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Vypracovala: Kristina Tóthová, administratívna pracovníčka 

Schválil: Gyula Köböl, starosta obce 



 

Identifikačné údaje obce: 

 

Názov: Obec Petrovce 

Adresa: Petrovce č. 19 

Telefón: 047/5684135 

e-mail: petrovce@stonline.sk 

web: www.petrovce.com 

Okres: Rimavská Sobota 

IČO: 00318973 

DIČ: 2021230343 

Právna forma: právnická osoba 

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom                 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou 

SR. 

Rozloha obce: 1913 ha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demografické údaje o obci Petrovce za rok 2015: 

 

 

Počet obyvateľov obce k 31.12.2015: 206 obyvateľov 

Z toho občanov:  

Priemerný vek: 49,14 k 31.12.2015 

Ženy 46,83 

Muži 53,17 

 

Deti (do 15 rokov): 

Dievčatá: 7 

Chlapci: 4 

Spolu: 11 

 

Mládež(od 15 do 18 rokov): 

Dievčatá: 5  

Chlapci: 7 

Spolu: 12 

 

Dospelí:  

Ženy: 97 

Muži: 85 

Spolu: 182 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

                             Erb obce:                                                 Vlajka obce: 

 

 

 

Základné orgány obce 

 

1. Starosta obce 

2. Obecné zastupiteľstvo 

 

 

 

OBECNÝ ÚRAD: 

 

     Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, 

zabezpečuje organizačné a administratívne práce. Prácu a činnosti obecného úradu 

organizuje a riadi starosta obce: Gyula Köböl, bytom Petrovce č. 29. 

 

     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. 

 

 

 

 

 



Zamestnanci obecného úradu: 

 

Kristina Tóthová, bytom Hostice  111 – samostatný odborný referent, zamestnaná od 

2.11.1999. 

 

     Pracovník obecného úradu zabezpečuje účtovné a finančné operácie s majetkom 

obce, finančnými prostriedkami v bankách, inventarizáciu majetku, účtovné, 

majetkové práva, ich  ochranu. Poberá správne poplatky a tiež uskutočňuje 

informácie v miestnom rozhlase. Vykonáva poštové a telekomunikačné služby, 

správu daní a poplatkov, administratívnych úkonov a ich zhotovenie, miestne 

poplatky na území obce, informačné služby, evidencia majetku obce a iné úkony. 

 

Mária Köbölová, bytom Petrovce č. 38, - upravovačka, zamestnaná od 2.9.1999 

 

 

Osoby na mandátnej zmluve 

 

Ing. Magdaléna Bozóová – technik požiarnej ochrany a bezpečnostnej techniky  

Magdaléna Farkasová – poskytovanie  odborném garancie – prevádzkovanie 

pohrebiska 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

     Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených 

v priamych voľbách, ktoré sa konali v roku 2014 na obdobie 4 rokov v počte 5. 

 

Poslanci obecného zastupitelstva od 10.12.2014: 

 

 Alexander Sallai, Petrovce  č. 74, zástupca starostu 

 

 Alexander Ádám, Petrovce č. 5 

 Eva Katiová, Petrovce č. 7 

 Zoltán Nagy, Petrovce č. 88 

 Alžbeta Pelleová, Petrovce č. 17 



 

     Alexander Sallai, Petrovce  č. 74, zástupca starostu dňa 17.11.2015 zomrel, do 

vypísania nových volieb do obecného zastupiteľstva zastupiteľstvo bude pracovať so 

štyrmi členmi.  

 

 

     Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo a schvaľovalo na svojich zasadnutiach 

základné otázky zo života obce ako aj ich občanov. Zasadnutia sa konali v dňoch:  

11.3.2015, 20.5.2015, 16.10.2015, 20.11.2015, 21.12.2015. 

     

Samospráva obce 

 

     Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou 

obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje 

osobitný zákon. 

