej na Ostrove 

 2. Územné plánovanie a stavebný poriadok 
Od 1. 7. 2002 v zmysle článku 9. zákona č. 416/2001, ktorým sa  mení a dopĺňa zákon č. 
50/1976 je obec povinná zabezpečiť činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného 
poriadku. Obec Okoličná na Ostrove zabezpečuje tieto činnosti prostredníctvom Spoločného 
stavebného úradu so sídlom v Kolárove. 

 3. Matrika 
Od 1. 1. 2002 sa delegovali obce právomoci v oblasti činnosti matrík. 
V rámci výkonu právomocí vedie matričné knihy: 

- kniha narodení 
- kniha o uzavretí manželstiev 
- kniha o úmrtí 

Matrika vykonáva: 
- uzatváranie manželstiev 
- vydávanie osvedčení o spôsobilosti na uzavretie manželstva 
- vydávanie rodných listov, sobášnych listov, úmrtných listov 
- overovanie listín, podpisov 
- vydávanie dokladov pre osobitnú matriku 
- vydávanie matričných dokladov pre zahraničie 

 4. Hlásenie pobytu ob čanov a register obyvate ľstva SR 
V rámci tejto právomoci obec: 

- vedie evidenciu obyvateľov na kartotečných lístkoch a pomocnú evidenciu 
obyvateľstva v samostatných zošitoch a v počítači  

- vypracováva mesačné hlásenie mechanického pohybu obyvateľov pre krajskú správu 
štatistického úradu SR Trnava 

- zabezpečuje vedenie a sústavnú aktualizáciu evidencie obyvateľov.  V tejto súvislosti 
podáva informácie o obyvateľoch obce v súlade s právnymi predpismi 

- zabezpečuje styk s verejnosťou, vydáva potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte, 
pobyte v spoločnej domácnosti, vrátane prihlasovania na trvalý a prechodný pobyt 

- zabezpečuje styk so všetkými aktuálnymi inštitúciami (polícia, súdy, vojenské 
prokuratúry, notárske úrady, exekútorské úrady a pod.) 

- prideľuje indexy k novým súpisným číslam rodinných domov 
- vykonáva všetky zmeny na evidenčných kartách obyvateľov.  



 

 
V roku 2013:  
Počet narodených detí:         5 
Úmrtia:                               16 
Prihlásení:                         27 
Odhlásení:                         26 

 5. Starostlivos ť o životné prostredie 
Táto kompetencia bola delegovaná obci zákonom č. 416/2001 Z.z. 
V rámci tejto kompetencie: 

- vykonáva hodnotiacu a rozhodovaciu činnosť v agende vzťahujúcej sa na problematiku 
ochrany drevín, 

- ukladá vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie, vykonať 
nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní, 

- dáva súhlas na výrub stromov a krovitých porastov,  
- prijíma oznámenia o výrube drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia alebo 

života človeka alebo značná škoda majetku, 
- spolupracuje s organizáciami ochrany prírody, 
- ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, alebo zaplatenie finančnej náhrady za 

povolený výrub drevín. 
 



 

 Rozpočtové hospodárenie obce Okoli čná na Ostrove 
Rozpočtové hospodárenie Obce Okoličná na Ostrove upravuje zákon č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších zmien a doplnkov, Opatrenie MF SR č. 4283/2003-41 z 16. apríla 2003, 
ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia, Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 z 
8.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická 
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. 
 
Rozpočet obce Okoličná na Ostrove sa člení na: 

a) bežné príjmy a bežné výdavky 
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky 
c) finančné operácie. 

 
Pri zostavovaní rozpočtu obce boli dodržané nasledovné pravidlá: 

a) rozpočet obce sa zostavil ako vyrovnaný 
b) bežný rozpočet obce sa zostavil ako prebytkový 
c) kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový a tento schodok bol krytý zo 

zostatkov finančných prostriedkov obce z minulých rokov a prebytkom bežného 
rozpočtu v roku 2013  

Rozpočet obce Okoličná na Ostrove na rok 2013 bol schválený dňa 3.12.2012 uznesením č. 
41/2012   ako vyrovnaný.  
Rozpočet bol upravený  5.12.2013 uznesením č. 69/2013 a 22.1.2014 č. 5/2014. 
 

