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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa obce Kráľová pri Senci za rok 2016 poskytuje ucelený pohľad na činnosť
obce, dosiahnuté výsledky v uplynulom roku a predostiera nové plány a zámery pre
nadchádzajúce obdobia. Poskytuje obraz o činnosti obce vykonávanej v rámci originálnych –
samosprávnych kompetencií, ako aj o činnostiach preneseného výkonu štátnej správy.
Obec Kráľová pri Senci v roku 2016 hospodárila v súlade so schváleným rozpočtom,
v ktorom bolo zohľadnené zabezpečenie chodu obce ako aj investičné zámery predstaviteľov
obce. Rozpočet bol zostavený tak, aby obec bola schopná zabezpečiť najmä plnenie zákonných
povinností vyplývajúcich z aktuálne platnej legislatívy.
Rok 2016 hodnotím ako veľmi úspešný z hľadiska investičných zámerov, ktoré sme si
stanovili. Podarilo sa nám, s podporou Ministerstva školstva, vybudovať novú budovu
Základnej školy Kráľová pri Senci, ktorou sme rozšírili ďalšie kapacity pre deti ako v našej
obci, tak i pre okolité obce ako sú Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji a Nový Svet.
Zrekonštruovali sme pôvodnú budovu materskej školy. S podporou Environmentálneho fondu
sme na budove vymenili okná, zateplili obvodové plášte a strechu, zrekonštruovali sme kúrenie.
S podporou Ministerstva financií a BSK sme vybudovali nové oplotenie na Sigotke a vymenili
preliezky na detskom ihrisku. S podporou Ministerstva školstva sa podarilo vymeniť podlahy
v telocvični pri Základnej škole a vybavenie novým náradím. (fotografická príloha)
Z vlastných zdrojov významným krokom bola rekonštrukcia obecného bytu. Navrátili sme
funkčnosť objektu, ktorý nebol využívaný minimálne 15 rokov. Investíciou sme získali 2 bytové
jednotky. Vyriešili sme parkovanie pri obecnom úrade a zdravotnom stredisku. V rámci
dopravy sme vybudovali nový prechod pre chodcov a umiestnili informačné tabule po celej
obci. Zakúpili sme malotraktor a vybavenie do školských jedální. Počas roka sme
zabezpečovali riadny chod obce. Oceňujem pracovné nasadenie zamestnancov obce.
Prevádzka obecného úradu, verejné zeleň, odpady a všetky súvisiace práce fungovali počas
celého roka plynulo a bez kolízií.
V ďalšom období chceme zrekonštruovať budovu obecného úradu, zakúpiť stroje - traktor
s vlečkou, mulčovač a štiepkovač a vybudovať časť chodníkov. Cieľom obce je ukončiť Zmeny
a doplnky územného plánu, ktorý by obci priniesol kvalitatívny prínos v podobe možnosti
vybudovania zberného dvoru a kanalizácie. Samozrejmosťou je získavanie finančných
prostriedkov na rôzne projekty, ako sú zveľaďovania športových plôch, oprava miestnych
komunikácií, prípadne budovanie ďalších etáp cyklotrasy.
Zvlášť sa chcem poďakovať občanom, ktorí svojimi aktivitami prispievajú k zveľaďovaniu
a pozitívnemu zviditeľňovania obce patrí osobitné poďakovanie. Je dôležité upozorniť, že
svojou snahou, pri zabezpečovaní alebo účasťou na spoločenských akciách, vytvárali príjemnú
atmosfére obce.
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2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Kráľová pri Senci

Sídlo:

Kráľová pri Senci 326, 900 50 Kráľová pri Senci

IČO:

00306061

Štatutárny orgán obce:

JUDr. Dušan Šebok

Telefón:

02/45901133

Mail:

starosta@kralovaprisenci.sk

Webová stránka:

www.kralovaprisenci.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

JUDr. Dušan Šebok

Zástupca starostu obce:

Prof. Mgr. Miroslav Daniš, Csc.

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Martina Konečná

Obecné zastupiteľstvo:

Marián Bobrík
Prof. Mgr. Miroslav Daniš, Csc.
Juraj Deák
Alojz Koiš
RNDr. Michal Konečný, PhD.
Beáta Podolská
Ing. Katarína Smiešková
Dáša Tóthová
Mgr. Ľubomír Tuchscher

Komisie:
Komisia finančná, právna a sociálnych vecí
Predseda: Ing. Katarína Smiešková
Členovia: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, Csc., Alojz Koiš, Marian Bobrík, Dáša Tóthová,
Mgr. Ľubomír Tuchscher
Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia
Predseda: Juraj Deák
Členovia: RNDr. Michal Konečný PhD, Marián Bobrík, Mgr. Ľubomír Tuchscher
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Komisia kultúry, vzdelávania a športu
Predseda: Beáta Podolská
Členovia: Marián Bobrík, Prof. Mgr. Miroslav Daniš, Csc., Alojz Koiš, Juraj Deák,
RNDr. Michal Konečný PhD,
Komisia životného prostredia
Predseda:

Mgr. Ľubomír Tuchscher

Členovia:

