Výročná správa obce Slepčany
za rok 2010

Vypracovala:
Ing. Anna Koprdová

Schválil:
Ing. Ján Határ
starosta obce

Základná charakteristika obce
Názov obce :
Katastrálne územie:
Rozloha:
Počet obyvateľov:
Nadmorská výška:

SLEPČANY
SLEPČANY
9351887 m2
862
160 m.n.m.

História – Slepčany sa spomínajú prvýkrát v roku 1165, najprv pod menom Selepchen,
neskoršie Scelepchen, Scylipchen, Zelepchen, ako dar uhorského šľachtica FORCOSA
beňadickému opátstvu v Hronskom Beňadiku. Súpis poddanských povinností pre opátstvo sa
zachoval z roku 1245. Ostrihomskej kapitule obec pripadla v roku 1565. V historickej dobe
Slepčany veľa trpeli od Turkov, najmä v 17. storočí, kedy ich vypálili.
Archeologické nálezy z našej obce poukazujú na osídlenie už v neolite, o čom svedčí sídlisko
lengyelskej kultúry. Nálezy poukazujú na zaniknutú stredovekú osadu z 11. – 12. storočia
v katastri obce.
Slepčany sa uvádzali najskôr ako pusty či osady, tie boli na pozemkoch, kde sú dnes súkromné
vinohrady. V minulosti sa tu pestovali konope, ktoré sa ja doma spracovávali, teraz sa pestuje
obilia, zemiaky a kukurica.
Najvýznamnejšou osobnosťou je arcibiskup Juraj Pohronec Selepčéni, ktorý sa narodil
24.4.1595. Bol to cirkevný hodnostár, grafik, diplomat. Zomrel v roku 1685 v Letoviciach na
Morave. S Letovicami má obec uzatvorenú družbu.
Obec je členom mikroregiónu Požitavie – Širočina, členom Požitavského regionálneho združenia,
členom Záujmového regionálneho združenia Mochovce a členom ZMOS.

Demografické údaje:
Počet obyvateľov k 31.12.2010 = 862 obyvateľov
Z toho: Ženy
= 414
Muži
= 340
Deti do 15 rokov
= 108

Symboly obce:
Erb, vlajka a pečať:

Služby v obci:
V obci máme predajňu COOP Jednota Nitra so zmiešaným tovarom, súkromnú predajňu
priemyselného tovaru a súkromné pohostinstvo. Obci máme Slovenskú poštu, ktorá je otvorená
denne.
Zdravotníctvo – ambulancia pre dospelých, zubná ambulancia a lekáreň sú v obci Tesárske
Mlyňany vzdialenej od našej obce 2 km. Detská ambulancia V Zlatých Moravciach.

Základné orgány obce sú:
1. Starosta obce
2. Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo obce Slepčany je zastupiteľský zbor zložený zo 7 poslancov zvolených
v priamych voľbách, ktoré sa konali 02.12.2006 na obdobie 4 rokov.
V týchto voľbách boli za poslancov zvolení : Ľudovít Grúner, Zuzana Končalová, Jozef
Koprda, Ing. Ľubomír Malík, JUDr. Pavol Mekiňa, (Marián Sládek)-nahradil ho Milan Balko, Ing.
Vladislav Zvardoň a za starostu obce bol v doplňujúcich voľbách dňa 27.10.2007 zvolený Ing.
Ján Határ. Starosta a poslanci OZ ukončili svoje funkčné obdobie dňa 16.12.2010.
V roku 2010 sa v obci Slepčany konali komunálne voľby do orgánov samosprávy obcí a to
dňa 27.11.2010. V týchto voľbách bol za starostu obce zvolený Ing. Ján Határ a za poslancov
OZ boli zvolení: Ing. Juraj Balko, Ľudovít Grúner, Jozef Koprda, Ing. Anna Kováčová, Ing.
Ľubomír Malík, JUDr. Pavol Mekiňa, Ing. Vladislav Zvardoň, ktorí sa svojich funkcií ujali zložením
predpísaného sľubu na ustanovujúcom zasadnutí OZ, ktoré sa konalo dňa 16.12.2010.
Obecné zastupiteľstvo v Slepčanoch rozhodovalo na svojich zasadnutiach v roku 2010
o základných otázkach života obce. V roku 2010 sa konali zasadnutia OZ celkom 6 krát, a to:
25.02.2010; 28.04.2010; 30.06.2010; 29.09.2010; 25.10.2010 a 16.12.2010.
Komisie
a)
b)
c)

