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SAMOSPRÁVA OBCE
Starosta: Ján Vrábel
Zástupca starostu: MVDr. Peter Horváth
Obecný kontrolór: Imelda Rakúsová
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Štefan Barta
Vladimír Benkovský
MVDr. Peter Horváth
PhDr. Eva Klčovanská PhD.
Marián Kubíček
Ing. Daniela Pavlíková
František Riška
Miloš Viselka
Ing. Peter Slezák

OBECNÁ RADA
1. MVDr. Peter Horváth
2. Ing. Daniela Pavlíková
3. PhDr. Eva Klčovanská, PhD.
KOMISIE - PREDSEDOVIA
Komisia finančná a pre správu obecného majetku – Ing. D. Pavlíková
Inventarizačná komisia – Štefan Barta
Komisia sociálna – Marián Kubíček
Komisia kultúry, vzdelávania a športu – Miloš Viselka
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii funkcionárov obce:
MVDr. Peter Horváth
PhDr. Eva Klčovanská PhD.
Marián Kubíček
ZAMESTNANCI OBECNÉHO ÚRADU
Sekretariát starostu : Viera Krajčírová
Ekonomický úsek : Alena Jankovičová
Miestne dane a poplatky, stavebné konania : Ing. Svetlana Masaryková
Matrika, evidencia obyvateľstva, pokladňa : Anna Hrnčiarová, rod. Belicová
MATRIČNÉ ZÁPISY
Stav obyvateľstva 1 812
V tomto roku sa narodilo 8 detí a zomrelo 46 občanov – 20 domácich, 26 z domova
dôchodcov. Prihlásilo sa 63 občanov, odhlásilo sa 40.

ČINNOSŤ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú odmenu pre poslancov OZ vo výške 700 ,Sk za každé zasadnutie OR a OZ, na ktorom sa zúčastnia. Predsedom komisií 400,- Sk a pre
členov komisie 300,- Sk za každé zasadnutie.
Schválilo prenájom kopírovacieho stroja pre potreby obecného úradu, cena prenájmu 1 900,Sk, dĺžka prenájmu 4 roky. Bezplatné použitie priestorov KD a svadobky na účely regionálnej
súťaže ,,Detský folklórny festival“ a zabezpečenie občerstvenia pre súťažiacich z rozpočtu
obce do výšky 10 tisíc Sk. Schválilo poskytnutie finančnej čiastky 3 900,- Sk na ušitie
jednotného oblečenia – 5 ks vesty pre mužov speváckej skupiny RELAX. Dychovke
Križovianka na koncert dychových hudieb v Hodoníne do výšky 10 tisíc Sk. Rovnaký
príspevok na podporu Frederika Šúryho, nar. 5. 1. 1994 na úhradu časti cestovného na 48.
ročník medzinárodného hokejového turnaja v Quebecu, v Kanade.
Na pranie výstroja futbalových družstiev TJ schválilo zakúpenie pračky do výšky 14
tisíc. Schválilo bezplatné použitie priestorov kultúrneho domu a svadobky na účely
usporiadania prehliadky „Speváckych zborov a skupín seniorov,“ ktorú organizovala Jednota
dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia Trnava v spolupráci s obcou Križovany a na
občerstvenie pre súťažiacich do výšky 20 tisíc.
OZ schválilo zvýšenie odmeny pre hospodára ihriska TJ Družstevník na sumu 3 500,Sk mesačne pred zdanením od 1. 4. 2007. Ďalej schválilo nákup referentského vozidla Škoda
Fábia v cene do 350 tisíc Sk. Schválilo použitie finančných prostriedkov do výšky 300 tisíc na
revitalizáciu trávnatej plochy futbalového ihriska. Na výrub a ošetrenie stromov na verejných
priestranstvách vo výške 42 700 Sk. Na zabezpečenie polievania trávnatej plochy ihriska
Obecného športového klubu Križovany schválilo 165 504 ,-Sk na úhradu nákladov spojených
s realizáciou čerpacej stanice.
Na Spomienkové oslavy 100. výročia narodenia hudobného skladateľa Gejzu Dusíka
schválilo finančné prostriedky vo výške 192 086,20 Sk. Na podporu projektu „Združenie
finančných prostriedkov na zakúpenie laparoskopickej veže pre Fakultnú nemocnicu
v Trnave“ schválilo OZ 10 tisíc. Aj pre Poľovnícke združenie Háj Križovany nad Dudváhom
schválilo príspevok 5 000,- Sk na podporu činnosti tohto združenia. Folklórnej skupine
Dudváh schválilo na nákup čižiem 14 450,- Sk.
Na odstránenie havarijného stavu rozvodov úžitkovej vody na miestnom cintoríne
schválilo z rozpočtu obce 67 858,- Sk a na odstránenie havarijného stavu zásobovania pitnou
vodou bytového domu č. 251 sumu 24 697,- Sk. Na zabezpečenie dodávky a odbornej
inštalácie vianočného osvetlenia v obci schválilo 75 424,- Sk a dôchodcom nad 70 rokov
jednorazovú finančnú čiastku 300,- Sk k Vianociam.
OZ schválilo Štatút Domova dôchodcov, Štatút ZŠ s MŠ a Organizačný poriadok ZŠ
s MŠ. Rozpočet obce na roky 2008 – 2010 ako celok. Schválilo obstaranie projektovej
dokumentácie pre prípravu žiadosti o príspevok z fondov EU na akciu „Rekonštrukcia
miestnych komunikácií v obci Križovany“ vo výške 1 600 000,- Sk. Prenájom miestnosti
v objekte „Notariát“ pre Ivanu Hlbokú za účelom rozšírenia o predaj záhradkárskych potrieb
a potrieb pre chov domácich zvierat a Rasťovi Táčovskému za účelom poskytnutia novej
služby v obci – reštauračnej služby. Výška nájmu 300,- Sk/m2 /rok.
Navrhlo zapracovať do návrhu zmeny rozpočtu obce finančnú čiastku určenú na
rekonštrukciu II. pavilónu ZŠ s MŠ.

