OBEC TVRDOŠOVCE
Novozámocká cesta č.56, 941 10 Tvrdošovce
IČO: 00 309 338

Výročná správa
k záverečnému účtu Obce Tvrdošovce
za rok 2015
schválená uznesením OZ Tvrdošovce č. 14/24052016 zo dňa 24.05.2015

V Tvrdošovciach, apríl 2016
Predkladá: Ing. Marián Tóth, starosta obce

Výročná správa k záverečnému účtu Obce Tvrdošovce
za rok 2015 obsahuje:

OBSAH:

str.

Základná charakteristika obce

3

Geografické údaje

3

Demografické údaje

3

Symboly obce

4

História obce

6

Kultúra

7

Kultúrne pamiatky

8

Sociálne zabezpečenie

9

Zdravotníctvo

9

Výchova a vzdelávanie

9

Organizačná štruktúra obce k 31.12.2015

10

Finančné ukazovatele (Záverečný účet obce Tvrdošovce
za rok 2015)

2

Základná charakteristika Obce Tvrdošovce
Identifikácia účtovnej jednotky:
Názov:

Obec Tvrdošovce

Sídlo:

Novozámocká cesta č.56, 941 10 Tvrdošovce

IČO:

00 309 338

DIČ:

2021060811

Štatutárny zástupca:

Ing. Marián Tóth

Samosprávny kraj:

Nitriansky

Okres:

Nové Zámky

Geografické údaje
Geografická poloha obce: Obec Tvrdošovce sa nachádza v Podunajskej nížine, leží 15 km severozápadne
od Nových Zámkov, na hlavnej trase Nové Zámky – Bratislava.

Výmera katastra obce:

5 556 ha

Počet domov v obci:

1 750

Nadmorská výška :

119 m.n.m.

GPS súradnice:

48° 5' 41.4697128" N
18° 4' 21.8658105" E

Demografické údaje
Národnostná štruktúra: maďarská, slovenská, rómska
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania :
- rímskokatolícka cirkev
- reformovaná kresťanská cirkev
- evanjelická cirkev

Počet obyvateľov k 01.01.2015: 5 369
Počet obyvateľov k 31.12.2015: 5 356
Vývoj počtu obyvateľov : Počet obyvateľov sa oproti roku 2014 znížil o 13 obyvateľov, pričom stav
obyvateľov k 31.12.2015 vychádza z údajov z evidencie obce.
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Symboly obce
Erb obce:
Historicky najstarší symbol Tvrdošoviec poznáme podľa odtlačku pečatidla z prelomu 15. a 16. storočia.
Pečatidlo je oválne (20 × 35 mm) a v jeho

poli je vyrytá postava biskupa, v pravej ruke s

berlou, v ľavej ruke s viničom. Po jeho

pravej strane je vyryté písmeno T. Pod ľavou

rukou je nezreteľný vryp. Pečatidlo

pochádza

mestskom

ošúchaný

odtlačok pečatidla obce už aj na dokumente z

roku 1584. Na novšom pečatidle zo17.

storočia je v jeho strede zobrazený svätý

Adalbert - Vojtech - v pravici s troma

šípmi (symbol svojho martýrstva) a v ľavici s

berlou. Tento motív nebol v stredoveku

ojedinelý a predstavoval znak príslušnosti k

ostrihomskému

Sv.

Adalbert bol patrónom tejto cirkevnej provincie,

ku ktorej obec patrila od roku 1297. Na

prvej oválnej pečati sa nezachoval žiadny text,

archíve

je

ale

arcibiskupstvu.