pri OZ v Slepčanoch schválené dňa 20.12.2006 a dňa 16.12.2010
Finančná , pod ktorú spadá správa obecného majetku a ochrana verejného poriadku,
Kultúrna, pod ktorú spadá rozvoj vzdelávania, rozvoj mládeže a športu
Stavebná, pod ktorú spadá poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, výstavba
a územné plánovanie
Zastúpenie v jednotlivých komisiách je z radov poslancov a občanov obce.
Hlavný kontrolór obce:
Do funkcie kontrolóra obce bola dňa 28.4.2010 obecným zastupiteľstvom zvolená Helena
Končalová na dobu 6 rokov – uznesenie č.2 zo dňa 28.4.2010, ktorá v tejto funkcii pracovala aj
v predchádzajúcom období.
V roku 2010 hlavná kontrolórka pracovala v zmysle plánu
kontrolnej činnosti na rok 2010.
Obecný úrad:
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zabezpečuje
organizačné a administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obecného úradu:
- Ing. Anna Koprdová – ekonómka – zabezpečuje mzdovú evidenciu, personalistiku,
účtovné a finančné operácie s majetkom obce, správu daní a poplatkov, tvorbu VZN,
inventarizáciu majetku obce,
- Eva Koprdová – referentka – zabezpečuje CO, stavebné konania, poštu, pokladňu
a ostatnú administratívu
- Vladimír Lízal – údržbár

Identifikačné údaje:
Názov: Obec SLEPČANY
Adresa: Hlavná č.241; 95152 Slepčany
Telefón: 037/7884032; 037/7884871; 037/7884753
Fax:
037/7884032
e-mail: info@slepcany.sk; obec.slepcany@zmail.sk
web:
www.slepcany.sk
Okres: Zlaté Moravce
Kraj:
Nitriansky
IČO:
00308455
DIČ:
2021038008
Právna forma: právnická osoba
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok SR sa riadi zákonom č.
369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Ústavou SR. Základnou úlohou
obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a uspokojovanie
potrieb obyvateľov obce.

Základný nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom roku je rozpočet obce,
ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
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.
Obsah výročnej správy:
1. Vývoj činnosti obce, jej finančná situácia, riziká a neistoty, ktorým je obec vystavená.
2. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa
vyhotovuje výročná správa.
3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky.
1. Vývoj činnosti obce, jej finančná situácia, riziká a neistoty, ktorým je obec vystavená:
a) Analýza a prognóza vývoja účtovnej jednotky na základe ukazovateľov „Výkazu o plnení
rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov obce“ v EUR:

Vybrané
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
ukazovatele
Bežné príjmy
256 014,73
315 797,93
253 970,22
Bežné výdavky
217 307,30
262 810,49
247 553,82
Kapitálové príjmy
392 677,42
380 219,20
51 423,08
Kapitálové výdavky
430 093,60
24 690,50
124 991,66
Finančné
operácie
378 611,89
14 738,10
81 486,06
príjmové
Finančné
operácie
9 271,06
373 468,40
10 133,00
výdavkové
Hlavné riziká a neistoty, ktoré ovplyvňujú vývoj budúcich príjmov a tým aj rozvoj a fungovanie
obce ako samosprávneho celku, sú daňové príjmy od právnických a fyzických osôb. Daňové
nedoplatky môžu ohroziť plánované investičné akcie, ale aj bežné fungovanie obce.
b) Analýza a prognóza vývoja účtovnej jednotky za vybrané ukazovatele „ Súvahy“ v EUR:

Vybrané
ukazovatele
Dlhodobý nehmotný
majetok
Dlhodobý
hmotný
majetok
Dlhodobý finančný
majetok
Nedokončené
investície
Pohľadávky
Finančný majetok

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

34

3

0

1 155 544

1 084 398

1 067 404

154 684

154 684

154 684

0

0

0

2 478

1 719

2 134

12 839

26 016

4 200

Poskytnuté návratné
výpomoci
Ostatné aktíva

0

0

0

386 607

1 841

1026

AKTÍVA CELKOM

1 712 186

1 268 661

1 229 448

Vybrané
ukazovatele

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

462 733

482 995

569 478

Výsledok
hospod.
minulých rokov
Výsledok
hospod.
Za účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky

20 899

86 486

273 205

264 516

256 804

Krátkodobé záväzky

325 526

24 254

15 958

Bankové úvery

413 286

49 112

103 203

Ostatné pasíva

216 537

361 298

316 753

-32 748

1 712 186
1 268 661
1 229 448
PASÍVA CELKOM
Na základe investičných zámerov obce sa predpokladá rast dlhodobého majetku, ktorý je však
podmienený získaním zdrojov zo štátnych dotácií a európskych fondov.
c) Analýza vývoja krátkodobých záväzkov a pohľadávok v EUR:
Vývoj
stavu
krátkodobých
záväzkov
a
pohľadávok
Rok
2008
Krátkodobé záväzky celkom ( z toho ):
325 526
- dodávatelia
4 294
- zamestnanci
6 612
- poistné náklady
4 548
- priame dane
1 206
- iné
308 866
Krátkodobé záväzky celkom (z toho):
325 526
- po lehote splatnosti
0
- do lehoty splatnosti
325 526
Krátkodobé pohľadávky
1 917

Rok
2009
24 254
6 536
5 294
6 597
1 812
4 015
24 254
0
24 254
1 382

Rok
2010
15 958
4 538
1 461
4 869
886
4 204
15 958
0
15 958
1 850

Pri pohľade na vývoj pohľadávok vidieť, že tieto sa držia na skoro rovnakej úrovni, čo
znamená že dlžníci sú skoro stále tí istí. Keď si vyrovnajú v priebehu roka dlžnú čiastku za
predchádzajúci rok, v danom roku už viac neuhradia a znova zostanú našimi dlžníkmi.
Záväzky vzhľadom na ich charakter sú vyrovnané. ( Sú to záväzky na mzdy, odvody
a dane za december daného roka a vklad nájomníkov za byty),
d) Analýza vývoja nákladov a výnosov podľa „Výkaz ziskov a strát“ v EUR:
1. Výnosy - popis a výška významných položiek /v EUR/
Druh výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
Tržby za vlastné výkony a tovar

602 – Tržby z predaja služieb

Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov

632 – Daňové výnosy samosprávy
633 – Výnosy z poplatkov

Ostatné výnosy

641- tržby z predaja DHM a DNHM
648- ostatné výnosy z prevádz.
činnosti

Suma v EUR
12375
169853
18947
2290
15296

Zúčtovanie rezerv a opravných
položiek z prev. a finančnej činnosti
časového rozlíšenia

652- zúčtovanie zákonných rezerv

Finančné výnosy

662 - úroky

10412

8

Mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov

693- výnosy z bežných transferov

46015

zo ŠR a od iných subjektov verejnej
správy

v obciach, VÚC, a v RO a PO
zriadených obcou

694- výnosy samosprávy

alebo VÚC

696- výnosy samosprávy

28534

z kapitálových transferov zo ŠR
59001

z kapitálových transferov od
Európskych spoločenstiev
698-výnosy samosprávy od

182

ostatných subjektov mimo verejnej
správy
362913

Spolu
2. Výnosy v členení podľa rozpočtových programov /v EUR/
Rozpočtový program
Popis výnosov /číslo účtu a názov/

Suma v EUR

Vzdelanie – základná škola

357 - transfer zo ŠR

26870

Vzdelanie – základná škola

357 - transfer zo ŠR

448

Vzdelanie – materská škola

357 – transfer zo ŠR

1065

Vzdelanie – materská škola

633 – príspevok od rodičov

406

Vzdelanie – ZŠ a MŠ

357 –príspevok zo ŠR

514

Vzdelanie – školský klub detí

633 – príspevok od rodičov

206

Vzdelanie – školská jedáleň

633 – poplatky za stravné

3573

Odpadové hospodárstvo – vývoz
odpadu
Spolu

633 – poplatok za vývoz

8884
41966

3. Náklady - popis a výška významných položiek /v EUR/
Druh nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
Spotrebované nákupy

