Konsolidovaná výročná správa
Obce Obyce
za rok 2016
spojená

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce
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1. Identifikačné údaje obce
Obec Obyce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
jej územia a potreby jej obyvateľov.
Názov: Obec Obyce
Sídlo: Obecný úrad Obyce, Cintorínska 229, 951 95 Obyce
IČO: 00308358
DIČ: 2021037975
e-mail: obec.obyce@stonline.sk
Webová stránka: www.obyce.eu
číslo telefónu: 037/6332129, 037/6422620
číslo faxu: 037/6332791
Právna forma: obec
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom riadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky.

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ing. Milan Garaj, PhD.
Zástupca starostu obce: Ing. Cyril Dlhý
Hlavný kontrolór obce: PaeDr. Ing. Beáta Čepcová
Obecné zastupiteľstvo:
Ing. Anton Daniš
Ing. Cyril Dlhý
Mgr. Jozef Horváth
RNDr. Mária Hrešková
Ing. Stanislav Kurka
Ing. Peter Minár
Ing. Ivan Rubaninský
Ján Šlosiar
Peter Šlosiar
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Komisia školstva a vzdelávania
predseda: Mgr. Jozef Horváth
členovia: Mgr. Eva Baťová, Mgr. Vladimíra Dubcová
Komisia sociálna a zdravotníctva
predseda: RNDr. Mária Hrešková
členovia: Bc. Ľudmila Klučiarová, Mgr. Veronika Lieskovská
Komisia finančná a správy obecného majetku
predseda: Ing. Stanislav Kurka
členovia: Katarína Šlosiarová, Štefan Turza
Komisia na ochranu verejného poriadku
predseda: Ing. Ivan Rubaninský
členovia: Ing. Radoslav Ivanička, Martin Šabo
Komisia životného prostredia
predseda: Peter Šlosiar
členovia: PaedDr. Jana Bakaľárová, Ján Kováč
Komisia športu, mládeže a agroturistiky
predseda: Ing. Anton Daniš
členovia: Erik Gajdoš, Ing. Michal Šlosiar
Komisia výstavby a územného plánovania
predseda: Ing. Peter Minár
členovia: Ing. Milan Lukáč, Ing. Jozef Filipčík, Marek Šabo
Komisia kultúry
predseda: Ján Šlosiar
členovia: Bc. Anna Baťová
Zamestnanci obecného úradu
- Ing. Milan Garaj, PhD. - starosta obce
- Vlasta Šabová – samostatný odborný referent, matrika, evidencia obyv., dane
- Katarína Šlosiarová - ekonómka OcÚ
- Ing. Ivana Mičudová – administratívna pracovníčka, pokladňa
- Mária Šútorová - riaditeľka MŠ
- Mgr. Andrea Matejková - učiteľka MŠ
- Mgr. Štefánia Cibirová – učiteľka MŠ
- Darina Benčeková – pomocná kuchárka v ŠJ
- Lýdia Dlhá - upratovačka
- Mária Šabová - upratovačka
- Mikuláš Fides - robotník
- Štefan Haspra - robotník
- Ružena Kukučková – služby občanom
- Katarína Petrovičová – pomocná sila v kuchyni
- Mária Haluzová – pomocná sila v kuchyni
- PaeDr. Ing. Beáta Čepcová – hlavná kontrolórka obce Obyce
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Rozpočtové organizácie obce:
Základná škola Obyce, skolaobyce@pobox.sk, 037/6332204, IČO 37865137
Adresa: Základná škola, Školská 289, 951 95 Obyce, je rozpočtová organizácia obce Obyce,
bola zriadená zriaďovacou listinou zo dňa 01.07.2002.
Štatutárnym zástupcom je riaditeľ Mgr. Jozef Horváth.