AKTIVAČÁ ČINNOST
Do výkonu aktivačnej činnosti vykonávania menšej obecnej služby bolo zapojených
priebežne 9 až 3 nezamestnaných z radov uchádzačov o zamestnanie evidovaných na Úrade
práce sociálnych vecí a rodiny v Trnave.
Uskutočnili nasledovné práce: - čistenie žľabov na Dome smútku, rekonštrukčné práce
a údržba vodovodu a vodární na cintoríne, údržba výsuvného rebríka a drobnej mechanizácie,
oprava detských hojdačiek na materskej škole a na detskom ihrisku Obecného športového
klubu v obci, výstavba kaplnky Lurdskej jaskynky v areáli Domova dôchodcov, kosenie
verejných priestranstiev, okolia kostola, materskej školy, ihriska, kultúrneho domu, areálu
v základnej škole v celkovej výmere 8 000m2, strihanie stromov a kríkov, drvenie konárov,
zalievanie stromov – novej výstavby na ihrisku, čistenie priestranstiev v obci, separovaný
zber skla a roznáška obedov 17 nevládnym dôchodcom a doručovanie pošty OcÚ občanom.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
V tomto školskom roku navštevovalo školu 190 žiakov a materskú školu 41.
Pedagogický zbor pracoval v tomto zložení:
PaedDr. Peter Kalapoš – riaditeľ
Mgr. Andrea Janečková - zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ
Hrušovská Mária - zástupkyňa pre MŠ
Triedny učitelia:
I.tr.
II.tr.
III.tr.
IV.tr.
V.tr.
VI.tr.
VII.tr.
VIII.tr.
IX.tr.

Mgr. Ingrid Hrabáriková
Mgr. Viera Kráľovičová
Mgr. Aneta Turanská
Mgr. Ľubica Drinková
Mgr. Jaromír Píšťanský
Mgr. Daniela Pokojná
Mgr. Slavomíra Mrvová
Mgr. Anna Tulisová – výchovná poradkyňa
PeaDr. Eleonóra Fogelová

Bez triednictva vyučovali Mgr. Zuzana Dzurniaková, PhD. Mgr. Andrea Prochádzková, v II.
polroku Mgr. Mária Valkovičová a Mgr. Libor Škriputa – NV
Školský klub detí :