Marian Bobrík, RNDr. Michal Konečný, PhD

Zamestnanci obce:
• 4 zamestnanci za správu
• 5 zamestnancov za údržbu
• 13 zamestnancov za MŠ
• 1 zamestnanec za ZS
• 1 zamestnanec za knižnicu
• pomocné práce na dohodu
Rozpočtové organizácie obce: Základná škola, Kráľová pri Senci 190, 900 50 Kráľová pri
Senci, IČO 36 062 243, riaditeľka: Mgr. Darina Deáková,

kontakt: 02/45 9011 36,

www.zs-kps.sk. Základným predmetom činnosti školy je zabezpečovanie výchovnovzdelávacej činnosti pre primárne vzdelanie a nižšie sekundárne vzdelávanie žiakov, práce
s mládežou na úseku základného školstva.
Obchodné spoločnosti založené obcou: Kráľovský termál a.s., Kráľová pri Senci 327, 900 50
Kráľová pri Senci, IČO 35 958 715, predstavenstvo: Ing. Juraj Kmec (podpredseda), JUDr.
Dušan Šebok (predseda), Prof. Mgr. Miroslav Daniš , CSc. (člen), vklad do základného imanie
511 185,- percentuálny podiel 51%, podiel na hlasovacích právach 51 %, predmet činnosti:
podnikateľské poradenstvo, reklama a propagácia, prieskum trhu, inžinierska činnosť,
sprostredkovateľská činnosť, prenájom nehnuteľnosti, organizovanie školení, kurzov
a seminárov, kontakt: 02/ 459 011 33
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4. Poslanie, vízie, ciele
Hlavným poslaním obce je udržateľnosť a rozvoj Obce Kráľová pri Senci ako vidiecke
centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie
kvality života svojich občanov. Rozvojom kvality životnej úrovne občanov obce zvyšovať
dosahovanie cieľov v osobnom živote jednotlivcov a vytváranie komunity občanov s cieľmi
zabezpečovať kultúrne, historické a spoločenské hodnoty. Zabezpečením investičného rozvoja,
budovaním nových objektov, stavieb a využívaním technológií, zvyšovať životnú úroveň
občanov.

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.
Vykonáva nasledovné činnosti: riadne hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce,
usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu
miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a
ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, zabezpečuje verejnoprospešné služby, a to
nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v
obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, utvára a chráni zdravé podmienky
a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obec, chráni životné prostredie, plní úlohy na úseku
ochrany spotrebiteľa, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky
služieb, obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón,
koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, vykonáva vlastnú investičnú činnosť
v záujme rozvoja obce, organizuje hlasovanie obyvateľov o dôležitých otázkach života a
rozvoja obce, plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách, vykonáva činnosti v oblasti stavebného
poriadku, v záujme rozvoja obce spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, s
občianskymi združeniami a inými právnickými, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v
obci. V zriaďovateľskej pôsobnosti obce je základná škola s právnou subjektivitou, pod ktorú
spadá aj zariadenie školského stravovania. Do zriaďovateľskej pôsobnosti obce patrí aj
materská škola, s celodennou starostlivosťou a zariadením školskej jedálne; kultúrny dom,
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využívaný na spoločensko-kultúrne podujatia; knižnica, s možnosťou výpožičky kníh. V obci
pôsobí miestny športový klub, ktorý zastrešuje futbalistov - žiakov, dorastencov, dospelých
a tzv. starých pánov. Obec má vlastný dobrovoľný hasičský zbor, ktorý plní funkcie
vyplývajúce z povinností v rámci požiarnej ochrany SR. V pôsobnosti obec ďalej pracujú aj iné
organizácie ako Jednota dôchodcov a Červený kríž, ktorí napĺňajú spoločenský život členov. V
obci pôsobí Rímsko-katolícka cirkev. Dlhodobým cieľom obce je zabezpečiť a vytvárať
podmienky pre pohodlné bývanie svojich občanov, poskytujúce dostatočné možnosti pre
spoločenské, kultúrne, športové aktivity a relax.
5.1.

Geografické údaje

Geografická poloha obce:
Obec Kráľová pri Senci vznikla spojením dvoch obcí – Krmeš a Kráľová. Krmeš ležal naľavo
od rieky Čierna voda, v blízkosti ciest Senec - Nitra. Kráľová bola situovaná na pravom brehu
rieky Čierna voda. Obe obce pripadli v roku 1938 horthyovskému Maďarsku, oslobodené boli
1.apríla 1945. Po skončení 2. svetovej vojny sa spojili. K obci patrí aj časť Bodov, pôvodne
Bodohás.

Susedné mestá a obce: Senec, Kostolná pri Dunaji, Hrubá Borša, Nový Svet, Hrubý Šúr, Tureň
Celková rozloha katastrálneho územia Krmeš je 3 397 590 m2 a Kráľovej pri Senci je
16 514 581 m2, spolu 19 912 171 m2.
Nadmorská výška:

128 m. n. m.
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5.2.

Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov: 95,28 obyv./km2, 1 897 obyvateľov
Národnostná štruktúra: slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: rímsko-katolícka a evanjelická.
Vývoj počtu obyvateľov: má rastúcu tendenciu, čo je výsledkom nielen prirodzeného, ale aj
migračného prírastku obyvateľstva a rozširovaním zastavanosti obce.
5.3.

Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v okrese: 5,58%
5.4.

Symboly obce

Erb obce
Vo vyobrazení erbu je na pažiti pluh a za ním dva skrížené snopy.
Na prednom snope je priviazaný kosáka a vpravo sa nachádza veľká
kopa sena. Námet erbu vystihuje poľnohospodársky charakter obce
a regiónu, v ktorom sa nachádza.