3. Poslanie, vízie, ciele
Perspektívou a plánom obce Obyce je úspešná a príťažlivá obec pre svojich obyvateľov
a návštevníkov, zaujímavá lokalita pre cestovný ruch, bývanie, trávenie voľného času.
Upravená a čistá obec s kvalitným životným prostredím, technickou infraštruktúrou
a profesionálnou správou.
Rýchlosť celkového rozvoja obce vo veľkej miere závisí od finančných možností obce, keďže
aj možnosť získať verejné zdroje zo štrukturálnych fondov Európskej únie, Štátneho rozpočtu,
či rôznych podporných programov je podmienená schopnosťou obce spolufinancovať
rozvojové projekty aj z vlastných zdrojov.
Obec v súčasnosti zameriava pozornosť na prioritné oblasti mapujúce situáciu v obci a v rámci
nich boli definované jednotlivé ciele:
Zlepšenie spolupráce podnikateľských subjektov a obce – spolupráca je dôležitým
predpokladom rozvoja obce a vytvára predpoklady pre rozvoj jednotlivých firiem a ich
podnikateľských aktivít. Realizácia tohto cieľa má slúžiť k prehĺbeniu vzájomných väzieb
a postupnej tvorbe prostredia, ktoré bude následne umožňovať aktívne, vecné a zmysluplné
zapojenie podnikateľov do samotného riadenia obce a naopak obec bude môcť podporovať
a realizovať také aktivity, ktoré budú vychádzať z požiadaviek samotných podnikateľských
subjektov, hlavne v oblasti pripravenosti fyzického prostredia pre ekonomické aktivity.
Opatrenia, ktoré obec uskutočňuje v snahe podporiť ekonomické aktivity sú do veľkej
miery orientované na získavanie investícií. Je potrebné pristupovať k tvorbe podnikateľského
prostredia strategickým spôsobom a rozložiť ju na dlhšie časové obdobie ako sa zameriavať len
na individuálne projekty, ktoré síce prispejú k rozvoju ekonomiky ale sú len krátkodobé.
Úlohou obce je tiež eliminovať faktory, ktoré by sťažovali podnikateľské aktivity, zabezpečiť
a rozvíjať informácie zamerané na zapojenie súkromných ekonomických subjektov do
verejných aktivít, vytváranie takých podmienok, ktoré budú zaujímavé, a ktoré prilákajú nové
podnikateľské subjekty do obce.
Rozvoj technickej infraštruktúry - kvalita vonkajšieho napojenia obce a priepustnosť
v rámci obce spolu s existenciou technických sietí tvoria jeden zo základných nevyhnutných
predpokladov pre sociálny a ekonomický rast obce. Sieť komunikácií v rámci obce je
dostatočná, problematická je však ich kvalita a potrebné je tiež dobudovanie chodníkov popri
komunikáciách.
Je tiež potrebné riešiť situáciu v oblasti likvidácie splaškových vôd. Základnými
krokmi, ktoré už boli riešené sú projektové dokumentácie a cieľom postupné vybudovanie
kanalizačnej siete.
Rozvoj sociálnej infraštruktúry - zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci v rámci
školstva, sociálnej starostlivosti a kultúry. Tiež rozvinúť kultúrne, športové a spoločenské
tradície v obci, zlepšiť vzťah občanov k obci a k miestnym inštitúciám, vybudovať kvalitnú
sociálnu infraštruktúru a tým zlepšiť podmienky občanom pre život v obci. Zlepšiť
environmentálne povedomie občanov, ich participáciu na veciach verejných, zvýšiť ich záujem
o starostlivosť o obec a motivovať ich k spolupráci pri riešení rozvojových problémov obce.
Splnenie tohto cieľa je podmienkou pre zvýšenie kvality života v obci, jej atraktivity pre
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obyvateľov obce, pre migrujúce obyvateľstvo z okolia, pre návštevníkov a tiež aj pre
prípadných investorov v oblasti ekonomických aktivít. Na splnenie je potrebné zlepšiť celkový
stav budov, zlepšiť prístup ku kultúrnej infraštruktúre, zavádzanie nových druhov služieb,
investičná a neinvestičná podpora obecných a školských zariadení, vytvorenie a rozvíjanie
školských, mimoškolských, vzdelávacích a športových aktivít pre deti a mládež, organizovanie
kultúrnych a spoločenských aktivít. Je v záujme obce zvyšovať povedomie a záujem
obyvateľov o dianie v obci. Poskytnúť im viac možností využitia svojho voľného času v obci.
Zlepšenie životného prostredia - jedným z dôležitých cieľov obce je zlepšovanie
a skvalitňovanie životného prostredia, v ktorom obyvatelia obce žijú. Obec zabezpečuje
triedený zber odpadu, napriek tomu problémom životného prostredia obce sú divoké skládky.
Sú výsledkom nezodpovedného správania obyvateľov obce k životnému prostrediu a rovnako
k prostrediu, v ktorom žijú. Okrem toho, že tieto skládky kazia vzhľad prostredia, na takýchto
skládkach sa môžu vyskytovať aj nebezpečné odpady a komunálne odpady, ktoré ohrozujú
a zaťažujú životné prostredie. Zneškodňovanie takýchto nelegálnych skládok je pre obec
finančne veľmi náročné, preto je v jej záujme aby si každý obyvateľ obce uvedomil, že tvorbou
nelegálnych skládok odpadu zaťažuje spoločný rozpočet obce a peniaze, ktoré obec vynaložila
na likvidáciu a odstránenie nelegálnych skládok odpadu vzniknutých z nezodpovedného
konania obyvateľov, mohli byť vynaložené inak, napríklad pri skvalitňovaní a rozširovaní
služieb pre občanov alebo v rozvoji infraštruktúry obce. Proti nelegálnym skládkam sa dá
bojovať len občianskou uvedomelosťou a predbežnými opatreniami proti tvorbe nelegálnych
skládok.

4. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá 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.
Konsolidovaný celok obce Obyce predstavuje nasledovnú rozpočtovú organizáciu:
Názov a adresa
IČO
Druh vzťahu
Právna forma Konsolidovaný
podiel (%)
Základná škola
37865137
Dcérska UJ
RO
100 %
Školská 289
951 95 Obyce
Základná škola Obyce, Školská 289, 951 95 Obyce, IČO 37865137 je rozpočtová organizácia
obce Obyce, bola zriadená zriaďovacou listinou zo dňa 01.07.2002.
Štatutárnym zástupcom je riaditeľ Mgr. Jozef Horváth.
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Zamestnanci ZŠ v roku 2016:
Mgr. Jozef Horváth – riaditeľ
Ing. Martina Drienovská – zástupkyňa, triedna učiteľka
Ing. Mária Šabová – triedna učiteľka
Mgr. Martina Blažeková – triedna učiteľka
Mgr. Vladimíra Dubcová – triedna učiteľka
Mgr. Dana Jakabová – vychovávateľka
Mgr. Lenka Kováčová – triedna učiteľka
Mgr. Renáta Drinková - učiteľka
Mgr. Katarína Pechová – triedna učiteľka
Mgr. Martina Pavková – triedna učiteľka
Mgr. Beáta Strákošová – triedna učiteľka
PaeDr. Ján Szoboňa – učiteľ
Mgr. Jana Višňovská – triedna učiteľka
Ernestína Šimeková – administratívna pracovníčka
Erika Vargová – vedúca školskej jedálne
Anton Petrovič – školník
Renáta Némethová – upratovačka
Paulína Lieskovská – kuchárka
Darina Benčeková – pomocná kuchárka
Učitelia ktorí v priebehu r. 2016 pracovali v ZŠ Obyce:
Mgr. Monika Horváthová
Mgr. Marta Gažiová
Mgr. Jana Kociánová
Mgr. Mária Kuhtreiberová
Mgr. Janka Pocciová
Mgr. Marianna Vavrová
Pri uvedenej účtovnej jednotke sa v rámci konsolidácie použije metóda úplnej konsolidácie.
Pri úplnej konsolidácii voči dcérskej spoločnosti bola vykonaná:
1. konsolidácia kapitálu (neboli nájdené žiadne takéto transakcie)
2. konsolidácia záväzkov
3. konsolidácia medzivýsledku hospodárenia v položkách majetku (neboli nájdené
žiadne takéto transakcie)
4. konsolidácia nákladov a výnosov
Obec Obyce ako materská účtovná jednotka oboznámila dcérsku účtovnú jednotku
o povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2015.
Na základe toho konsolidovaná účtovná jednotka predložila obci účtovnú závierku.
Z predložených údajov bola zostavená konsolidovaná súvaha a konsolidovaný výkaz ziskov
a strát. Transfery predstavovali hlavnú zložku konsolidácie – vzájomného vylučovania
z konsolidovanej súvahy a výkazu ziskov a strát. Jednotlivé eliminácie v súvahe a vo výkaze
ziskov a strát sú priložené v tabuľkovej forme v prílohe.
Konsolidácia bola vykonaná s využitím programového vybavenia firmy REMEK. Na základe
konsolidácie bola zostavená konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz ziskov a strát
a konsolidované poznámky.
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4.1. Geografické údaje
Obyce sú obec, ktorá sa nachádza v Nitrianskom kraji, v okrese Zlaté Moravce, v údolí
horného toku rieky Žitavy. Ležia na 48°25´ severnej zemepisnej šírky a 18°27´ východnej
zemepisnej dĺžky. Katastrálne územie Obýc o rozlohe 31,4 km2 sa rozkladá v oblasti styku
Podunajskej nížiny, Tribeča a Pohronského Inovca. Väčšina katastrálneho územia náleží ku
geomorfologickej jednotke Pohronský Inovec a to do jeho podcelkov Veľký Inovec (južná
časť) a Lehotská planina (severná časť). Menšia západná časť katastrálneho územia patrí do
Žitavskej pahorkatiny (v rámci Podunajskej pahorkatiny). Môžme povedať, že intravilán obce
sa rozprestiera na rozhraní pohoria a priľahlej nížiny.
Stred obce má nadmorskú výšku 260 m. n. m. Obyce sú vzdialené od okresného mesta Zlaté
Moravce 7 km.
4.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov: 1522 obyvateľov k 31.12.2016
4.3. Ekonomické údaje
Z ekonomického hľadiska má veľký význam pre ďalší ekonomický rozvoj obce aktívna zložka
obyvateľstva a miera nezamestnanosti v obci.
Nezamestnanosť v okrese Zlaté Moravce bola v roku 2016 vo výške 8,78 %.
4.4. Symboly obce