I. oddelenie Andrea Regendová
II. oddelenie Jana Houdeková

Materská škola : Bíziková Zuzana, Hoblíková Michaela, Romanová Lenka
Prevádzkoví zamestnanci ZŠ a MŠ
Viselková Eva – hospodárka
Bokorová Yveta - personalistka
Chlebík Anton – školník
Horváthová Iveta - upratovačka
Slezáková Melánia – upratovačka
Sadloňová Jana – školníčka MŠ
Šulková Mária – vedúca ŠJ

Valkyová Mária, Čapkovičová Marta a Tornóciová Mariana – kuchárky
ZÁUJMOVÉ ÚTVARY
I. stupeň Klub Križiačik
 Dotyky – zameraný na NV, d. p. Libor Škriputa
 Tanečný krúžok – vych. Jana Houdeková
 Tenisová škola – vych. Andrea regendová
 Pohybové hry – Mgr. Anna Tulisová
 Športový krúžok – Mgr. Ľubica Drinková
 Baltík – práca s počítačom – Mgr. Slavomíra Mrvová
II. stupeň – Klub priateľov
 Pytagoras – mat. olympiády a súťaže – Mgr. Fogelová
 Mladý zdravotník – Mgr.
 Mladý redaktor – Mgr. Valkovičová
 Počítač pre každého – Mgr. Pokojná
 Klub priateľov počítača – Mgr. Tulisová
 Športový krúžok – Mgr. Píštanský
 Počítač hrou – Mgr. Mrvová
Riaditeľ školy v rámci projektu Comenius sa zúčastnil spoločného stretnutia v Dánsku. Kde
sa bilancovali dosiahnuté výsledky a schvaľovali sa úlohy do plánu projektu na obdobie do
roku 2011.
Aj v tomto šk. roku si žiaci pripomenuli nezlomnosť a chuť športovať telesne ťažko
postihnutého mladého človeka - symbolickým behom v areály školy.
6. ročník Memoriálu Martina Horvátha sa uskutočnil v jesennej a jarnej časti. I. miesto
si vybojovali žiaci 8. ročníka.
V obci bolo otvorené nové dopravné ihrisko na základe projektu Františka Rišku.
Žiaci ho využívali na dopravnej výchove.
Žiaci navštívili Parlament SR, kde sa oboznámili so symbolmi štátnosti a besedovali
s poslancom Ing. Júliusom Brockom.
Čas adventu žiaci využili na prípravu programu na Vianočnú akadémiu a pripravovali
výrobky na vianočné trhy. 17. decembra sa uskutočnilo popoludnie plné radostnej vianočnej
nálady.
PROJEKTY, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ
1.
2.
3.
4.

Škola podporujúca zdravie – propagácia zdravého spôsobu života, zdravej výživy
Infovek – zavádzanie informačných technológií do škôl
Otvorená škola – škola pre občanov obce
Comenius – spolupráca so školami v zahraničí (Dánsko, Nemecko, Nórsko, Česko)

ÚSPEŠNÍ REPREZENTANTI ŠKOLY
Dominika Rožičová, Zuzana Hermanská, Petra Danová, Adam Brocka, Eva Psotová, Andrej
Dano, Nina Čunderlíková, Štefan Magura, Matej Sivák, Dáša Vašková, Karolína Pinčeková
reprezentovali školu v rôznych súťažiach.