     Obec pri výkone samosprávy najmä vykonáva úkony súvisiace s riadnym 

hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce, zostavuje a schvaľuje 

rozpočet obce a  záverečný účet obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a 

miestnych poplatkov a vykonáva ich správu. Ďalej obec vykonáva správu a  údržbu 

obecných budov, miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného 

cintorína. Zabezpečuje verejnoprospešné služby, medzi ktoré patrí nakladanie 

s komunálnym odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene 

a podobne. 

 

Financovanie obce 

 

     Obec financuje svoje potreby z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a 

ďalších zdrojov. 

 

Rozpočet obce 

 

     Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa v roku 2015 

zostavoval na obdobie 3 rokov. 



Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 

 

Bežné príjmy: 

 

Daňové príjmy: 

daň z príjmov FO  

daň z nehnuteľnosti  (daň z pozemkov, daň zo stavieb) 

dane za špecifické služby (príjem za odpady, za psa) 

 

Nedaňové príjmy: 

príjmy z vlastníctva (z prenajatých budov a miestnosti) 

administratívne poplatky (správne) 

poplatky, platby z nepriemyselného predaja 

za hlásenie v miestnom rozhlase, ostatné 

ďalšie administratívne a iné poplatky 

z vkladov 

ostatné príjmy 

 

              Granty a transfery 

                            transfery  

Kapitálové príjmy: 

               príjem z predaja obecných nehnuteľnosti 

    granty a transfery 

Bežné výdavky:     

výdavky verejnej správy (mzdy, platy, služobné príjmy, tarifný, 

základný funkčný plat, príplatky – za riadenie, odmeny – za 

splnenie úlohy, zákonné poistenie) 

tovary a služby (cestovné výdavky) 

energia, komunikácie (elektrická energia, telefón, rozhlas, internet 

a pod.) 

materiál a služby (výpočtová technika, telekomunikačná technika, 

kancelárske potreby, materiál, a pod.) 

dopravné (palivo, mazivá, oleje, servis, údržba, opravy, náhradné 

diely, a pod.) 

ostatné tovary a služby (podla programov) 



                  

Kapitálové výdavky: 

                  rekonštrukcia budov 

                  nákup strojov, prístrojov a zariadení 

 

 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.12.2014 uznesením č.5.  

Bol zmenený trikrát : 

- prvá zmena   schválená dňa      20.05.2015          uznesením č. 2/2015 
- druhá zmena schválená dňa      16.10.2015          uznesením č. 3/2015 
- tretia zmena schválená dňa       21.12.2015          uznesením č. 5/2015 

 

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný : 

 

Upravený rozpočet obce k 31.12.2015 

 

Rozpočet obce v cel. € : 

 

 

 

 

 

z toho :  

 

            

            

 

 

 

Príjmy celkom 137003 

Výdavky celkom 64045 

Hospodárenie obce     72958 

Bežné príjmy 56896 

Bežné výdavky 56595 

Schodok bežného rozpočtu 301 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v € 

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

1370003 134320,93                  98,04 % 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

50002      48911,17                 97,82 %  

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 38352 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 

poukázané prostriedky zo SR vo výške 38351,93 €, čo predstavuje plnenie na 100 %.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 9374 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 8578,24  €, čo je 91,51 % plnenie. 

Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 7301,74 €, dane zo stavieb boli vo výške 1276,50. €  

K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške z roku 2014 - 169,41 € 

a z roku 2015 - 417,92 € (nedoplatky spolu 587,33 €). 

 

c) Daň za psa  285,- € 

  

Kapitálové príjmy 77654 

Kapitálové výdavky 7450 

Schodok kapitálového rozpočtu 70204 

Príjmové finančné operácie 2453 

Výdavkové finančné operácie 0 

Hospodárenie z fin. operácií 2453 



d) Daň za užívanie verejného priestranstva 21,- € 

 

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  1675,- € K 31.12.2015 obec eviduje 

pohľadávky na poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 120 €.                 (2015 - 

70 €,  2014-2010  - 50€)   

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :   

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

6094 5193,89               85,22 %    

 

a) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

- Administratívne poplatky - správne poplatky : 

Z rozpočtovaných 1995  € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 1246,34 €, čo je 62,47% plnenie.  