Erb obce

Vlajka obce

Pečať obce

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Heraldický register SR, Heraldická komisia
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala návrh erbu obce Obyce a odporučila ho
na prijatie Obecným zastupiteľstvom v Obyciach a na zapísanie do Heraldického registra
Slovenskej republiky v tejto podobe : v zelenom štíte medzi striebornými obrátenými
radlicami - lemešom a čerieslom tri zlaté klasy prevýšené zlatou, perlami zdobenou
korunou, sprevádzanou po bokoch dvoma striebornými zlatostredovými a zlatokališnými
ružami.
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Vlajka obce Obyce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (2/7), bielej (3/7) a
zelenej (2/7). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi,
siahajúcimi do tretiny jej listu.
Symboly obce Obyce sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou
O-72/04 od 14. 6. 2004.
4.5. História obce
Prvé písomné správy o Obyciach pochádzajú z roku 1075. V listine Svätobeňadického
opátstva sa spomína medzi majetkom opátstva "EBEDEC". V roku 1165 boli Obyce darované
Opátstvu sv. Beňadika n./Hr. Už pred založením beňadického opátstva existovali Obyce
(Edeci, Ebeydyz, Ebedech, Ebedych, Ebedecz), ktoré boli starým zemianskym sídlom.
V rokoch 1495 a 1496 sa spomínajú Obyce v rámci istých právnych prevodov medzi
beňadickým opátstvom a pánmi z Topoľčianok a v roku 1502 zase v kúpno-predajnej zmluve
pánov Vrábeľských, majiteľov hradu Hrušov. V roku 1565 kráľ Maximilián daroval Obyce a
pozemky Ostrihomskej kapitule, ktorej majetkom boli až do roku 1918. Po porážke
kuruckých vojsk pri Trenčíne (1708) sa tu usídlili rozprášení kuruckí vojaci. Základy domov
týchto osadníkov boli viditeľné ešte v roku 1902. Neskôr pre nedostatok vody sa obyvatelia
týchto drevených chalúp presídlili k potoku Žitava. Domy sa stavali z blata a kameňa.
Obec mala v minulosti charakter robotnícko-roľnícky. Pôda chotára je hlinitá, západná časť
štrkovitá. Do konca 19. storočia roľníci orali drevenými pluhmi, obilie mlátili ručne cepmi,
neskôr žentúrom (gepľom). Až v r. 1908 použili miestni roľníci pri mlátení parný stroj a v
čase 1. sv. vojny výbušný motor. V r. 1950 bolo založené menšinové JRD a v r. 1959
celoobecné.
PAPIERŇA: Koncom 18.stor. bola v Obyciach zriadená papierňa. Zanikla asi v r. 1840, ale z
čias jej fungovania je zachovaný hárok priesvitného papiera. Dodnes sa toto priestranstvo,
vzdialené asi 2 km od obce, nazýva "Papierňa".
UHOĽNÁ BAŇA: 3 km severozápadne od obce sa nachádza baňa na hnedé uhlie mladšieho
pôvodu. Bola otvorená okolo roku 1830 a dolovalo sa v nej až do roku 1922, kedy sa ťažba
zastavila z hospodárskych príčin. Avšak už v r. 1936 sa začalo opäť dolovať. V tom čase tam
pracovalo 250 robotníkov, ťažba sa prevádzala ručne a v roku 1949 sa prestalo ťažiť pre
nerentabilnosť.
HUTA NA FÚKANÉ SKLO: V 1. polovici 19. stor. na hornom toku Ostného potoka (ľavý
prítok Žitavy) vznikla huta na fúkané sklo. Hutníci využívali zásoby paliva, ktoré poskytoval
dubový a bukový les. V roku 1885 huta zanikla.
LEGIOLOM: V obci je viac kameňolomov pre drobný odbyt. V r.1935 začala firma
Legiolom Bratislava otvárať v Urbárskom lese väčší kameňolom.
ŠKOLA: V r. 1810 bola zriadená v Obyciach rímsko-katolícka škola. Prvým učiteľom bol
vyslúžilý vojak Jurík, ktorý vyučoval v chatrnej chalúpke s jednou miestnosťou, ktorá bola
bytom aj učebňou. Všeobecne učil žiakov len modliť a čítať. V r. 1885 bola uprostred obce
vybudovaná škola s dvoma učebňami a malou izbietkou pre učiteľa. V r. 1913 bola postavená
nová škola a až v r. 1961 bola vybudovaná dnešná deväťtriedna základná škola.
KULTÚRNY DOM – postavený v r. 1933, rekonštruovaný v roku 2007
ELEKTRICKÝ PRÚD – obec bola elektrifikovaná v r. 1942
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KINO – zariadené v r. 1955 a v r. 1990 zavreté pre nerentabilnosť
POŠTOVÝ ÚRAD – zriadený v r. 1957
MIESTNY ROZHLAS – zavedený v r. 1949
MATRIKA – zavedená v r. 1895
ZDRAVOTNÉ STREDISKO – otvorené v r. 1960, v súčasnosti funguje ambulancia
všeobecného lekára a detská ambulancia
POULIČNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE – funguje od r. 1959, priebežne prebieha
rekonštrukcia
DOM SMÚTKU – skolaudovaný v r. 1974, rekonštruovaný v roku 2007-2009
DYCHOVÁ HUDBA – vznikla v r. 1902 - v súčasnosti hrá omladená dychová hudba
KOSTOL KRISTA KRÁĽA – posvätený v r. 1942 a v r. 1971 vystavaná fara
LEKÁREŇ – zriadená v roku 2008
BYTOVÝ DOM I. – skolaudovaný v roku 2009
BYTOVÝ DOM II. – skolaudovaný v roku 2011
BYTOVÝ DOM III. – skolaudovaný v roku 2013
BYTOVÝ DOM IV. – skolaudovaný v roku 2012

5. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
5.1.Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola Obyce má právnu subjektivitu /prenesené kompetencie/
- školská jedáleň /originálne kompetencie/
- školský klub detí /originálne kompetencie/

-

Materská škola Obyce nemá právnu subjektivitu

5.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
Lekár - všeobecný MUDr. Juraj Drinka
- detský MUDr. Zuzana Zhorelová
V obci máme zriadenú súkromnú lekáreň „Oliva“ Mgr. Jana Šimorová.
5.3. Sociálne zabezpečenie
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať rozvoj sociálnych služieb v obci.
5.4 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci sa uskutočňuje v areáli Žliabok, v Kultúrnom dome
v Obyciach a v Základnej škole v Obyciach.
Obec Obyce má zriadenú Obecnú knižnicu s množstvom knižných jednotiek rôzneho žánru.
Vedúca obecnej knižnice je Juliána Klikáčová.
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5.5.Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
- Bistro Texas Obyce, ERPA Ján Mikuš- pohostinské služby
- Gardenia bar, Františka Gregáňová - pohostinské služby
- ALSI, s.r.o. - Bistro EVA – pohostinské služby
- COOP Jednota Nitra SD - potraviny Jednota
- Metalux Corp, s.r.o. , predaj kovového materiálu, výroba kovových výrobkov, zámočníctvo
- ADMPS s.r.o. - Štefan Minár – nákladná a cestná doprava
- Aqua-Clim plus s.r.o. - Ján Kovač, vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
- Aqua – Clim, s.r.o. – Obyce č. 503, inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
- NBT doprava - Ing. Radovan Bakaľár - autodoprava
- Milan Baťo - prenájom stavebných náradí a mechanizmov
- Ing. Ivan Rubaninský – výroba a predaj ovocných a okrasných drevín
- Štefan Miškolci ISTRA – odborné prehliadky a skúška, revízie plynových spotrebičov.
Servis a oprava plynových kotlov.
- KENUL, s.r.o. -montáž žaluzií
- Ľubica Šlosiarová – TEKA - návrh, predaj, šitie a realizácie záclon
- Ondrej Gajdoš – PNEUSERVIS
- Mária Strečková- rozličný tovar
- Štefan Lukáč – autobusová doprava
- Jozef Šurda – inštalácie plynu a zariadení
- Barbora Gundová, G-trans – sprostredkovanie dopravy špedičná činnosť,
- Juraj Gduľa – opravárenstvo, poskytovanie služby vedenia cudzieho mot. Vozidla
- Eva Ondrejková, CHIARA – kaderníctvo
- Štefan Turza – kovovýroba, oprava strojov a zariadení strojovej výroby
- Miloš Jurík MARSIAL – poskytovanie služieb v les. a poľovníctve, stavebné práce
- Anna Minárová ORCHIDEA – kvetinárstvo
- LovuZdar.sk,s.r.o. – poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
- M-TECH ZM,s.r.o., - revízie a oprava zabezpečovacích zariadení a poplach. Systémov
- MH Doprava, s.r.o. – nákladná vnútroštátna a medzinárodná cestná doprava
- PaeDr. Ľuboš Ďurdiak – PSYCHOTREND – vydavateľská činnosť, psychotronické
výchovné a podnikateľské poradenstvo, automatizované spracovanie údajov
- JT EXIMONT, spol.s.r.o. Jozef Kellner – sprostredkovateľská činnosť, nákladná doprava
- Erik Gajdoš GARO – diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
- Štefan Drienovský – murárstvo, prípravné stavebné práce
- Jakub Červen – murárstvo, administratívne služby
- Kamil Kača – murárske práce, prípravné stavebné práce, demolačné a zemné práce
- Ružena Filipčíková – prekladateľské a tlmočnícke služby – nemecký jazyk
- Mgr. Eva Petrovičová – vydavateľská činnosť, vykonávanie mimoškolskej vzdel. Činnosti
- Marek Kurka – odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tech. Zariadení
- Michal Minár – TAMONT montáž a údržba televíznych a rozhlasových antén, údržba el.
zariadení vrátane bleskozvodov