Vlajka obce :
Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov rovnakej šírky
vo farbách bielej, zelenej, žltej, zelenej a modrej. Ukončená je
tromi cípmi.

Pečať obce :
Pečať obce je okrúhla, uprostred sa nachádza obecný symbol a vôkol kruhopis KRÁĽOVÁ PRI
SENCI.
5.5.

Logo obce

Obec nemá logo
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5.6.

História obce

Obec sa nachádza približne 25 km východne od Bratislavy a je rozložená na oboch brehoch
rieky Čierna voda. Obec v dnešnej podobe vznikla spojením dvoch obcí Krmeš a Kráľová v
roku 1945. Najstaršie záznamy a archeologický výskum potvrdzuje starodávny pôvod uvedenej
lokality. Už na prahu 1. tisícročia osídľovali chotár obce starí Germáni a archeológovia tu
lokalizujú centrum Marobudovej ríše. Slovanské osídlenie je tu preukázateľne doložené najmä
z obdobia Veľkomoravskej ríše, keď povedľa obce Kráľová tiahla významná stredoveká cesta z
Bratislavy do Nitry. Obec Kráľová, v stredoveku nazývaná „Villa regia“, teda kráľovská obec,
bola majetkom uhorských kráľov a obec Krmeš bola už od raného stredoveku hospodárskym
cirkevným majetkom bratislavskej Kapituly. Už v roku 1421 podľa metačnej listiny o
vymedzení chotárnych hraníc v obci Kráľová sa nachádzal poľovnícky zámok kráľa Žigmunda
Luxemburského, kam na poľovačky rád chodieval aj kráľ Matej Korvín. V 17. storočí sa obce
Krmeš a Kráľová stali postupne majetkom šľachtického rodu Pálffyovcov, ktorí tu v priebehu
dvoch storočí vybudovali vzorový hospodársko - poľnohospodársky podnik. V rokoch 1712 15

dali

v

barokovom

rozsiahlou francúzskou

štýle

prestavať

záhradou anglickým

tunajší kaštieľ a
parkom,

ktoré

jeho
spájal

krásu

zvýraznili

doteraz

stojaci

záhradný barokový most na okraji obce. Po smrti posledného majiteľa kráľovského panstva a
tunajšieho kaštieľa, Jána Pálffyho v roku 1908, majetok kráľovského panstva postupne
devastoval až nakoniec v rokoch 1940 - 45 bol úplne zničený.

Pôvodný kaštieľ rodu Pálffyovcov (fotografia z roku 1935)

Dobové
fotografie
interiéru

Individuálna výročná správa Obce Kráľová pri Senci za rok 2016

9

Ostala iba kaštieľna kaplnka, ktorú odkúpili od štátu občania Kráľovej a postupne zrenovovali
a barokový most, ktorý je zrekonštruovaný. Súčasťou obce je aj Včelársky skanzen - múzeum
včelárstva, ktoré ako včelárske učilište a majetok Slovenského zväzu včelárov vyrástlo v
katastri obce v rokoch 1932 - 33. Historicky zaujímavé a cenné objekty v obci
predstavujú Kaplnka Božského srdca, ktorú si obyvatelia Krmeša postavili v roku 1898,
secesná stavba starej školy v Krmeši a murovaná zvonica v Kráľovej. V obci sa nachádza
niekoľko historicky cenných sôch (Sv. Ján Nepomucký, Sv. Florián, Sv. Ján Krstiteľ). Vyše
storočnú tradíciu má v obci hasičský dobrovoľný zbor. Už v medzivojnovom období v obci
pôsobil včelársky spolok, rozvíjalo sa divadelníctvo a zo športov má vyše 80 ročnú
tradíciu futbal. V obci žil a pôsobil jeden z najvýznamnejších slovenských básnikov Katolíckej
moderny Svetloslav Veigl.
Historické osídlenie Krmeša siaha hlboko do prehistorickej doby (obdobie do objavenia sa
prvých písomných dokumentov) a archeologicky máme doložené aj osídlenie slovanskej a
veľkomoravskej epochy. Prvé písomné pomenovania obce sú dochované z obdobia vrcholného
stredoveku. V listine z roku 1245sa zachovalo najstaršie pomenovanie obce Krmeš ako
majetok bratislavskej kapituly Diaki (Dijaki, Dyaki) alias Kermesd. V neskoršom období sa
nám objavujú aj ďalšie modifikácie tohto názvu ako Körmesd, Kurmusd, Pap Körmösd,
Kermežd, až po miestne pomenovanie Kermeš a pomenovanie obce z 20. storčia - Krmeš.
Názvoslovie Kráľovej sa nám začína v písomných prameňoch objavovať v 14. storočí. V
blízkosti obcí Kráľová a Krmeš sa nachádzali aj dnes už zaniknuté osady villa Leopoldi (osada
Leopolda) a Bothszegh (Botseg, Bosek). Samotné pomenovanie obce Krmeš vzniklo v prvom
rade z pomenovania majetku cirkevnej správy. Toto dvojslabičné slovo má základ v
staroslovanskom slove mežda (medza, chotár). Ohraničenie majetku bolo podľa metácie
určovania a vytyčovania chotárnych hraníc vykonané v podobe kruhu, V názve obce možno
vidieť predponovaný tvar kruh, kor, ker. Zúžením slova kruhmežda vzniklo postupným
vývojom vlastné pomenovanie Kruhmežd, Kermežd, Krmeš. Pomenovanie Dijáki sa viaže na
slovo diák - žiak. Takéto pomenovanie vyplynulo z určenia majetku bratislavskej kapitule na
výchovu kňažského dorastu, čiže z ohraničenia majetku, z ktorého bola vydržiavaná cirkevná
škola alebo nejaká iná cirkevná inštitúcia kapituly.
Prvé stavebné začiatky Krmeša nachádzame na križovatke ciest v smere z Kráľovej pri Senci
do Senca, pri kríži, ktorý dodnes symbolizuje miesto kaplnky, ktorá bola centrom bývalej obce
a stála až do roku 1700, kedy dal ostrihomský arcibiskup Leopold Kollonich zbúrať jej rumy.
Úplný koniec Krmeša v priestore križovatky ciest v smere na Senec znamenali turecké
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nájazdy v roku 1663, ktoré v tomto roku počas nájazdu 23. augusta okrem hospodárskych
stavísk, pustovne a kaplnky starého Krmeša vypálili aj obce Kráľovú, Jánovce, Boršu a Senec.
Zo zbúranej kaplnky a celého Krmeša ostal jedine zvon kaplnky, ktorý je v súčasnosti
umiestnený v krmešskej kaplnke „Božského srdca“. Do dnešných chotárnych hraníc a obecnej
zástavby na brehu Čiernej vody, oproti dedine Kráľová sa Krmeš premiestnil na samom konci
16. storočia, keď obec kúpil jeden z významných predstaviteľov pálffyovskej rodiny,
Mikuláš. Založením novej obce začala osada Krmeš, pri križovatke ciest postupne pustnúť a v
časoch tureckých vojen a bojov úplne zanikla, podobne ako aj susediaca osada Bosek
(Botszegh).