MONITOR 2007/2008
Predmet :
Matematika
Slovenský jazyk

Priemer SR :
56%
58%

Priemer Križovany :
64,58%
60%

KULTÚRA
100. VÝROČIE NARODENIA DUSÍKA
Celý rok 2007 sa niesol v znamení osláv 100. výročia narodenia hudobného skladateľa Gejzu
Dusíka, ktoré organizovali Trnavské osvetové stredisko, Trnavský samosprávny kraj a obec
Križovany nad Dudváhom.
Župné spomienkové oslavy sa konali pod záštitou predsedu Trnavského
samosprávneho kraja Ing. Tibora Mikuša a boli rozdelené do troch častí. Dusíková modrá
ruža bol názov 11 výchovných koncertov pre žiakov základných a stredných škôl
v Trnavskom samosprávnom kraji. Koncert v Križovanoch sa konal..........
Pod názvom 100 ruží pre Gejzu Dusíka sa konali 20. mája hlavné spomienkové oslavy
v Križovanoch s nasledovným programom:
10,30 slávnostná sv. omša v rímskokatolíckom kostole Povýšenia sv. kríža, ktorú celebroval
otec biskup Štefan Vrablec. Počas sv. omše spieval Martin Babjak za sprievodu Rímskokatolíckeho cirkevného spolku sv. Mikuláša v Trnave.
Popoludní sa v kultúrnom dome konal galaprogram, pri ktorom starosta obce Ján Vrábel
odovzdal Čestné občianstvo in memoriam hudobnému skladateľovi Gejzovi Dusíkovi za
obohatenie ľudského poznania vynikajúcimi tvorivými výkonmi v oblasti jeho pôsobenia
a tým aj za šírenie dobrého meno obce tak doma ako aj vo svete. Čestné občianstvo prevzala
umelcova manželka Alžbeta Dusíková.
Na úvod galaprogramu zarecitovala herečka SND Božidara Turzonovová báseň
a potom nasledoval príhovor starostu Jána Vrábla a predsedu trnavského samosprávneho kraja
Tibora Mikuša poslanca. Život a dielo G. Dusíka predstavila PhDr. Edita Bugalová, riaditeľka
Hudobného múzea v Trnave. Hlavným bodom programu bolo vystúpenie orchestra Hot
Serenaders s hosťom Martinom Babjakom.
Po skončení programu bola slávnostná recepcia.
ŽIVOT A DIELO GEJZU DUSÍKA
Národný umelec Gejza Dusík sa narodil 1. apríla 1907 v susednom Zavare. Jeho otec bol
notárom Kerestúra, dnešné Križovany nad Dudváhom, kde rodina Dusíkových bývala. Mladá
pani Dusíková odišla porodiť k svojej matke do Zavara, a tak sa stalo, že skladateľ je tamojší
rodák, ale žil tam len niekoľko dní po svojom narodení. Až do svojho odchodu na štúdium do
Viedne, kde absolvoval štvorročné štúdium na Novom viedenskom konzervatóriu, žil
v Križovanoch nad Dudváhom. Ešte predtým v roku 1928 absolvoval štyri semestre Lekárskej
fakulty na univerzite v Bratislave. Keďže už v čase gymnaziálnych štúdií bol autorom
viacerých obľúbených tanečných piesní, medicínu zanechal a rozhodol sa venovať iba hudbe.
Už v roku 1935, teda ešte pred absolvovaním konzervatória, mala v Slovenskom národnom
divadle v Bratislave premiéru jeho prvá opera Tisíc metrov lásky. Gejza Dusík je autorom asi
250 – 300 tanečných piesní, hudobných komédií a operiet. Za svoj život stihol napísať
dvanásť operiet. Medzi nimi je najznámejšia Modrá ruža, ktorú napísal na libreto Pavla
Braxatorisa.