-

Najvýznamnejší priemysel v obci :
INEX WOOD Peter Kocian - drevovýroba
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
Agrok – rastlinná výroba
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6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
Obec zostavila rozpočet 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 vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet obce a
rozpočtovej organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.03.2016 uznesením č.
8/12/2016.
Zmeny rozpočtu boli počas roka vykonávané rozpočtovými opatreniami podľa § 14 ods. 2
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet bol zmenený osemkrát:
- prvá zmena k 15.06.2016 - berie sa na vedomie, rozpočtovým opatrením č. 1/2016
- druhá zmena k 15.06.2016 schválená OZ, rozpočtovým opatrením č. 2/2016
- tretia zmena k 14.09.2016 - berie sa vedomie, rozpočtovým opatrením č. 3/2016
- štvrtá zmena k 12.12.2016 - berie sa na vedomie, rozpočtovým opatrením č. 4/2016
- piata zmena k 12.12.2016 schválená OZ, rozpočtovým opatrením č. 5/2016
- šiesta zmena k 28.12.2016 berie sa na vedomie, rozpočtovým opatrením č. 6/2016
- siedma zmena k 30.12.2016 berie sa na vedomie, rozpočtovým opatrením č. 7/2016
- ôsma zmena k 31.12.2016 berie na vedomie, rozpočtovým opatrením č. 8/2016
Rozpočet obce k 31.12.2016

6.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016
Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2015

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1119170,00

1361921,00

1338503,00

98,28

Bežné príjmy

820756,00

909723,00

888858,00

97,71

Kapitálové príjmy

298414,00

396414,00

396414,00

100,00

0,00

55784,00

53231,00

95,42

1119170,00

1361921,00

1173072,00

86,13

446386,00
369414,00
42496,00
260874,00

500908,00
542190,00
42496,00
276327,00

452176,00
402073,00
42496,00
276327,00

90,27
74,16
100,00
100,00

0

0

+165431,00

-

Príjmy celkom
z toho :

Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce
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Z toho príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2016
Skutočnosť k 31.12.2016
% čerpania
276327,00
276327,00
100,00
Z rozpočtovaných bežných výdavkov po úpravách rozpočtu 276327,00 EUR bolo skutočne
čerpané k 31.12.2016 v sume 276327,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
237833,00 EUR
ŠJ pri Základnej škole
23306,00 EUR
Školský klub detí
15188,00 EUR

6.2. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku /Fond opráv a zo ŠR nevyčerpané FP/
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