Od

3.

decembra

1595

teda

novozaložená

obec

Krmeš

už

patrila

svetským zemepánom z rodiny Pálffyovcov (až do roku 1918). Mikuláš Pálffy ju kupil od
bratislavskej kapituly, ktorú pomenoval ako bývalý cirkevný majetok Pap Kermesd (Opátsky
Krmeš). Pravdepodobne smrť Mikuláša Pálffyho a následné dedičské konanie zapríčinili, že v
roku 1600 časť obce Krmeš sa dostala do vlastníctva grófa Maximiliána Coloreda Mansfelda.
Na Čiernej vode boli umiestnené štyri vodné mlyny, ktoré dávalo panstvo do prenájmu. V
urbári sa spomína aj veľká panská záhrada, jablkový sad, včelín a tri lovištia rýb.

5.7.

Pamiatky

Barokovo – secesný most
Kamenný most, ktorý sa vypína nad Čiernou vodou
od svojho vzniku plnil funkciu parkového mosta,
ktorý v období pálffyovského domínia spájal
ozdobnú francúzsku záhradu plnú kvetov, fontán a
sôch

s

tzv.

anglickým

parkom.

Most

pripomína barokovú stavbu z 18. storočia, no bol
postavený až v roku 1904, hoci v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu je most evidovaný
ako baroková pamiatka. Terajší trojklembový most vznikol na návrh Ing. Jána Nagymihálya z
roku 1903 a o rok neskôr ho postavili talianski stavitelia a kamenári. Most, ktorý v sebe zahŕňa
prvky secesného slohu má betónový skelet a po bokoch je vyplnený červenou tehlou. Je dlhý
42 metrov a klenutá vozovka má šírku 4,80 m. Kamenári osadili nad obvodovou rímsou
kamennú balustrádu. Dostal most novú dlažbu a prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Bol
zaradený do ústredného zoznamu Slovenského pamiatkového fondu a z dôvodu jeho
zachovania je prístupný len pre peších a cyklodopravu.
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Kostol sv. Jána Krstiteľa
Kostol

sv.

Jána

Krstiteľa

bol

pôvodne

kaplnkou Pálffyovcov a v rámci kaštieľa tvoril
jeho južné krídlo. Kaplnku začali stavať v
roku 1736 a jej slávnostné vysvätenie sa konalo
dňa

30. novembra 1738 zástupcom

ostrihomského
Františkom

arcibiskupa,

Klobušickým. Práce

biskupom
v

interiéri

barokového kostola realizovala sochárska dielňa
Ľudovíta Godeho a Rafaela Donnera. V lodi kostola možno na pilastroch vidieť dva basreliéfy,
znázorňujúce grófa Jána Pálffyho. Jeden je zhotovený v roku 1738 sochárom R. Donnerom a
druhý neznámym sochárom v roku 1852. Zábradlie oddeľujúce sanktuárium od lode zhotovila
v roku 1891 firma umeleckého zámočníctva Ľudovíta Mártona v Bratislave. Kaplnka slúžila
ako rodinná kaplnka Pálffyovcov a pre občanov Kráľovej začala slúžiť až od roku 1931. 1.
februára 1948 bola v Kráľovej pri Senci erigovaná samostatná fara s farským kostolom sv. Jána
Krstiteľa. Prvým kňazom novovzniknutej fary sa stal páter Henrik Raček. Od roku 1978
pôsobil ako správca farnosti a kňaz, františkán a básnik Svetloslav Veigl, ktorý ukončil svoju
pastoračnú činnosť 30. júna 2006. Rímskokatolícky kostol v Kráľovej pri Senci je národnou
kultúrnou pamiatkou.

Kaplnka Božského Srdca
Kaplnka

Božského

Srdca je

najstaršou

stavbou

Krmeša.