z roku 1616. V bratislavskom

ale druhá okrúhla pečať s vyobrazeným Adalbertom, pochádzajúca z roku 1719, má už kruhopis „PECSECIT •
1719 TAROSKEDI • FALU“ (pečať obce Taroskedi). Toto pečatidlo (typária) je v zbierkovom fonde ŠOBA v
Nitre. Tretia verzia pečatidla oválneho tvaru opäť s rovnakým motívom pochádza z roku 1850 a má kruhopis
„PETSETVE * TARDOSKED • HE • 1850.“ Posledný znak obce s vyobrazením svätca, tentokrát nie stojaceho,
ale sediaceho sv. Adalberta, pochádza z guľatej pečiatky z roku 1869 a má kruhopis „TARDOSKEDD KÖSZEG
1869.“
Od roku 1869 sa nám dodnes zachovalo celkom 32 rôznych verzií obecných pečatí a znakov v
maďarskom a slovenskom jazyku. Všetky sú uvedené v prílohe a ich rôznorodosť je odrazom doby a
spoločensko–politického zriadenia, v ktorom konkrétne vznikali. Demokratický proces naštartovaný roku 1989
priniesol aj v heraldike miest a obcí nové zmeny. V zmysle § 1b zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších úprav už mala každá obec zákonom zakotvené právo na vlastné symboly. Zákon vymedzil za
symboly obce erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne aj znelku obce. Ich návrhy každá obec predkladá
Ministerstvu vnútra SR na zápis symbolov obce do Heraldického registra Slovenskej republiky. Po ich schválení
sa tieto stávajú vlastnými symbolmi obce, ktoré je potom povinná používať pri výkone samosprávy.
Roku 1994 obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce prijalo úplne nové symboly obce. V
neskorogotickom alebo tiež španielskom heraldickom štíte bol erb rozdelený na dve polovice. V ľavej časti v
zelenom poli umiestnená biela napodobenina Rákócziho pamätníka a na pravej strane sa nachádzali „falošné“
takzvané arpádovské brvná. V skutočnosti sa

jednalo o osemkrát červeno-strieborne delený štít,

ale v prípade Tvrdošoviec to bol štít delený

deväťkrát, z toho päťkrát červene a štyrikrát

strieborne. Pretože tieto symboly (erb i

zástava

heraldických zásad a pravidiel, MV SR ich

opätovne odmietlo zapísať do Heraldického registra

obce)

neboli

vyhotovené

v

zmysle

Slovenskej republiky a dňom 31. decembra 2006 zo zákona stratili svoju platnosť a nemohli sa ďalej používať.
Obec od 1. januára 2007 do 6. marca 2007 používala pri výkone samosprávy zákonom predpísané pečatidlá, kým
sa so zákonom zosúladili i v súčasnosti používané pečatidlá.
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Vlajka obce

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, červenej, bielej, zelenej a žltej, v
pomere 1/6 a v prípade bielej farby v pomere 2/6. Vlajka je zakončená tromi cípmi, tj. dvomi zástrihmi,
siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom „OBEC TVRDOŠOVCE.“
Erb, vlajka a pečať sú základnými identifikačnými symbolmi, od ktorých možno odvodiť ďalšie.

Štandarda

Štandarda starostu Tvrdošoviec je lemovaná farbami obce. Štandarda je symbolom starostu obce,
označením jeho úradu, jeho insignou.

Krátka zástava
Tvrdošoviec má podobu obdĺžnika, ktorý je dlhšou stranou pripojený k žrdi. Je určený najmä na
hromadnú vlajkovú výzdobu v obci.