- Poplatky z prenajatých  budov 3250 € 

- Poplatky za stravné 303,88 € 

- Úroky z účtov 0,60 € 

- Z vratiek 393,07 (preplatok z elektriky 2014) 

 

b) Obec prijala nasledovné bežné transfery : 

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

800 751,10 93,88 % 

 

 

 

 

 

 

Poskytovateľ  

 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť  : školstvo, matrika, ....  

Suma  poskytnutých 

prostriedkov  

Suma  použitých 

prostriedkov 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 



 

    

        - 1 - 

- bežné výdavky (BV) 

- kapitálové výdavky (KV) 

- 2 - 

v roku 2013 

 

- 3 - 

v roku 2013 

 

- 4 - 

 

 

- 5 - 

MV SR Register obyvateľov - BV 78,54 78,54 0 

MFSR Cestná infraštruktúra - BV 0 0  

KÚpcd Cestná doprava - BV 10,28 10,28 0 

KÚ Životné prostredie – BV 22,28 22,28 0 

MFSR REFERENDUM - BV 640,00 640,00 0 

SPOLU BV  751,10 751,10  

 

 

4) Kapitálové príjmy :   

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

77654 77653,16 1000 % 

 

a) Príjem z predaja pozemkov 315,98 €. 

b) Obec v roku 2014 prijala kapitálový transfer na optickú sieť zemnú (širokopásmový internet)  

SRVS        31229,40 

ES             93688,17 

OST         18737,63 (DPH) 

VLAST    6245,89 

SPOLU: 149901,09 

Zo sumy 149901,09 € do 31.12.2014 obec prijala sumu 70698,02 €, do 31.12.2015 prijala 72957,18 € 

od Poľnohospodárskej platobnej agentúry. Obec v roku prijala  pôžičku na túto akciu. 

 

c) Obec v roku 2015 prijala kapitálový transfer: Radosť pre mladších – oddych pre starších od POD 

v sume 4380 €.  

  

5) Príjmové finančné operácie :   



Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

2453 1811,61 73,85 % 

 

a) Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku 2014 – 1811,61 € bol použitý na kapitálové 
výdavky (zostatok 641,05 €) 

 

 

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015 v  € 

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

64045 127629,17 199,28 % 

 

1) Bežné výdavky : 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

56595              48126,68                85,04 % 

    

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 20736  € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 18342,62 €, čo je 988,45 % 

čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, Spoločného úradu (REGOB, životné 

prostredie, cestná doprava),  odmeny zamestnancov –  referendum. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  7880,61 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 6466,51 €, čo je 98,52 % 

čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 27978,39 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 23317,55 €, čo je 86,16 % 

čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, 

materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby. 

 

2) Kapitálové výdavky : 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

7450 6545,31 87,86 % 



 

v tom :                   v cel.€ 

 Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Nákup prevádzkov.strojov, zariad. 646 295 45,67 % 

Rekonštrukcia a modernizácia 2424 1871,31 77,16 % 

Radosť pre mladších oddych pre starších - 

POD 

4380 4380 100 % 

Spolu 7450 6545,31 87,86 % 

   

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

0                   72957,18                0 

 

Obec prijala  bezúročnú pôžičku od firmy Grantprojekt s.r.o. Nové Zámky, v sume 149901,08 € na 

akciu Optická sieť zemná (širokopásmový internet). Z pôžičky obec už uhradila v roku 2014 - 70698,02 

€,  v roku 2015 - 72957,18 € zostáva ešte vyplatiť 6245,88 € (tuto sumu uhradí obec v roku 2016). 

Obec účtovala pôžičku  zdrojom 72 g mimorozpočtové. 

 

 

 

 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 800 cel. € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 751,10 € čo predstavuje 

93,88 % čerpanie. 