V roku 1965 sa stal Dusík zaslúžilým a v roku 1988 národným umelcom. Skladateľ
zomrel 6. mája 1988 v Bratislave. Jeho piesne si pripomína nielen staršia generácia, ale
spievajú sa v rozhlase aj televízií.
PALETA RODÁKOV Z KRIŽOVIAN
Sprievodným podujatým župných spomienkových osláv Gejzu Dusíka bola aj výstava
výtvarných prác pod názvom Paleta rodákov z Križovian na ktorej vystavovali Emília
Krivosudská, Ing. Stanislav Neštický, Ing. Stanislav Mačor a RNDr. Marián Mačor, CSc.
EMÍLIA KRIVOSUDSKÁ
Narodila sa 6. apríla 1954. V Križovanoch vyrastala a navštevovala aj ZDŠ. Lásku
k výtvarnému umeniu v nej umocnil pán učiteľ Steinhauser, pokračovala v rôznych
výtvarných krúžkoch v Trnave aj pod vedením akademického maliara Jozefa Jurču.
Vyštudovala Zdravotnícku školu a pracuje ako zdravotná laborantka vo fakultnej nemocnici
v Trnave, teraz ANALYTYXe, odbor klinická biochémia. Maľovanie je jej relax. Každoročne
vystavuje obrazy na TRNAVSKEJ PALETE. Získala aj ocenenia, ktoré ju posunuli dopredu,
ale tiež je rada, keď jej maľby vyvolajú v ľuďoch príjemné pocity a pozitívne ich naladia.
Ing. STANISLAV NEŠTICKÝ
Narodil sa v Križovanoch v roku 1952. Maľovať a kresliť začal už od malička, ešte pred
začiatkom školy. Pokračoval aj popri štúdiu na vojenských školách v Liptovskom Mikuláši
a potom pri zamestnaní v Kroměříži a v Trenčíne, kam sa presťahoval v roku 1989 spolu
s rodinou. Všade kde pôsobil, navštevoval výtvarné krúžky a bol členom výtvarných združení.
Mal samostatné výstavy v Kroměříži a v Trenčíne. Vystavoval ďalej v Liptovskom
Mikuláši, Trenčianskych Tepliciach, Novej Dubnici, Uherskom Brode, Uherskom Hradišti
a v Bratislave. Zúčastňoval sa výstav organizovaných Trenčianskym kultúrnym strediskom
„Salón“ celoslovenskej výtvarnej súťaže „Spektrum,“ kde v roku 2005 získal cenu v rámci
Trenčianskeho regiónu a Združenia výtvarníkov Moravsko- Slovenského pomedzia. Tiež
získal ocenenia v rámci armádnych súťaží v Písku (ČR), v Liptovskom Mikuláši a Trenčíne.
RNDr. MARIÁN MAČOR, CSc.
Narodil sa 14. novembra 1943. Rodičia sa prisťahovali do obce Križovany keď mal tri roky.
Tu chodil do základnej školy. Strednú priemyselnú školu chemickú absolvoval v Bratislave,
Prírodovedecká fakulta UK a interná vedecká ašpirantúra, pokračoval na Prírodovedeckej
Fakulte UK. Zostal na škole, kde pôsobil ako vedecko-pedagogický pracovník. Manželka
Mária bola učiteľka, mesiac po výstave zomrela. Mariánove záujmy sú výtvarné umenia,
venuje sa maľbe, drevorezbe a výšivkám. Býva v Bratislave.
Obaja rodičia sú pochovaní na cintoríne v Križovanoch.
Ing. STANISLAV MAČOR
Narodil sa 5. augusta 1952 v Križovanoch kde ukončil ZDŠ v roku 1967. Absolvoval
Lesnícke odborné učilište v Topoľčiankach, SLTŠ v Liptovskom Hrádku a Vysokú školu
lesnícku a drevársku vo Zvolene.

Od roku 1975 je zamestnancom Správy Tatranského národného parku, najskôr ako
lesník v Tatranskej Javorine, od roku 1985 ako vedúci Ochranného obvodu Podspády. K jeho
záľubám patrí okrem prírody a športu i maľovanie, drevorezby, hlavne drevené reliéfy.
RODNÝ MÔJ KRAJ
Koncertom pre verejnosť 14. októbra pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pod
názvom Rodný môj kraj sa spomienkové oslavy k storočnici Gejzu dusíka skončili.
V programe účinkovali sólista opery SND Ivan Ožvát a operná speváčka Ľudmila Hudecová.
Klavírny sprievod hudobný skladateľ Igor Bázlik. V programe odzneli najkrajšie piesne
majstra Dusíka.
OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším obec pripravila na nedeľu 21. októbra
nasledovný program : 10,30 hod. slávnostná sv. omša počas ktorej vystúpil operný spevák
Martin Babjak za sprievodu Rímsko-katolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša.
Po sv. omši bol slávnostný obed na miestnej fare.
Popoludní bola slávnostná akadémia v kultúrnom dome. V programe vystúpili deti a žiaci
materskej školy a základnej školy a folklórny mládežnícky súbor Dudváh. Dôchodcovia nad
70 rokov dostali finančný príspevok 300.-Sk.
OBECNÁ KNIŽNICA
V knižnici sa nachádzalo 11 682 zväzkov kníh. 267 čitateľov si vypožičalo 8 164 kníh.
Vedúcou bola Elena Mokrá.
SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE
JEDNOTA DÔCHODCOV SLOVENSKA
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA
Organizácia mala 71 členov.
Výbor pracoval v tomto zložení:
Anna Vráblová – predsedníčka
Elena Mokrá – podpredsedníčka
Imelda Rakúsová – tajomníčka
Valika Rakúsová – hospodárka I. polrok
Alžbeta Antalová – hospodárka II. polrok
Kamila Urminská, Božena Záhumenská, Gustav Motošický –
členovia
Revízna komisia : Eleonóra Kráľovičová – predseda
Irena Karelová, Štefan Urminský – členovia
V priebehu roka mali členovia 11 okrúhlych životných jubileí, ktoré dôstojne oslávili. Piateho
okresného zrazu v Smoleniciach sa zúčastnilo 20 členov a celodenného výletu na Strečiansky
hrad, do Martina a do skanzenu Jahodníkový háj 45 členov. Ďalšími akciami bola cyklistika
k Váhu do Šúroviec, kúpanie v Sládkovičove, púť do Nitry a Topoľčianok. Vydarenou akciou
bola aj opekačka na ihrisku TJ, kam prišla aj spevácka skupina z Brestovian. Rekreácie Sorey