Koruhva Tvrdošoviec
Má podobu zvislej zástavy na kratšom priečnom rahne spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.
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História obce
Prvé znaky osídlenia sú zo staršej doby bronzovej. Kostrové pohrebisko volúnskej, únetickej a nitrianskej
kultúry. Dôkazom sú archeologické vykopávky prof. Kolníka z r. 1958. Archeologické vykopávky dokazujú
známky života i zo staršej i mladšej doby rímskej. Podľa prof. Ondrochova južne od dnešných Tvrdošoviec (asi 23 km) sa tiahol povestný LIMES ROMANUS. Prvá písomná správa podľa archívu ostrihomskej kapituly
pochádza z roku 1221 (v skutočnosti ide o sfalšovanú listinu pravdepodobne z obdobia rokov 1236-87), keď
uhorský kráľ ONDREJ II. daroval už jestvujúcu osadu rakúskemu kláštoru "HEILIGEN KREUZ", rehoľníkom
tzv. cistercitom, ktorí v 15.storočí vybudovali v osade hospodársky dvor, ktorú historici Michal Matunák a Dr.
Haiczl lokalizovali juhozápadne od kostola.
V roku 1310 prechádzali cez osadu vojská Matúša Čáka Trenčianskeho, ktorý útočil proti šurianskemu a
levickému hradu. V roku 1332 panovník Karol Róbert z Anjou uvádza osadu pod názvom TURDESQED.
Pôvodný kostol bol postavený ako románska kaplnka prestavaná s niektorými prvkami rannej gotiky.
Celé 14. stor. sa osada rozrastá a jej názov sa viackrát mení TARDOSKEDD, Tardos Kegy,
TOROSKEGY, TARDOSKEDDY, ktoré sa stabilizovali koncom 19 storočia na TARDOSKEDD.
V osemnástom storočí poznamenalo rozvoj obce Rákócziho povstanie - 16.novembra 1704 sa zmocňuje
novozámockej pevnosti. Po tejto udalosti sa obec stáva veľkým vojenským táborom a je tu zriadená pomocná
pošta Rákocziho vojenského poštového systému. Veliteľom tohto tábora bol známy kurucký generál Miklós
Bercsényi. Z histórie je známe, že z obce písal 30.októbra 1704 do novozámockej pevnosti Rákóczimu tri listy. Na
pamiatku víťazného boja bol na tomto mieste postavený kamenný pomník.
Za panovania Márie Terézie (1740-1780) sa ,,TARDOSKEDD" stalo významným mestečkom na trase
viedensko-budínskej hradskej s právom trhov. V roku 1779 sa uskutočnilo sčítanie veriacich v obci, podľa ktorého
bolo 2188 r. kat. a 100 inovercov.
V rokoch 1848-1849 sa odohrali veľké revolučné boje. Aj tardoskedskí obyvatelia sa zúčastnili tohto
povstania. Na území obce sa zdržiavali ruské cárske vojská a rakúske vojská pod vedením Pott-Belga. Po krvavom
potlačení revolúcie, keď v Bratislave popravili troch obyvateľov obce sa pokračuje vo výstavbe železničnej trate
"Budapest-Marchegg-Wien".
Smutnou udalosťou v živote obce bolo presídľovanie obyvateľstva. Po II. svetovej vojne nedošlo k
dohode víťazných mocností o odsune maďarskej, preto sa československá vláda rozhodla riešiť otázku maďarskej
menšiny na Slovensku sprvoti deportáciou maďarského obyvateľstva do Sudet a následne výmenou obyvateľstva
za Slovákov žijúcich v Maďarsku. Medzivládna dohoda bola podpísaná 27.februára 1946, výmena obyvateľstva sa
začala až po rokovaniach v apríli 1947 a skončila v júni 1947. Prvý transport do novozámockého okresu prišiel z
Békéscsaby.
Dňa 24.februára 1950 bolo v obci založené Jednotné roľnícke družstvo. Roku 1963 zasiahla obec jarná
povodeň. Od roku 1974 do roku 1981 sa plynofikuje obec a stavia sa nová škola, ktorá bola dokončená v roku
1976. V rokoch 1993 a 1994 sa zavádza do obce káblová televízia, stavia sa amfiteáter a kostol na cintoríne. V
rokoch 1995 až 2000 sa v obci buduje vodovod a sčasti aj kanalizácia.
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Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečujú:
- MO Csemadok
- Klub dôchodcov
- Športový klub
- 60. Skautský oddiel Sándora Síka
- Rybárske združenie
- Stolnotenisový oddiel
- Poľovnícke združenie
- ZO Zväzu postihnutých s civilizačnými chorobami a Zväzu telesne postihnutých
- Spolok Červeného kríža
- Sport Friends Tvrdošovce 2013
- Spolok tvrdošovských železničiarov „Zástava“
- OZ Lucerna

