Výročná správa obce Obyce
za rok 2010

Základná charakteristika obce Obyce
Obec Obyce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
Zdruţuje 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.
Identifikačné údaje
Názov: Obec Obyce
Adresa pre poštový styk: Obecný úrad Obyce, Cintorínska 229, 951 95 Obyce
e-mail: obec.obyce@stonline.sk
číslo telefónu: 037/6332129
číslo faxu: 037/6332791
IČO: 00308358
DIČ: 2021037975
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.
Geografické údaje
Obyce sú obec, ktorá sa nachádza v Nitrianskom kraji, v okrese Zlaté Moravce, v údolí
horného toku rieky Ţitavy. Leţia na 48°25´ severnej zemepisnej šírky a 18°27´ východnej
zemepisnej dĺţky. Katastrálne územie Obýc o rozlohe 31,4 km2 sa rozkladá v oblasti styku
Podunajskej níţiny, Tribeča a Pohronského Inovca. Väčšina katastrálneho územia náleţí ku
geomorfologickej jednotke Pohronský Inovec a to do jeho podcelkov Veľký Inovec (juţná
časť) a Lehotská planina (severná časť). Menšia západná časť katastrálneho územia patrí do
Ţitavskej pahorkatiny (v rámci Podunajskej pahorkatiny). Môţme povedať, ţe intravilán obce
sa rozprestiera na rozhraní pohoria a priľahlej níţiny.
Stred obce má nadmorskú výšku 260 m. n. m. Obyce sú vzdialené od okresného mesta Zlaté
Moravce 7 km.

Demografické údaje
Počet obyvateľov: 1501 obyvateľov k 31.12.2010
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. Uţ pred zaloţením 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 aţ do roku 1918. Po poráţke
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 Ţitava. 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 ţentúrom (gepľom). Aţ v r. 1908 pouţili miestni roľníci pri mlátení parný stroj a v
čase 1. sv. vojny výbušný motor. V r. 1950 bolo zaloţené 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 aţ do roku 1922, kedy sa ťaţba
zastavila z hospodárskych príčin. Avšak uţ v r. 1936 sa začalo opäť dolovať. V tom čase tam
pracovalo 250 robotníkov, ťaţba sa prevádzala ručne a v roku 1949 sa prestalo ťaţiť pre
nerentabilnosť.
HUTA NA FÚKANÉ SKLO: V 1. polovici 19. stor. na hornom toku Ostného potoka (ľavý
prítok Ţitavy) vznikla huta na fúkané sklo. Hutníci vyuţívali 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, ktorý je prevádzkovaný
dodnes.
ŠKOLA: V r. 1810 bola zriadená v Obyciach rímsko-katolícka škola. Prvým učiteľom bol
vyslúţilý vojak Jurík, ktorý vyučoval v chatrnej chalúpke s jednou miestnosťou, ktorá bola
bytom aj učebňou. Všeobecne učil ţiakov 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 aţ 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
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, priebeţne 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
ERB: Prvá zmienka o erbe obce Obyce pochádza z roku 1750. Zachovaný bol vo forme
otlačku poľa obecného pečatidla so symbolmi šesťcípej koruny, troch pšeničných klasov,
časťami pluhu – lemeš a čerieslo a dvoma ruţami.
Zástava: Zástava Obýc je vytvorená z troch pozdĺţnych pruhov – ţltá, biela, zelená. Farebne
korešponduje s erbom Obýc. Ţltý pruh symbolizuje klasy a korunu, biely zase lemeš a
čerieslo, zelený je farbou štítkového poľa. Historická mapa z roku 1782

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.
Vlajka obce Obyce pozostáva z troch pozdĺţnych pruhov vo farbách ţltej (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.

Základné orgány obce
1. Obecné zastupiteľstvo
2. Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo obce Obyce je zastupiteľský zbor zloţený z 9 poslancov zvolených
v priamych voľbách.
Obecné zastupiteľstvo

- Ing. Cyril Dlhý – zástupca starostky obce, člen obecnej rady
- RNDr. Mária Hrešková – členka obecného zastupiteľstva, členka obecnej rady
- Ing. Karol Jurík - člen obecného zastupiteľstva, člen obecnej rady
- PhDr. Boţena Dodoková - členka obecného zastupiteľstva
- Anna Baťová - členka obecného zastupiteľstva
- Ján Šlosiar - člen obecného zastupiteľstva
- Ing. Ivan Rubaninský - člen obecného zastupiteľstva
- Štefan Benček - člen obecného zastupiteľstva
- RNDr. František Petrovič PhD. - člen obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach rokovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach
ţivota obce. V roku 2010 OZ zasadalo 6 krát .
Starostom obce Obyce je Helena Filipčíková, od 27.12.2010 Ing. Milan Garaj
Obecný úrad
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starostka obce.
Zamestnanci obecného úradu
- Vlasta Šabová – samostatný odborný referent, matrika, evidencia obyv., dane
- Katarína Šlosiarová - ekonómka OcÚ
- Ing. Ivana Mičudová – administratívna pracovníčka, pokladňa
- Mária Šútorová - riaditeľka MŠ
- Andrea Matejková - učiteľka MŠ
- Štefánia Cibirová – učiteľka MŠ
- Darina Benčeková – pomocná kuchárka v ŠJ
- Lýdia Dlhá - upratovačka
- Anna Košnicová - upratovačka
- Mikuláš Fides - robotník
- Štefan Haspra - robotník
- Mária Petrovičová - opatrovateľka
- Katarína Petrovičová – pomocná sila v kuchyni
- Ing. Ľudmila Rumanková – kontrolórka obce Obyce