888 857,75 €
888 857,75 €
0,00 €
728 502,83 €
452 175,93 €
276 326,90 €
160 354,92 €
396 414,00 €
396 414,00 €
0,00 €
402 072,66 €
402 072,66 €
0,00 €
-5658,66 €
154 696,26 €
106 129,71 €
48 566,55 €

Príjmy z finančných operácií

53 231,03 €

Výdavky z finančných operácií

42 496,03 €

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku / Fond opráv a zo ŠR nevyčerpané FP/
Upravené hospodárenie obce
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10 735,00 €
1 285 271,75 €
1 130 575,49 €
154 696,26 €
106 129,71 €
48 566,55 €

Prebytok rozpočtu 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 154 696,26 EUR
Zostatok finančné operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vo výške 10 735,00 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
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 :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 98 000,00 € na rekonštrukciu strechy
základnej školy
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 8129,71 €
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Prebytok rozpočtu v sume 48 566,55 € zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtový ch pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť takto:
- na tvorbu rezervného fondu vo výške 48 566,55 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného
fondu za rok 2016 vo výške 59 301,55 EUR.
6.3.Rozpočet na roky 2017 - 2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky
Výdavky
s právnou
subjektivitou

RO

Skutočnosť
k 31.12.2016
1338502,78

Rozpočet na
rok 2017
995752,00

Rozpočet
na rok 2018
890787,00

Rozpočet
na rok 2019
890927,00

888857,75
396414,00
53231,03

897560,00
0,00
98192,00

890787,00
0,00
0,00

890927,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
1174046,62

Rozpočet na
rok 2017
995752,00

Rozpočet
na rok 2018
890787,00

Rozpočet
na rok 2019
890927,00

453150,93

492192,00

452127,00

452927,00

402072,66

77900,00

126000,00

125340,00

42496,03
276327,00

42962,00
269698,00
113000,00/KV/

42962,00
269698,00

42962,00
269698,00
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
7.1.Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
b) Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Majetok spolu

3229069,22

3655525,94

Neobežný majetok spolu

2990229,98

3300845,28

2200,00

2200,00

Dlhodobý hmotný majetok

2693797,03

3004412,33

Dlhodobý finančný majetok

294232,95

294232,95

Obežný majetok spolu

237987,78

354159,35

599,53

256,33

Zúčtovanie medzi subjektami VS

59941,42

55005,84

Krátkodobé pohľadávky

21751,88

30589,56

Finančné účty

155694,95

268307,62

851,46

521,31

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

c) za konsolidovaný celok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2016 k 31.12.2015
3677979,34
3249593,69
3355851,12

3048979,82

2200,00

2200,00

Dlhodobý hmotný majetok

3059418,17

2752546,87

Dlhodobý finančný majetok

294232,95

294232,95

Obežný majetok spolu

321530,23

199685,73

560,18

741,55

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

1191,58

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
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Krátkodobé pohľadávky

30614,70

21849,91

290355,35

175902,69

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

597,99

928,14

Finančné účty

Časové rozlíšenie

7.2. Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

3229069,22

3655525,94

Vlastné imanie

1166335,58

1275965,86

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

1166335,58

1275965,86

Záväzky

1301316,79

1349986,68

910,00

910,00

0,00

98000,00

1215199,47

1172625,88

85207,32

78450,80

0,00

0,00

761416,85

1029573,40

z toho :
Oceňovacie rozdiely

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2016 k 31.12.2015
3677979,34
3249593,69
1275965,86

1166335,58

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

1275965,86

1166335,58

Záväzky

1372363,40

1321764,58

z toho :
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z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

910,00

910,00

98000,00

0,00

1172946,07

1215471,07

100507,33

105383,51

0,00

0,00

1029650,08

761493,53

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7.3. Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2015

Pohľadávky do lehoty splatnosti

30589,56

21751,88

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2015

Pohľadávky do lehoty splatnosti

30614,70

21849,91

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti

1349986,68

1301316,79

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti

1372363,40

1321764,58

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky

7.4. Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku

b) za konsolidovaný celok

8. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
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Skutočnosť
k 31.12. 2016

Skutočnosť
k 31.12.2015

Náklady

571693,64

575576,28

50 – Spotrebované nákupy

59015,84

57808,34

51 – Služby

88741,04

100942,04

52 – Osobné náklady

233058,60

233066,26

53 – Dane a poplatky

214,00

59,50

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

16145,58

11507,72

89645,41

89690,00

15289,95

16079,91

57 – Mimoriadne náklady

19339,11

19556,23

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

50232,05

46846,20

12,06

20,08

Výnosy

681391,92

623858,74

Názov

60 – Tržby za vlastné výkony a 18522,98
tovar
61 – Zmena stavu
0,00
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
0,00