Partnerské obce:

Bonyhád
Maďarská republika

Piliscsév
Maďarská republika

Környe
Maďarská republika

Nagyatád
Maďarská republika

Szákszend
Maďarská republika
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Zetelaka
Rumunsko

Tardos
Maďarská republika

Členstvo v združeniach a mikroregiónoch:
Obec Tvrdošovce je členom Združenia miest a obcí Slovenska, súčasne je členom Regionálneho

združenia miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti , ktorá združuje celkovo 57 obcí
a 3 mestá Novozámockého okresu. Obec ďalej patrí do Mikroregiónu Novozámocko, ktoré združuje 11
členov: Andovce, Bánov, Branovo, Jatov, Kolta, Komoča, Nesvady, Nové Zámky, Semerovo, Tvrdošovce,
Zemné. Popri tom je členom aj Záujmového združenia obcí Mikroregiónu Cergát – Váh, ktoré združuje 7
katastrálnym územím prepojených obcí Andovce, Jatov, Komoča, Palárikovo, Rastislavice, Tvrdošovce, Zemné,
a Miestnej akčnej skupiny Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport.
V roku 2011 obec Tvrdošovce spolu s obcou Palárikovo a Jatov zriadili Občianske združenie Miestnu

akčnú skupinu Cergát – Váh, ktorá sa zapojila do programu Leader Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Cieľom iniciatívy Leader je propagácia a podpora integrovaného rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho
kraja, ktorý je založený na miestnom potenciáli.

Kultúrne pamiatky
Kostol sv. Štefana - Je dominantou obce. V rokoch 1707 až 1725 bol prestavaný a získal svoju súčasnú
formu - jednoloďovú s vedľajším oltárom. Vnútro kostola zdobia fresky majstra Jakobeya z roku 1881 a dva
oltárne obrazy z roku 1996 maliara P.Stacha. Cennou pamiatkou kostola je drevený reliéf Panny Márie s nápisom
ROMA 1532, ktorý sa v minulosti nachádzal v Rákócziho pomníku.
Pomník padlých - Pomník bol postavený v roku 1941 na počesť obetí I. svetovej vojny. Neskôr boli sem
umiestnené aj pamätné tabule s menami padlých v II. svetovej vojne. V roku 1993 bol renovovaný.
Rákócziho pomník - Jedným z najvýznamnejších pamiatok obce je Rákócziho pomník, ktorý sa nachádza
pri novom cintoríne. 30. okt. 1704 z tohto miesta poslal gróf M.Bercsényi tri dôležité listy F.Rákóczimu II.. V
týchto listoch informoval Rákóczyho o manévroch kuruckých armád a o strategických plánoch na zničenie
labancov. Krvavý boj medzi kurucmi a cisárskou armádou sa odohral na tzv. „ Rákóczyho kopci", kde bolo
dobytých stovky labancov. Na pamiatku víťazného boja bol na tomto mieste postavený kamenný pomník. Pomník
bol renovovaný a v súčasnosti sa v ňom nachádza obrázok F.Rákócziho II.
Socha sv. Štefana - Slávnostne bola odhalená v roku 2001.
Pamätný stĺp - Bol odhalený na počesť obetí v národnooslobodzovacom boji v rokoch 1848/ 49.
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Sociálne zabezpečenie
Obec zabezpečuje opatrovateľskú službu prostredníctvom 4 sociálnych pracovníkov. V obci je
zriadený Denný stacionár pre dospelých s kapacitou pre 12 obyvateľov, kde opatrovateľskú službu
zabezpečujú 2 sociálne pracovníčky. Najbližšie zariadenie pre seniorov sa nachádza v susednej obci
Palárikovo.

Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť občanom našej obce je poskytovaná priamo v obci, a to:
- obvodný lekár
- detský lekár
- zubný lekár
- lekáreň
- rehabilitačné centrum

Výchova a vzdelávanie
V obci Tvrdošovce zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí :
- Základná škola J.A.Komenského, Nová cesta 9, Tvrdošovce. V školskom roku 2014/2015
navštevovalo ZŠ 283 žiakov.
- Základná škola K.Szemerényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Nová cesta 9, Tvrdošovce. V
školskom roku 2014/2015 navštevovalo ZŠ 167 žiakov.
- Materská škola na Hlbokej ulici, Hlboká ul.19, Tvrdošovce. V školskom roku 2014/2015
navštevovalo MŠ 100 detí.
- Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským na Nám.sv.Štefana - Óvoda, Nám. sv. Štefana 5,
Tvrdošovce. V školskom roku 2014/2015 navštevovalo MŠ 22 detí.
- Materská škola sv. Štefana – Szent István Óvoda, nám. Sv. Štefana 5, Tvrdošovce, v školskom roku
2014/2015 navštevovalo MŠ 34 detí.
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Organizačná štruktúra obce k 31.12.2015
Základné orgány obce:
- Starosta obce
- Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce :

Ing. Marián Tóth

Zástupca starostu obce:

Gabriela Halászová

Prednostka obecného úradu:

Mgr. Judita Veresová

Poslanci obecného zastupiteľstva zvolení vo voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 15.11.2014:
Ágh Zoltán
doc.Ing.Zoltán Balogh, PhD.
Bencze Michal
Birkus Kristián, Ing.
Borbély Róbert, Ing.
Borbély Zoltán, MUDr.
Buda František, Ing.
Csanda Jozef
Halászová Gabriela
Mészáros Imrich
Takácsová Mariana, Ing.
Tóth Kamil, Ing.
Hlavný kontrolór obce: Tóth Éva, Ing.

Obec Tvrdošovce
Obec Tvrdošovce 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 o potreby jej obyvateľov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších
zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových
peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem,
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možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými
obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie úloh
obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie
nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú
činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec
môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácie, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo
svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre
trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z
príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Rozpočtové hospodárenie v obci tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2015 ovplyvnili legislatívne
zmeny a vývoj ekonomiky SR, pričom tieto vplyvy sa v rozpočte obce odzrkadlili predovšetkým v príjmoch z
podielových daní, ale aj v investíciách obce.
Podielové dane, ktoré sú pre obec najvýznamnejším príjmom, z ktorých sa hradia všetky originálne
kompetencie boli v roku 2015 prognózované ministerstvom financií optimisticky. Vďaka pokračovaniu v
zodpovednom a ekonomicky premyslenom finančnom hospodárení manažmentu obce sa v roku 2015 podarilo
výdavkovú časť rozpočtu udržať na úrovni schválenej výšky rozpočtu. Podielové dane na rok 2015 pre obec
Tvrdošovce boli schválené vo výške 1 099 895 €, plnenie predstavuje 1 231 087,68 €, t.j. 111,93 %.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú prostredníctvom správcu
kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec.
Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia
prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť
na ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu.
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú
prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti
patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec Tvrdošovce tak ako aj za predchádzajúce roky aj v roku 2015 žiadala o dotácie a granty.
Podrobný rozpis je uvedený v Záverečnom účte obce Tvrdošovce za rok 2015 na s. 18-19.

Obec, ako subjekt verejnej správy definovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou v registri
organizácii vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z o štátnej štatistike.
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa.