Ukazovateľ Schválený 
rozpočet na rok 
2013 v Eurách 

Upravený 
rozpočet na rok 
2013  v Eurách 

Skutočnosť 
k 31. 12. 2013 v 

Eurách 

Plnenie v 
% 

Bežné príjmy spolu 782 354,- 817 820,- 817 812,74 100 
Kapitálové príjmy spolu 8 000,- 1 541,- 1 541,05 100 
Bežné a kapitálové príjmy 
spolu 

790 354,- 819 361,- 819 353,79 100 

Finančné príjmy spolu 28 000,- 1 011,- 1 010,97 100 
Spolu príjmy 818 354,- 820 372,- 820 364,76 100 
     
Bežné výdavky spolu 736 054,- 744 065,- 712 972,66 95,82 
Kapitálové výdavky spolu 38 000,- 30 632,- 30 446,36 99,39 
Bežné a kapitálové výdavky 
spolu 

774 054,- 774 697,- 743 419,02 95,96 

Finančné výdavky spolu 44 300,- 45 675,- 45 407,25 99,41 
Spolu výdavky 818 354,- 820 372,- 788 826,27 96,15 
 
Údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2013 sú spracované v záverečnom účte obce.  



 

Účtovníctvo obce Okoli čná na Ostrove 

 1. Štruktúra majetku  
Obec vykazuje k 31.12.2013 majetok vo výške 5 475 093,72 Eur. Oproti r. 2012 došlo k jeho 
zvýšeniu o 693 282,74 Eur.  
Neobežný majetok je vo výške 5 233 837,98 Eur, obežný majetok – zásoby, pohľadávky, finančné 
účty je k 31. 12. 2013 vo výške 238 080,06 Eur a časové rozlíšenie – náklady a príjmy budúcich 
období sú vykazované vo výške 3 175,68 Eur. 
V porovnaní s rokom 2012 došlo k zvýšeniu neobežného majetku o 667 770,23 Eur. Toto 
zvýšenie bolo spôsobené najmä korekciou odpisov majetku obstaraného z dotácií v minulých 
rokoch. V pohyboch majetku nebol zaznamenaný podstatný rozdiel.  
Obežný majetok sa oproti r. 2012 zvýšil o 23 720,70 Eur, najmä z dôvodu vyššieho zostatku na 
peňažných účtoch obce. 

 2. Vlastné imanie a záväzky  
Vlastné imanie obce je vo výške 2 686 665,74 Eur a tvorí ho nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie. Záväzky 
vo výške 1 073 526,85 Eur pozostávajú z rezervy na rekultiváciu skládky TKO (94 764,12 
Eur), z rezervy na byty, z ostatných krátkodobých rezerv, z nedočerpanej dotácie ZŠ, z úverov 
zo ŠFRB prijatých na výstavbu nájomných bytov (884 605,96 Eur), zo záväzkov zo 
sociálneho fondu, zo záväzkov voči dodávateľom a zo zostatku komunálneho úveru prijatého 
na rekonštrukciu MKS (46 841,09 Eur). Objem záväzkov obce sa oproti roku 2012 znížil 
o 46 294,26 Eur, z dôvodu že obec si riadne plní svoje splátkové povinnosti. Časové 
rozlíšenie – výnosy budúcich období sa oproti roku 2012 podstatne zvýšilo z dôvodu 
dodatočného časového rozlíšenia výnosov budúcich období na majetok obstaraný z dotácií 
v uplynulom období, z dôvodu eliminácie kompenzácie odpisov majetku obstaraného 
z dotácií. 