 

Poskytovateľ  

 

 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť  : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky (BV) 

Suma  poskytnutých 

prostriedkov  

v roku 2013 

Suma  použitých 

prostriedkov 

v roku 2013 

 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 



    

        - 1 - 

- kapitálové výdavky (KV) 

- 2 - 

 

- 3 - 

- 4 -  

- 5 - 

MV SR Register obyvateľov - BV 78,54 78,54 0 

MFSR Cestná infraštruktúra - BV 0 0  

KÚpcd Cestná doprava - BV 10,28 10,28 0 

KÚ Životné prostredie – BV 22,28 22,28 0 

MFSR REFERENDUM - BV 640,00 640,00 0 

SPOLU BV  751,10 751,10  

     

 Kapitálové transfery  

Z rozpočtovaných 77337,18  € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 77337,18 €, čo 

predstavuje 100 % čerpanie.  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

77337,18 77337,18 100 % 

 

                             v cel.€ 

 Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Radosť pre mladších oddych pre starších - 

POD 

4380 4380 100 % 

Optická sieť zemná(širokopásmový 

internet) 

72957,18 72957,18 100 % 

 

 

Obec prijala kapitálový transfer na optickú sieť zemnú (širokopásmový internet)1453655,20 €.  Zo 

sumy 143655,20 € do 31.12.2014 obec prijala sumu 70698,02 € od Poľnohospodárskej platobnej 

agentúry,  čiastku 72957,18 obec prijala do 31.12.2015.  

 

Použitie prebytku hospodárenia za rok 2015 

 

 



PRÍJMY 2015 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

1370003 134320,93                  98,04 % 

 

 

VÝDAVKY 2015 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

64045 127629,17 199,28 % 

 

Vylúčenie z prebytku 

 

Kapitálový príjem 77653,16 € sa skladá:      

- Radosť pre mladších oddych pre starších, poskytnutá dotácia 4380 a čerpaná dotácia 4380 v roku 

2015 

- Optická sieť zemná (širokopásmový internet), obec do 31.12.2014 uhradila výdavky  72957,18 € ale 

od  Poľnohospodárskej platobnej agentúry  dotáciu len v roku 2015 sumu 72957,18 € táto skutočnosť 

je   vo kapitálových príjmoch vyčíslený, ale obec aby vedela pokryť tie výdavky prijal nenávratnu  

pôžičku.  Prijatá dotácia  72957,18 je účtovaná ako kapitálový príjem a uhradená pôžička 72957,18 je 

účtovaná vo finančných operáciách.  

- predaj pozemkov  315,98 € 

 

  

 

 

 Príjem Výdaj Rozdiel 

Bežný rozpočet: 54856,16 48126,68 6729,48 

Kapitálový rozpočet: 77653,16 6545,31 71107,85 

Finančné operácie 1811,61 72957,18 -71145,57 

Rozpočet spolu 134320,93 127629,17 6191,76 

Prebytok/Schodok 132509,32 54671,99 77837,33 



       

  

Prebytok rozpočtu v sume 77837,33 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:  

-  tvorbu rezervného fondu    77837,33 EUR  
 

Zostatok  finančných operácií v sume    -71145,57 EUR, navrhujeme použiť na: 

- znížiť rezervného fondu -71145,57 EUR  
 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo 

výške 6691,76 EUR.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného  fondu nasledovne:    

-  vrátenie bezúročnej pôžičky     6245,88  €  (Grantprojekt sro) 

-  kapitálové výdavky                   1086,93 € 

 

- zostatky na bežných bankových účtoch + pokladňa  k 31.12.2015    7332,81 €  

         - nepoužité prostriedky z rezervného fondu  k 31.12.2015                          641,05 € 

         - rozdiel                                                                                                            6691,76 € 

       

 

Bilancia aktív, pasív a podsúvahových účtov k 31.12.2015 v cel. €  

 

A K T Í V A  

Názov   KS  k 1.1.2015 ZS  k 31.12.2015 

Neobežný majetok spolu 323593 352103 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 264603 293113 



Dlhodobý finančný majetok 58990 58990 

Obežný majetok spolu 82168 8319 

z toho :   

Zúčtovanie medzi subjektami 357 79203 0 

Pohľadávky +636 512 808 

Finančný majetok                   2453 7511 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.   