11

Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci.
Zamestnanci obecného úradu k 31.12.2015:
Mgr. Judita Veresová – prednostka obecného úradu, školstvo a vzdelávanie, nájomné byty
Silvia Bračová – TKTV
Lívia Borbélyová – kultúra, editácia web stránky
Eva Benkőová – mzdová a personálna agenda, matrika, evidencia obyvateľstva
Gabriel Brat - pohrebníctvo, registratúra a archivácia, výpočtová technika, správa web stránky
Katarína Čapuchová- životné prostredie, poľnohospodárstvo, bytové a majetkovoprávne veci
Mgr. Silvia Haluza –finančné účtovníctvo
Judita Hrubá – sociálna starostlivosť, pokladňa, miestne dane a poplatky
Renáta Mogrovič – sekretariát starostu, osvedčovacia agenda
Katarína Ruzsik – kultúra, obecná knižnica
Mgr.Bálint Csermányik - prípravy projektov a investičných zámerov
V roku 2015 Obec Tvrdošovce využila v rámci Implementačnej agentúry MPSVR SR národný projekt Terénna
sociálna práca v obciach, a to od 01.03.2015 do 30.10.2015.
Hlavný kontrolór
Ing. Éva Tóth – zvolená do funkcie hlavného kontrolóra obce Tvrdošovce Obecným zastupiteľstvom
Tvrdošovce dňa 6.2.2014 na 6-ročné funkčné obdobie. Pracovný úväzok hlavnej kontrolórky je 50%. V roku 2015
hlavná kontrolórka pracovala v zmysle plánu kontrolnej činnosti schváleného obecným zastupiteľstvom.

Komisie OZ
Obecné zastupiteľstvo na svojom II. zasadnutí uznesením č. 2/20012015 dňa 20.01.2015, volilo komisie na
volebné obdobie 2014-2018:
Komisia na ochranu verejného záujmu:
predseda: Gabriela Halászová
členovia: doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD., Ing. Mariana Takácsová, Imrich Mészáros
Finančná komisia:
predseda: Ing. František Buda
podpredseda: Jozef Csanda
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členovia: Ing. Rozália Szabóová, RNDr. Michal Bara, Ing. Magdaléna Zsilinszká, Anna Šípošová
Komisia školstva, kultúry, športu a spoločenských podujatí:
predseda: Zoltán Ágh
podpredseda: MUDr. Zoltán Borbély
členovia: Imrich Mészáros, Mária Hamarová, Ferdinand Szabó, Ing. Marián Batyka, Július Fugli, František
Újhelyi, PaedDr. Silvia Tóthová, Mgr. Jana Micsinaiová
Komisia zdravotná, sociálna a bytovej politiky:
predseda: MUDr. Zoltán Borbély
podpredseda: Gabriela Halászová
členovia: Lajos Kele, Ing. Mariana Takácsová, Ing. Alžbeta Bratová, Mgr. Margita Geróová, Ing. Magdaléna
Zsilinszká
Komisia životného prostredia a protipovodňových aktivít, poľnohospodárstva a pôdohospodárstva:
predseda: Ing. Róbert Borbély
podpredseda: Michal Bencze
členovia: Ing. Peter Biróczi, Ing.Attila Tóth, Ing. Kamil Tóth, Karol Varga, Gabriel Bogdány
Komisia stavebných vecí, regionálneho rozvoja, podnikania a cestovného ruchu:
predseda: Bencze Michal
podpredseda: Ing. Róbert Borbély
členovia: Ing.Ladislav Veres, Tomáš Kovács, Ing. Attila Tóth, František Száraz, Ing. Ladislav Csanda

Pod Obec Tvrdošovce patria:
- príspevková organizácia s právnou subjektivitou zriadená obcou - Podnik verejnoprospešných služieb, kde
počet zamestnancov v roku 2015 bol 11 osôb - vedúci PVS a zamestnanci PVS.
- spoločnosť s ručením obmedzeným – Skládka nie nebezpečného odpadu so 100 % majetkovou účasťou obce,
kde počet zamestnancov v roku 2015 boli 2 osoby.
- spoločnosť s ručením obmedzeným – Termálne kúpalisko Tvrdošovce s 50 % majetkovou účasťou obce.
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