 3. Súhrnné výsledky – súvaha, výkaz ziskov a strát  

 3.1 Súvaha Obce Okoli čná na Ostrove – vybrané ukazovatele 
 

Aktíva k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2012 
Majetok spolu 5 475 093,72 4 781 810,98 
Neobežný majetok  5 233 837,98 4 566 067,75 
Dlhodobý nehmotný majetok 9 629,00 18 658,42 
z toho: ostatný dlhodobý nehmotný majetok 9 629,00 18 658,42 
            obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 5 217 569,98 4 540 770,33 
z toho:  pozemky 1 621 281,53 1 620 373,28 
             umelecké diela a zbierky 16 368,58 14 968,58 
             stavby 3 565 786,87 2 894 404,48 
             samostatné hnuteľné veci 0,00 0,00 
             dopravné prostriedky 5 090,00 6 010,23 
             drobný dlhodobý hmotný majetok 7 453,00 3 833,76 
             obstaranie dlhodobého hmotného majetku 1 590,00 1 180,00 
Dlhodobý finančný majetok 6 639,00 6 639,00 
z toho:  podielové cenné papiere a podiely v dcérskej       

účtovnej jednotke 
6 639,00 6 639,00 

Obežný majetok 238 080,06 214 359,36 



 

Zúčtovanie so subjektmi verejnej správy 0,00 0,00 
z toho: zúčtovanie transférov rozpočtu obce a VUC 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky 38 816,97 46 991,36 
z toho: odberatelia 9 290,77 10 932,84 
            pohľadávky z nedaňových príjmov 18 179,24 20 596,70 
            pohľadávky z daňových príjmov 11 346,96 15 461,82 
Finančné účty 199 263,09 167 368,00 
z toho: bankové účty 199 263,09 167 368,00 
Časové rozlíšenie 3 175,68 1 383,87 
z toho: náklady budúcich období 2 296,33 1 383,87 
            Príjmy budúcich období 879,35 0,00 
   
   

Pasíva k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2012 
Vlastné imanie a záväzky spolu 5 475 093,72 4 781 810,98 
Vlastné imanie 2 686 665,74 2 864 241,93 
Výsledok hospodárenia 2 686 665,74 2 864 241,93 
z toho: nevysporiadaný výsledok hospodárenia 2 731 198,57 2 937 214,18 
            výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -44 532,83 -72 972,25 
Záväzky 1 073 526,85 1 119 821,11 
Rezervy 107 458,07 107 294,68 
z toho: rezervy zákonné dlhodobé 94 764,12 94 764,12 
            ostatné rezervy 6 797,95 6 794,56 
            rezervy zákonné krátkodobé 5 896,00 5 736,00 
Zúčtovanie so subjektmi verejnej správy 2 012,14 1 010,98 
z toho: ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VUC 2 012,14 1 010,98 
Dlhodobé záväzky 877 150,32 908 886,24 
z toho: ostatné dlhodobé záväzky 851 025,01 885 190,66 
             záväzky zo sociálneho fondu 3,89 128,85 
             iné záväzky 26 121,42 23 566,73 
Krátkodobé záväzky 40 065,23 44 546,52 
z toho: dodávatelia 2 711,42 10 965,57 
            ostatné záväzky 33 580,95 33 580,95 
            zamestnanci   0,00 0,00 
            ostatné záväzky voči zamestnancom 0,00 0,00 
            zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poistenia 3 052,51 0,00 
            daň  z príjmov 720,35 0,00 
Bankové úvery a výpomoci 46 841,09 58 082,69 
z toho: bankové úvery dlhodobé 35 599,49 46 841,09 
            bežné bankové úvery  11 241,60 11 241,60 
Časové rozlíšenie 1 714 901,13 797 747,94 
Výdavky budúcich období 84,10 0,00 
Výnosy budúcich období 1 714 817,03 797 747,94 

  



 

 3.2 Výkaz ziskov a strát Obce Okoli čná na Ostrove – vybrané 
ukazovatele 

 Výnosy 

Výnosy  
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Tržby za vlastné výkony a tovar 316,60 146,58 