Postavená bola v roku 1898 za richtárstva Františka Takáča z
finančných prostriedkov občanov Krmeša, pretože gróf Ján Pálffy
na jej stavbu odmietol poskytnúť akékoľvek financie. Kaplnka
predstavuje secesnú stavbu s priliehavou vstavanou vežou, ktorá
siaha do výšky 24 metrov. Stavbu realizoval M. Lešanský zo
Senca. Jednoloďová stavba kaplnky má jeden drevený oltár na
ktorom je socha Božského srdca Ježišovho. Drevený je aj chórus
na ktorom je umiestnené harmónium. V roku 1913 postavili pri
kaplnke kamenný kríž. Významné rody z Krmeša prispeli
k zušľachteniu kaplnky maľbami i k jej rekonštrukcii. Sväté omše sa tu konali a konajú v
podstate raz za rok, na krmešské hody. Krmešania tu okrem omší už od založenia kaplnky
viedli ružencové modlitby.
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Zvonica
Zvonica v Kráľovej sa v písomnostiach spomína už v 18. storočí. Išlo o
drevenú stavbu, umiestnenú na brehu Čiernej vody. Zvonica mala dva
zvony, ktoré boli počas prvej svetovej vojny zrekvírované uhorskou
vládou s cieľom použiť ich ako materiál na liatie delových gúľ. Po roku
1918 si občania Kráľovej postavili murovanú zvonicu, ktorej stavba bola
slávnostne ukončená v roku 1924.
rekonštrukciou v roku

Zvonica prešla kompletnou

2007.

Socha sv. Jána Nepomuckeho
Socha bola postavená v súvislosti s prestavbou a obnovou
kráľovského pálfiovského kaštieľa v stavebnom štýle
baroka na začiatku 18. storočia. Sv. Ján Nepomucký je
uctievaný ako mučeník spovedného tajomstva a ako patrón
Čiech, patrón spovedníkov, kňazov, námorníkov, pltníkov,
mlynárov; patrón pred potopou, chorobami jazyka. Socha je
vyobrazená ako kňaz v rochete s biretou na hlave a piatimi
hviezdami okolo nej, v ruke drží kríž. V rokoch 2010 až
2015 prešla rozsiahlou rekonštrukciu, bola vyhlásená za
kultúrnu pamiatku a premiestnená do areálu Kostola sv.
Jána Krstiteľa.
5.8.

Významné osobnosti obce
Svetloslav Veigl, vlastné meno Ferdinand Veigl, kňazské meno
PhDr. Ferdinand Clarus Veigl OFM, pseudonymy Andrej Smolko,
Fr. Klárus, Klár Veigel a i. (* 24. december 1915, Horňany – † 17.
február 2010, Kráľová pri Senci) bol slovenský básnik, reprezentant
slovenskej katolíckej moderny, katolícky rehoľný kňaz – františkán.
Pochádzal

z

roľníckej

rodiny

a

vzdelanie

získaval

v Leviciach, Bánovciach nad Bebravou, Ružomberku a v Levoči. V
roku 1932 vstúpil do františkánskej rehole a pokračoval v štúdiu
v Malackách, kde v roku 1936 aj zmaturoval. V rokoch 1936 –
1937 študoval na bohosloveckej fakulte v Salzburgu a v rokoch 1937 – 1940 v Bratislave.
Kňazom sa stal 16. júna 1940. V rokoch 1940 – 1944 pokračoval v štúdiu na filozofickej
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fakulte v Bratislave (odbor slovenčina-filozofia) a v roku 1946 získal titul doktora filozofie.
Pôsobil ako stredoškolský profesor, okrem iného aj na Gymnáziu rádu sv. Františka
v Malackách. Po poštátnení cirkevných škôl odišiel do duchovnej správy a pôsobil na
viacerých miestach Trnavskej diecézy. Od roku 1978 pôsobil v Kráľovej pri Senci, kde žil ako
dôchodca a je pochovaný. Jeho literárny prínos bol okrem iného ocenený Cenou J. C.
Hronského za celoživotné básnické dielo v rámci katolíckej moderny (2002) a Pribinovým
krížom I. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti
literatúry (2006).
V roku 2015 sa v tunajšom Kostole sv. Jána Krstiteľa konali oslavy na počesť výročia
nedožitých 100-ých narodenín, za účasti širokej verejnosti, propagované v médiách, napr.
https://www.youtube.com/watch?v=u4q7uYpaGKs&feature=youtu.be

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1.

Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci zabezpečuje:

• Základná škola - s právnou subjektivitou, 9 ročná, otvorených 12 tried, 248 žiakov
Riaditeľka školy: Mgr. Darina Deáková
• Materská škola - bez právnej subjektivity, otvorené 4 triedy, 86 detí, zriaďovateľom je
Obec Kráľová pri Senci a je napojená na rozpočet obce.
Riaditeľka školy: Iveta Skalská
V obci nie je zriadené centrum voľného času. Deťom sa okrem aktivít v Základnej škole
venujú v Miestnom športovom klube a Dobrovoľnom hasičskom zbore TJ Požiarnik.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na osvojenie si vedomosti v súlade s osnovami.
6.2.

Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú lekári v Zdravotnom stredisku:
• MUDr. Anežka Kučerová (všeobecné lekárstvo)
• MUDr. Richard Baran (gynekológia)
• MUDr. Jozef Valkár (pediatria)

• MUDr. Ján Zvolenský (stomatológia)
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa
bude orientovať na zdravý vývoj obyvateľstva a prevenciu.
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Sociálne zabezpečenie

6.3.