v Starej Ľubovni sa zúčastnilo 14 členov. V tomto roku sa v Križovanoch uskutočnila
Prehliadka speváckych súborov a skupín seniorov za účasti 169 vystupujúcich a 60 hostí.
Prehliadka mala veľmi dobrú úroveň.
V zimných mesiacoch sa členky organizácie stretávali pri relaxačnom cvičení.
SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV
Výbor organizácie pripravoval vo februári degustáciu vín, na ktorú bolo dodaných 39 vzoriek
bielych vín a 15 vzoriek červených. Ryzling rínsky Pavla Hrčku z Križovian sa stal
šampiónom bieleho vína. Frankovka Františka Smáka z Vlčkoviec červeného vína.
V septembri sa konala Výstava ovocia, zeleniny a poľovníckych trofejí vo Vlčkovciach, na
ktorú dodali vzorky aj záhradkári z Križovian.
SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
MIESTNY SPOLOK
Organizácia mala 150 členov. Výbor zorganizoval dva odbery krvi.
Predseda – Tibor Bachratý
Pokladník – Marta Kusá
CEZ KERESÚTR PEKNÁ CESTA DLÁŽDENÁ
Pred 25 rokmi v októbri 1982 bola dokončená cesta číslo III/0628 prieťah obcou Križovany
nad Dudváhom s finančným nákladnom 19 miliónov 704 tisíc Kčs. Pôvodná cesta z
„mačacích hláv“ bola nahradená asfaltkou s mestskou úpravou. Veľkú zásluhu na jej výstavbe
mal Jarolím Hrčka, vtedajší poslanec ONV v Trnave za našu obec a predseda MNV
Križovany Jozef Rožič.
PREDDAJNE V OBCI
COOP Jednota, Potraviny Daniela, Predajňa u Etelky, Predajňa Lucka, Potraviny Miháliková,
Mäso – údeniny Gašparík, Kaviareň pod vežou Rasťo Táčovský, Hostinec Halán, Hostinec
Pavol Táčovský, Predajňa zmrzliny, Kvetinový ateliér FLORAL Ľubica Vašková, Textil –
záhradnícke potreby Ivana Hlboká, Predajňa palív – výkup surovín – Drozda, Predajňa palív –
výkup surovín – Chatrnúch, Krajčírstvo Bachratá
CIRKEVNÝ ŽIVOT
V tomto roku bolo pokrstených 6 detí, uzatvorené 2 manželstvá a 1. sv. prijímanie prijalo 11
detí. V kostole bola dokončená maľovka a dlažba okolo kostola. Práce organizoval duchovný
farnosti Libor Škriputa a kostolník Jozef Slezák.
Hospodárenia : zostatok z roku 2006
391 180 Sk
Príjmy
655 610 Sk
výdavky
100 tisíc elektrina
50 tisíc maľovanie
180 tisíc dlažba, 100 tisíc oprava kúrenia
zostatok
482 800 .- Sk
nájom: za pôdu 70 tisíc
za bilbord 50 tisíc
obec 150 tisíc

POČASIE
Január začal 15C teplotami. Kvitli púpavy, zlatý dážď a sedmokrásky.
V prevažnej časti jari a leta prevládalo suché a nadnormálne teplé počasie. Tohtoročný apríl
bol najsuchší za posledných 126 rokov. 5. júla padol teplotný rekord z roku 1950. 20. júla bol
nameraný v Hurbanove absolútny rekord 40,3C. Príčiny treba hľadať v teplej zime
a nedostatku snehu. Môžeme hovoriť o globálnom otepľovaní.