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Obyciach:
Komisia školstva, kultúry a vzdelávania
predseda: RNDr. Mária Hrešková
členovia: Ing. Ivana Mičudová, Katarína Mikušová, Mgr. Jozef Horváth
Komisia sociálna
predseda: PhDr. Boţena Dodoková
členovia: Mária Benčeková, Bc. Emília Kazíková, Iveta Minárová
Komisia finančná a správy obecného majetku
predseda: Ing. Ivan Rubaninský
členovia: Ing. Stanislav Kurka, Katarína Šlosiarová, Štefan Turza
Komisia pre ochranu verejného majetku
predseda: Ján Šlosiar
členovia: Vojtech Gajdoš, Ing. Ivan Rubaninský
Komisia životného prostredia
predseda: RNDr. František Petrovič, PhD.
členovia: Pavol Petrovič, Ján Šimek
Komisia športu a agroturistiky
predseda: Ing. Karol Jurík
členovia: Mgr. Monika Herdová, Milan Hladík, Ján Mikuš, Štefan Petrovič
Komisia výstavby a územného plánovania
predseda: Štefan Benček
členovia: Ing. Radovan Ivanička, Marián Judin
Komisia pre zdravotníctvo
predseda: Anna Baťová
členovia: Paulína Judinová, Mária Levická, Katarína Petrovičová, Paulína
Zimmermannová
Financovanie obce
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2010.
Obec v roku 2010 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 2010 bol zostavený ako vyrovnaný.
Beţný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Obec Obyce je zriaďovateľom Základnej školy v Obyciach, ktorá má právnu subjektivitu.
ZŠ navštevovalo v roku 2010 - 109 ţiakov. K základnej škole patrí aj školský klub detí
a školská jedáleň, ktoré sú financované z rozpočtu obce Obyce. Školský klub detí
navštevovalo v roku 2010 – 20 detí a v školskej jedálni sa varí priemerne okolo 140 -150
obedov denne. Obec Obyce financuje aj Materskú školu Obyce ktorú navštevovalo v roku
2010 – 33 detí.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2010.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 03. 2010 uznesením OZ
č. 39/2010.
Bol upravený trikrát :
- prvá úprava schválená dňa 05.11.2010 uznesením OZ č. 42/2010
- druhá úprava schválená starostkou obce dňa 27. 12. 2010 rozhodnutím č. 1/2010
- posledná zmena k 31.12.2010 zmena po prijatí príjmov /granty a transfery/ zo ŠR
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :
Upravený rozpočet obce k 31.12.2010
Rozpočet obce v EUR:
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce

1 103 249
1 103 249
vyrovnané

z toho :
Beţné príjmy
Beţné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

591 209
330 309
260 900

Bežné výdavky základná škola

229 701

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

17 643
503 702
- 486 059

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

494 397
39 537
454 860

Rozpočet obce Obyce tvorí prílohu č. 1 k výročnej správe.
Výkaz o príjmoch a výdavkoch tvorí prílohu č. 2 k výročnej správe.
Záverečný účet obce Obyce tvorí prílohu č. 3 k výročnej správe (rozbor príjmov
a výdavkov).

Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2010 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2010

KZ k 31.12.2010

2 113 344

2 416 897

8 887

4 444

Dlhodobý hmotný majetok

1 810 193

2 118 220

Dlhodobý finančný majetok

294 264

294 233

Obežný majetok spolu

176 123

185 980

583

479

Zúčtovanie medzi subjektami VS

98 010

92 042

Pohľadávky

17 690

17 628

Finančný majetok

59 840

75 832

Časové rozlíšenie

9081

883

2 298 548

2 603 760

ZS k 1.1.2010

KZ k 31.12.2010

1 299 667

1 287 675

Fondy účtovnej jednotky

0

0

Výsledok hospodárenia

1 299 667

1 287 675

585 547

927 286

Dlhodobé záväzky

462 214

826 842

Rezervy zákonné krátkodobé

12 961

7 956

Krátkodobé záväzky

52 137

63 590

Bankové úvery

58 235

28 898

Časové rozlíšenie

413 336

388 798

2 298 550

2 603 759

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

SPOLU
PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku
z toho :

Záväzky
z toho :

SPOLU

Súvaha tvorí prílohu č. 4 k výročnej správe.
Výkaz ziskov a strát tvorí prílohu č. 5 k výročnej správe.
Poznámky k účtovnej závierke tvoria prílohu č. 6 k výročnej správe.
Finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov príloha č. 7.
Audit účtovnej závierky
Audit účtovnej závierky Obce Obyce za rok 2010 uskutoční Ing. Jozef Adamkovič,
zodpovedný audítor, licencia SKAU č. 491. Po vykonaní auditu bude správa nezávislého
audítora tvoriť prílohu č. 8 k výročnej správe.

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010.
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade
v Nitre v písomnej aj elektronickej forme v zákonom stanovenom termíne.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali ţiadne udalosti osobitného významu, ktoré
by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

V Obyciach dňa 25. 02. 2011

Vypracovala: Katarína Šlosiarová

Ing. Milan Garaj
starosta obce