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob   

Aktivácia   

Daňové výnosy a colné výnosy, výnosy z poplatkov 425 895,50 390 664,25 

Finančné výnosy  95,31 0,00 

Mimoriadne výnosy    

Výnosy z transferov  147 535,95 49 511,41 

Ostatné výnosy / pokuty, penále, úroky z omeškania, tržby z predaja pozemkov / 93 114,38 93 355,98 

Výnosy v členení podľa rozpočtových programov   

 Náklady 

Náklady  
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Spotrebované nákupy  63 519,16  52 481,00 

Služby  105 800,04  95 534,95 

Osobné náklady  114 338,43  120 711,37 

Dane a poplatky  54,16  0,00 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 8 256,76 34 046,14 

Odpisy, rezervy a opravné položky  308 832,44  200 532,78 

Finančné náklady  20 854,17  21 916,59 

Mimoriadne náklady  0,00  0,00 

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov  93 404,66  87 655,64 

 
Ukazovateľ k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2012 

Náklady 715 059,82 612 878,47 
Výnosy  670 526,99 539 906,22 
Hospodársky výsledok - 44 532,83 -72 972,25 

 4. Ostatné  dôležité informácie  

 4.1 Prijaté granty, transfery a dotácie 
V roku 2013 obec prijala nasledovné granty a transfery : 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transférov Suma v EUR 
 Bežný transfer – matrika 1 807,10 
 Bežný transfer – životné prostredie 160,96 
 Bežný transfer – register obyvateľov 506,22 
 Bežný transfer – stavebný úrad 1 426,62 
KŠU Nitra Bežný transfer – pre ZŠ a MŠ od KŠU 293 740,00 



 

ÚPSVaR Bežný transfer – hmotná núdza 3 099,40 
MF SR Bežný transfer –dofinancovanie platov neped zam. 3 598,00 
MV SR Bežný transfer - povodne 3 268,80 
MD SR Bežný transfer - kalamita 1 517,75 
PD Tvrdošovce Finančný dar  ZŠ 467,00 
Obvodný úrad Dotácia voľby  927,22 
VUC Nitra Dotácia na výsadbu stromov 1 660,00 

 4.2 Poskytnuté dotácie  
V roku 2013 obec Okoličná na Ostrove poskytla zo svojho rozpočtu dotácie: Dotácie boli 

vyúčtované do 15.12.2013. 

Prijímateľ transferu Suma v EUR 

ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s VJM 60 643,85 
Športový klub 28 000,00 
Cirkevné organizácie 2 000,00 
Spoločný stavebný úrad Kolárovo 2 760,81 

 4.3 Významné investi čné akcie v roku 2013 
Najvýznamnejšie investičné akcie ukončené v roku 2013: 
Výstavba chodníkov, komunikácií, výsadba stromoradia, vybudovanie rozhlasového a 
varovného systému v časti Nový dvor a Štúrová, vybudovanie detského parku  

 4.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  
Predpokladané investičné akcie realizované v nasledujúcom roku : 

� Rekonštrukcia a prístavba domu smútku, rekonštrukcia miestnych komunikácií 

 4.5 Udalosti osobitného významu po skon čení účtovného obdobia  
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 4.6 Vplyv ú čtovnej jednotky na životné prostredie  
Činnosť obce nevplýva negatívne na životné prostredie. 

 4.7 Vplyv ú čtovnej jednotky na zamestnanos ť 
Obec v roku 2013 zamestnávala 7 zamestnancov, oproti roku 2012 počet zamestnancov zostal 
nezmenený. 

 4.8 Náklady na činnos ť v oblasti výskumu a vývoja 
Žiadne. 

 4.9 Nadobúdanie vlastných akcií, do časných listov, obchodných 
podielov  a akcií,  do časných listov a obchodných podielov 
materskej ú čtovnej jednotky pod ľa §22 

Obec nenadobudla v roku 2013 žiadne akcie. 



 

 4.10 Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie st raty 
V súlade s postupmi účtovania bude hospodársky výsledok – strata vo výške 44 532,83 Eur 
roku 2013 prevedený na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
Vypracovala: Ing. Adriana Tóthová 
 
 

Ing. Iveta Feketeová 
  starostka obce 