Prechodné účty aktív   

Časové rozlíšenie                       353                       551 

SPOLU 406114 360973 

 

 

 

 

P A S Í V A 

Názov KS  k 1.1.2015 ZS  k 31.12.2015 

Vlastné zdroje krytia majetku 168094 200705 

z toho :   

Fondy účtovnej jednotky   

Výsledok hospodárenia 168094 200705 

Záväzky 79471 6974 

z toho :   

Rezervy 0 0 



Zúčt.medzi subj.verejnej správy 0 0 

Dlhodobé záväzky 82 13 

Krátkodobé záväzky 79389 6961 

Bankové úvery 0 0 

Časové rozlíšenie 158549 153294 

SPOLU 406114 360973 

 

Informácie o výnosoch a nákladoch k 31.12.2015 v € 

                                                 

1. Výnosy 

   Prehľad výnosov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     V € 

Názov                                                                       Stav k 31.12.2015                              Stav k 31.12.2014 

                                                                                 

Tržby z predaja služieb                                                       0                                                            88,32 

Daňové výnosy samosprávy                                        49247,65                                                  44154,91 

Výnosy  z poplatkov                                                        657,12                                                    1164,55 

Tržby z predaja dlhodobého nehm. maj.                      315,98                                                           0 

Ostatné výnosy                                                             35222,79                                                    6253,66                                               

Zúčtovanie ostatných rezerv                                               0                                                         1002,92 

Výnosy z bežných transferov                                         751,10                                                     3476,47 

Výnosy z kapitálových transferov                                3388,71                                                      892,50  

SPOLU:                                                                         89583,35                                                  57033,33 

 

2. Náklady 

Prehľad nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 

Názov                                                                       Stav k 31.12.2015                              Stav k 31.12.2014 

Spotreba materiálu                                                      5321,34                                                     5444,98  



Spotreba energie                                                           1447,41                                                    4515,75 

Opravy a udržiavanie                                                    595,34                                                      515,51 

Cestovné                                                                        2032,62                                                    2278,65 

Náklady na reprezentáciu                                            1445,53                                                    1465,93 

Ostatné služby                                                              9496,24                                                    6289,42 

Mzdové náklady                                                         18662,32                                                  19847,46 

Zákonné sociálne poistenie                                          6466,51                                                    6474,80 

Zákonné sociálne náklady                                            552,38                                                       483,74 

Zostatková cena predaného majetku                          405,58                                                            0 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku                9053,69                                                     7653,00 

a dlhodobého hmotného majetku                                  

Ostatné finančné náklady                                           1063,77                                                      634,16 

Náklady na transfer z rozpočtu obce                          430,00                                                       127,57 

 

SPOLU:                                                                      56972,73                                                   55730,97 

 

 

 

 

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 

 

 

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: 

 

- voči bankám                 0    EUR 
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)                                         0 EUR 
- voči dodávateľom                  714,72    EUR 
- voči štátnemu rozpočtu                 0    EUR 
- voči zamestnancom                0    EUR 
- voči poisťovniam a daňovému úradu                               0   EUR 
- ostatné                                                                                    0   EUR 
- voči Grantprojekt s.r.o.  (bezúročná pôžička)        6.245,88  EUR  
 

 



 

 

Významné udalosti v roku 2015: 

 

V mesiaci apríl sme privítali v obci delegáciu bratskej obce Detku, z Maďarska. 

Delegáciu viedol starosta obce Detk, pán Sándor Pelle. Medzi členmi delegácie boli 

poslanci obecného zastupiteľstva ale aj  učitelia a žiaci základnej školy z obce Detk.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

V Petrovciach 08.04.2016                                         Gyula Köböl  

                                                                                  starosta obce 

 

  



 