Sociálne služby v obci zabezpečuje nezisková organizácia Ružová záhrada.
6.4.

Kultúra

Spoločenský

a kultúrny

život

v obci

zabezpečuje

obec

v spolupráci

so

školami

a spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v obci. Podrobný plán je priebežne zverejňovaný
na stránke www.kralovaprisenci.sk
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať na záujmovo-umeleckú činnosť dospelých ako i dospievajúcej mládeže a detí.
6.5.

Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

pekáreň Stanislav a syn,

-

pekáreň Alica,

-

záhradníctvo Jurajov Dvor,

-

potraviny Packa,

-

Pneuservis Javor,

-

pohostinské zariadenie Hostinec u Petra,

-

občerstvenie CAVALLO,

-

stavebniny FIF,

-

Kvetinárstvo Dhalia - Soňa Letušeková,

-

Kovošrot VAŠI s. r. o.

Najvýznamnejší priemysel v obci :
-

Austria Beton Werk

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

Poľnohospodárske družstvo,

-

Agromačaj s. r. o.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na rozvoj poľnohospodárskej výroby a priemyslu a rozvoj cestovného ruchu.
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce. Rozpočet na rok

2016 bol zostavený 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 2016 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 2.12.2015 uznesením č. 118/OZ2015.
Zmeny rozpočtu:
- prvé rozpočtové opatrenie zo dňa 29.2.2016 schválené starostom
- druhé rozpočtové opatrenie zo dňa 2.3.2016 schválené uznesením č.163/2016-2016
- tretie rozpočtové opatrenie zo dňa 3.3.2016 schválené starostom
- štvrté rozpočtové opatrenie zo dňa 11.5.2016 schválené uznesením č.178/2016-2016
- piate rozpočtové opatrenie zo dňa 13.6.2016 schválené starostom
- šieste rozpočtové opatrenie zo dňa 2.9.2016 schválené starostom
- siedme rozpočtové opatrenie zo dňa 14.11.2016 schválené uznesením č.216/2016-2016
- ôsme rozpočtové opatrenie zo dňa 8.12.2016 zákonné
- deviate rozpočtové opatrenie zo dňa 9.12.2016 schválené starostom
7.1.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016
Rozpočet schválený

Rozpočet po
zmenách

Skutočné plnenie
Skutočné %
príjmov/ čerpanie
čerpania výdavkov
výdavkov k
k 31.12.2016
31.12.2016
2 290 701,41
105%

Príjmy celkom

1 566 604,00

2 184 325,34

Bežné príjmy

1 066 604,00

1 421 203,74

1 455 077,94

102%

55 000,00

260 465,56

260 467,56

100%

445 000,00

494 313,00

494 312,64

100%

0,00

8 343,04

80 843,27

969%

1 583 789,52

2 112 919,82

2 119 332,62

100%

Bežné výdavky

585 501,00

768 877,67

765 408,31

100%

Kapitálové výdavky

464 600,00

738 790,56

714 026,44

97%

70 800,00

70 800,00

73 286,50

104%

Výdavky
RO
s právnou subjektivitou

462 888,52

534 451,59

566 611,37

106%

Rozpočet obce

-17 185,52

71 405,52

171 368,79

x

Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou
Výdavky celkom

Finančné výdavky
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7.2.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

Bežné príjmy spolu

1 535 921,21

z toho : bežné príjmy obce

1 455 077,94

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

80 843,27
1 326 587,57
765 408,31
561 179,26

Bežný rozpočet

209 333,64

Kapitálové príjmy spolu

260 467,56

z toho : kapitálové príjmy obce

260 467,56

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

719 445,88

z toho : kapitálové výdavky obce

714 026,44

kapitálové výdavky RO

5 419,44

Kapitálový rozpočet

-458 978,32

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-249 644,68

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií

0,00
-249 644,68
494 312,64
73 286,50
421 026,14

Príjmy spolu

2 290 701,41

Výdavky spolu

2 119 319,95

Vylúčenie z prebytku

45 907,35

Hospodárenie obce

125 474,11

Upravené hospodárenie obce

125 474,11

Prebytok rozpočtu v sume -249 644,68 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 2016 vytvorený s použitím:
- finančných operácií 421 026,14 Eur
Upravený prebytok rozpočtu a zostatku finančných prostriedkov v sume 125 474,11 Eur, navrhujeme
použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 125 474,11 Eur.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného
zákona, z tohto prebytku vylučujú:
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a)
b)
c)
d)

e)

7.3.

zábezpeka k zmluve o dielo – prístavba ZŠ vo výške 20.000,00 Eur a k zmluve o dielo –
rekonštrukcia MŠ vo výške 20.000,00 Eur;
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom
rozpočtovom roku pre ZŠ v sume 539,02 Eur, a to na: dopravné žiakov ZŠ vlastné zdroje;
prijaté finančné dary v roku 2016 v sume 1903,50 Eur určené: 100-ročnica Svetloslav Veigl
prostriedky ŠJ v sume 3 229,36 Eur
sociálny fond v sume 235,47 Eur.