21577,08

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

495308,56

438469,23

76374,44

78498,91

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

910,00

910,00

145,82

109,40

67 – Mimoriadne výnosy

119,30

0,00

69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok

90010,82

84294,12

+109698,28

+48282,46

0,00
0,00
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Hospodársky výsledok v sume 109698,28 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
b) za konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12. 2016

Skutočnosť
k 31.12.2015

Náklady

836463,35

859225,28

50 – Spotrebované nákupy

113792,68

114031,70

51 – Služby

95304,13

141730,01

52 – Osobné náklady

477890,61

457064,62

53 – Dane a poplatky

214,00

59,50

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

16145,58

11507,72

93389,41

93434,00

15838,57

16695,22

57 – Mimoriadne náklady

19339,11

19556,23

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

4537,20

5126,20

12,06

20,08

Výnosy

946161,63

907507,74

Názov

60 – Tržby za vlastné výkony a 69862,59
tovar
61 – Zmena stavu
0,00
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
0,00

65055,02

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

495308,56

438469,23

76954,29

78498,91

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

910,00

910,00

147,30

111,87

67 – Mimoriadne výnosy

119,30

0,00

69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC

302859,59

324462,71

Hospodársky výsledok

+109698,28

+48282,46

0,00
0,00
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9. Ostatné dôležité informácie
9.1. Prijaté granty a transfery
Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť
%
k 31.12.2016
plnenia
225960
275294
275294
100,00
10. Z rozpočtovaných grantov a transferov 275294,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
275294,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Upravený rozpočet

Poskytovateľ
MV SR, Okresný úrad Nitra
MV SR Bratislava
Sekcia verejnej správy
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra

17.

MV SR Bratislava
Sekcia verejnej správy
ÚPSVaR Nitra
ÚPSVaR Nitra
ÚPSVaR Nitra
ÚPSVaR Nitra
Okresný úrad Nitra,odbor
ŽP
NSK
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Nitra
PD Tvrdošovce
MV SR Bratislava
Sekcia verejnej správy
MDVRR SR

18.

MDVRR SR
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Lesy SR

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.

Suma v EUR Účel
598,14 € Voľby NR SR
501,93 € Register obyvateľov SR
2 007,00 € Materská škola Obyce - predškoláci
228 211,00 € Školstvo – ZŠ Obyce, prenes.
komp.
4 103,17 € Matrika
21 064,74 €
123,00 €
33,20 €
70,56 €
142,27 €
300,00 €
459,00 €
2 926,00 €
2 347,00 €
259,07 €
12,20 €

§ 50 j, § 54
Stravovacie návyky dieťaťa, HN
SPD, škol. pomôcky, HN
Rodinné prídavky
Dotácia ŽP
Rodinný športový deň
Učebnice
Vzdelávacie poukazy
Odchodné ZŠ
Jablká a šťava
Register adries

65,71 € Odoslané na spoločný stavebný
úrad Žitavany- na úsek dopravy
1 414,53 € Odoslané na spoločný stavebný
úrad Žitavany- na úsek staveb.
poriadku
12 206,00 € Oprava miestnych komunikácií

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
Prijaté kapitálové granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Enviromentálny fond
Štátny rozpočet

Suma v EUR
Účel
298 414,00 Obyce - kanalizácia
98 000,00 Rekonštrukcia a zateplenie
strechy na ZŠ Obyce
Kapitálové granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
Dotácia na kanalizáciu použitá v roku 2016 a dotácia na rekonštrukciu strechy ZŠ bude
použitá v rozpočtovom roku 2017.
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10.1. Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2005 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na
prepravu futbalistov, pranie dresov, nákup
technickej siete, štartovné na fut. turnaj

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

2800,00 EUR

2800,00 EUR

0,00

-4-

K 31.12.2016 bola dotácia, ktorá bola poskytnutá zúčtovaná v súlade so VZN č. 3/2005
o dotáciách.
10.2. Významné investičné akcie v roku 2016
V obci Obyce v roku 2016 bolo pokračované vo výstavbe kanalizácie a chodníkov na ulici
Hlavnej.
10.3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
- pokračovanie vo výstavbe kanalizácie v obci
- výstavba multifunkčného ihriska
10.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval:

Schválil:

Katarína Šlosiarová

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

V Obyciach, dňa 08.06.2017
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Prílohy:






Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz
ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
Dodatok o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
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