Rozpočet na roky 2017– 2019

Rozpočet na roky 2017 až 2019
Rok
Príjmy bežný rozpočet

2017

2018

2019

1 230 195,00

1 230 195,00

1 230 195,00

0

0

0

80 000,00

80 000,00

80 000,00

690 200,00

690 200,00

690 200,00

Výdaje kapitálový rozpočet

57 000,00

57 000,00

57 000,00

Výdaje finančný rozpočet

65 000,00

65 000,00

65 000,00

BEŽNÝ ROZPOČET

539 995,00

539 995,00

539 995,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

-57 000,00

-57 000,00

-57 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Spolu

497 995,00

497 995,00

497 995,00

Základná škola - transfer príjem

390 000,00

390 000,00

390 000,00

Základná škola - originálne kom. výdaj

95 000,00

95 000,00

95 000,00

Prebytok/schodok

12 995,00

12 995,00

12 995,00

Návrh 2017

Návrh 2018

Príjmy kapitálový rozpočet
Príjmy finančný rozpočet
Výdaje bežný rozpočet

FINANČNÝ ROZPOČET

Príjmy
Druh

Popis

Príjmy bežné

Výnosy z dane z príjmu
Dane z nehnuteľností
KO, Dane za psa, priestransvo
Príjmy - dividendy
Príjmy z prenájmu
Poplatky - správne
Pokuty, penále, sankcie
Poplatky - za služby
Príjmy - úroky
Ostatné príjmy
Granty, dary a dobrovoľné príspevky
Transfery - bežné
Od iných subjektov

Príjmy bežné
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580 000,00
149 410,00
47 100,00
0,00
19 000,00
3 500,00
500,00
34 500,00
25,00
50,00
0,00
396 110,00
0,00
1 230 195,00

580 000,00
149 410,00
47 100,00
0,00
19 000,00
3 500,00
500,00
34 500,00
25,00
50,00
0,00
396 110,00
0,00
1 230 195,00

Návrh 2019
580 000,00
149 410,00
47 100,00
0,00
19 000,00
3 500,00
500,00
34 500,00
25,00
50,00
0,00
396 110,00
0,00
1 230 195,00
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Príjmy
finančné

Príjmy
finančné
Príjmy
kapitálové

Splácanie poskytnutých úverov
Zostatky finančných prostriedkov
Bankové úvery

Príjem z predaja kapitálových aktív
Príjem z predaja pozemkov a nehm.
Aktív
Transfery - kapitálové

Príjmy
kapitálové
Celkový súčet

0,00

0,00

0,00

80 000,00
0,00

80 000,00
0,00

80 000,00
0,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 310 195,00

1 310 195,00

1 310 195,00

Súčet z Návrh
2018

Súčet z Návrh
2019

0,00
7 615,00
46 035,00
50 830,00
10,00
2 000,00
65 070,00
27 985,00
53 600,00
18 950,00
6 800,00
139 175,00
4 500,00
264 130,00

0,00
7 615,00
46 035,00
50 830,00
10,00
2 000,00
65 070,00
27 985,00
53 600,00
18 950,00
6 800,00
139 175,00
4 500,00
264 130,00

0,00
7 615,00
46 035,00
50 830,00
10,00
2 000,00
65 070,00
27 985,00
53 600,00
18 950,00
6 800,00
139 175,00
4 500,00
264 130,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

690 200,00

690 200,00

690 200,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

57 000,00

57 000,00

57 000,00

812 200,00

812 200,00

812 200,00

Výdaje
Druh

Popis

Výdaje bežný Cestovné náhrady
Dopravné
Energie, vody a komunikácie
Materiál
Nájomné
Ostatné osobné vyrovania
Poistné SP
Poistné ZP
Poskytnuté príspevky FO a nezisk. Org.
Príplatky
Rutinná a štandartná údržba
Služby
Splácanie úrokov
Tarifný plat
Poskytnuté príspevky príspevkovým
org.
Výdaje bežný
Výdaje
Splácanie istiny úveru
finančné
Výdaje
finančné
Výdaje
Nákup strojov, prístrojov a zariadení
kapitálové
Prípravná a projektová dokum.
Realizácia stavieb a ich technického
zhodn.
Výdaje
kapitálové
Celkový
súčet
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1.

Majetok
Skutočnosť k
31.12.2015
3 173 000,51

Skutočnosť k
31.12.2016
3 604 289,40

2 833 164,24

3 410 007,75

0,00

306,00

Dlhodobý hmotný majetok

1 783 729,31

2 360 266,82

Dlhodobý finančný majetok

1 049 434,93

1 049 434,93

337 791,31

193 206,38

11,91

4,56

30 569,10

18 405,45

Dlhodobé pohľadávky

985,88

0,00

Krátkodobé pohľadávky

663,51

2 794,13

305 560,91

172 002,24

2 044,96

1 075,27

Skutočnosť k
31.12.2015
3 173 000,51

Skutočnosť k
31.12.2016
3 604 289,40

2 264 830,85

2 388 130,87

367 187,45

367 187,45

1 897 643,40

2 020 943,42

370 059,60

343 057,20

1 100,00

1 200,00

200 153,42

0,00

288,17

235,47

37 011,86

83 677,76

Bankové úvery a výpomoci

131 506,15

257 943,97

Časové rozlíšenie

538 110,06

873 101,33

Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

8.2.

Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov majetku – prístavba ZŠ, rekonštrukcia MŠ, rekonštrukcia bytu na ZS

-

dlhodobý bankový úver – financovanie prístavby ZŠ

8.3.

Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok k 31.12 2015

Zostatok k 31.12 2016

663,51

2 794,13

Záväzky

Zostatok k 31.12 2015

Zostatok k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti

37 300,03

83 913,23

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

8.4.

Záväzky

Záväzky po lehote splatnosti

9. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov
Hospodársky výsledok v sume 123.300,02 Eur bude zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
Skutočnosť k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2016

Náklady

885 324,03

1 015 585,00

50 – Spotrebované nákupy

106 975,11

116 075,96

51 – Služby

121 694,18

249 988,48

52 – Osobné náklady

305 604,34

332 373,09

41,50

260,96

5 973,86

9 777,87

203 102,26

140 787,16

3 240,78

4 037,65

0,00

0,00

138 691,10

162 281,88

0,90

1,95

834 267,47

1 138 885,02

15 913,14

18 352,54

Názov

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

Individuálna výročná správa Obce Kráľová pri Senci za rok 2016

21

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb

0,00

0,00

62 – Aktivácia

0,00

0,00

677 137,35

791 764,90

43 534,91

112 493,76

0,00

0,00

3 862,23

4 051,20

0,00

600,00

93 819,84

211 622,62

-51 056,56

123 300,02

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
68 - Výnosy z bežných transferov
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/

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Okresný
Bratislava,
školstva
Okresný
Bratislava,
školstva
Okresný
Bratislava,
školstva

Účelové
určenie
grantov a
transferov

úrad
odbor

Školstvo
výdavky

úrad
odbor

Dotácia na
predškolskú výchovu

úrad
odbor

bežné

Suma
Suma
prijatých
použitých
prostriedkov prostriedkov
v EUR
v EUR

Rozdiel

422 506,00

422 659,42

-153,42

4 774,00

4 774,00

0,00

29 860,00

29 860,00

0,00

580,16

475,17

104,99

1 898,82

1 898,82

0,00

700,00

682,04

17,96

Havarijný stav podláh
v telocvični a
vybavenie

Ministerstvo vnútra SR

Voľby

Ministerstvo vnútra SR

Matrika
výdavky

Ministerstvo vnútra SR

výbava DHZ

Ministerstvo dopravy,
výstavby
a
regionálneho rozvoja
SR

Prenesený
výkon
štátnej
správy
miestne komu.

60,00

60,00

0,00

Ministerstvo vnútra SR

Prenesený
výkon
štátnej
správy
REGOP, RA

633,40

633,40

0,00

Okresný
úrad
Bratislava, odbor ŽP

Prenesený
výkon
štátnej správy – ŽP

168,36

168,36

0,00

–

bežné
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z roku 2015,
použité v roku
2016

vrátené do ŠR

vrátené do ŠR
odoslané na
stavebný úrad v
01/2015
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Environmentálny fond
Bratislavský
samosprávny kraj
Nadácia PONTIS
Ministerstvo školstva,
vedy,
výskumu
a
športu SR

Likvidácia
skládok

čiernych

57 000,00

57 000,00

0,00

Preliezky na Sigotke

2 500,00

2 500,00

0,00

info tabule - história
obce

600,00

600,00

0,00

0,00

200 000,00

-200
000,00

Prístavba ZŠ

Environmentálny fond

Rekonštrukcia
MŠ,
likvidácia
čiernych
skládok

188 925,56

188 925,56

0,00

Ministerstvo
SR

Preliezky na Sigotke a
oplotenie

6 000,00

6 000,00

0,00

financií

prijaté v 2015

10.2. Poskytnuté dotácie a príspevky
V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie :
Prijímateľ dotácie a príspevku
ŠKD a ŠJ pri ZŠ
Tvorba úspor detí v detskom domove
TJ Požiarnik
MŠK

Suma poskytnutých prostriedkov
v EUR
75 270,80
366,48
5 200,00
10 280,43

Červený kríž

1 000,00

Jednota dôchodcov

1 000,00

Príspevok rodičom

1 900,00

Združenie Podhradie

2 500,00

Spoločný stavebný úrad

4 242,36

Členské príspevky organizáciám

2 985,71

10.3. Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
-

Prístavba ZŠ

-

Rekonštrukcia MŠ

-

Rekonštrukcia obecného bytu

-

Oplotenie a preliezky na Sigotke

-

Parkovanie pri ZS a OcÚ

-

Informačné tabule

-

Vybavenie školskej kuchyne

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

Rekonštrukcia budovy obecného úradu

-

Nákup techniky na BRO

-

Vybudovanie a vybavenie nových učební v ZŠ

-

Oprava miestnych komunikácií

-

Budovanie ďalších etáp cyklotrasy.

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadny súdny spor.
10.7. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Obec nevykonáva činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
10.8. Nadobudnutie vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií,
dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22
Obec nenadobudla vlastné akcie a ani iné akcie a dočasné listy.
10.9. Informácie, či má účtovná jednotka organizačnú zložku v zahraničí
Obec nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Prílohy:
•

Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky

•

Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke

•

Foto príloha
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Prístavba Základnej školy Kráľová pri Senci

Individuálna výročná správa Obce Kráľová pri Senci za rok 2016

25

Individuálna výročná správa Obce Kráľová pri Senci za rok 2016

26

Rekonštrukcia MŠ Kráľová pri Senci
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Výmena podláh v telocvični

Parkovanie pri obecnom úrade a zdravotnom stredisku
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Rekonštrukcia obecného bytu
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Obnova detského ihriska a oplotenia- Sigotka
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Informačné tabule

Prechod pre chodcov
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