Služby

501 – Spotreba materiálu

21148

502 – Spotreba energie

21283

511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby

Osobné náklady

Suma v EUR

521 – Mzdové náklady
524 – zákonné sociálne poistenie

472
67
1466
37460
111603
36217

525 - ostatné sociálne poistenie

1259

527 – zákonné sociálne náklady

3531

Dane a poplatky

538 – ostatné dane a poplatky

Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť

548 – ostatné náklady na

474

2283

prevádzkovú činnosť
541 – zostatková cena predaného

2638

DNHM a DHM
Odpisy, rezervy a opravné položky

551- odpisy DNHM a DHM

z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie

553 – tvorba ostatných rezerv

131873
13601

z prevádzkovej činnosti

časového rozlíšenia
Finančné náklady

562 - úroky

4053

568- ostatné finančné náklady

2533

586 – náklady na transfery

2914

Mimoriadne náklady
Náklady na transfery a náklady
z odvodu príjmov

z rozpočtu obce ostatným
subjektom mimo verejnej správy
587 – Náklady na ostatné transfery

Dane z príjmov

591 – splatná daň z príjmov

783
3

395661

Spolu

4. Náklady v členení podľa rozpočtových programov /v EUR/
Rozpočtový program
Popis nákladov /číslo účtu a názov/
Náklady na transfery a náklady
z odvodu príjmov
- Vzdelanie - MŠ

Suma v EUR

501- materiál

705

502 – energie

3035

518 – služby

452

521 – mzdové náklady
524 - zákonné sociálne poistenia

15001
5432

527 – zákonné sociálne náklady
-

Vzdelanie - ZŠ

501 – materiál

675

502 – energie

4766

518 – služby

1796

521 – mzdové náklady
524 – zákonné sociálne poistenia
527 – zákonné sociálne náklady
-

Vzdelanie – školská jedáleň

83

501 – materiál

25731
7805
227
73

518 – služby

-

Vzdelanie – školský klub detí

373

521 – mzdové náklady

6680

524 – zákonné sociálne poistenia

3376

527 – zákonné sociálne náklady

109

501 – materiál

134

518 – služby

52

521 – mzdové náklady

6235

524 – zákonné sociálne poistenia

1788
48

527 – zákonné sociálne náklady
-

Odpadové hospodárstvo

518 - služby

19135
103711

Spolu
5. Osobitné náklady /v EUR/
Názov položky

Suma nákladov v EUR
833

Overenie účtovnej závierky
Iné špeciálne služby - spracovanie ÚP

4651

Iné špeciálne služby – pohrebné trovy

384

Iné špeciálne služby – ocenenia majetku

340

Daňové poradenstvo
6208

SPOLU

Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na
účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5 (okrem účtov 591splatná daň z príjmov a 595-dodatočne platená daň z príjmov).
Výnosy
= 362 913 €
Náklady = 395 658 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením = - 32 745 €
Splatná daň z príjmu (účet 591)
=
3€
Výsledok hospodárenia po zdanení
= - 32 748 €
Účtovný výsledok hospodárenia po zdanení je -32 748 €
Pretože obec mala v roku 2010 vyššie náklady ako výnosy ( vysoké náklady boli hlavne na
odpisovanie majetku obce) vynikol záporný výsledok hospodárenia, teda strata.
Tento bude v roku 2011 preúčtovaný na účet 428 takto: 428/231 = -32 748 €

Výsledok hospodárenia pre tvorbu rezervného fondu:

Rozpočet
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie

Príjmy
253970,22
51423,08
81486,06

Výdavky
247553,82
124991,66
10133,00

Výsledok
hospodárenia
6416,40
-73568,58
71353,06

Výsledok hospodárenia – prebytok rozpočtu za obec Slepčany v roku 2010 je 4200,88 €. V zmysle §
16 ods.6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na účely tvorby peňažných fondov
pri usporiadaní prebytku rozpočtu sú z tohto prebytku vylúčené :
a) prostriedky rezervného fondu vo výške 2,99 €
b) prostriedky fondu opráv vo výške 1115,32 €
c) prostriedky sociálneho fondu vo výške 971,12 €
Spolu = 2089,43 €.
Prebytok hospodárenia za rok 2010 je 2111,45 €
Povinný odvod do rezervného fondu (10%) = 211,14 €
2. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa
vyhotovuje výročná správa.
Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti ovplyvňujúce účtovnú závierku.
3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky.
Zámery rozvoja obce Slepčany a potrieb jej obyvateľov sú vyjadrené vo viacročnom rozpočte
obce, ktorý je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky obce. Viacročný
rozpočet sa zostavuje na tri roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na druhý a tretí rok nie sú
záväzné. Obec sleduje v priebehu roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby
vykonáva v ňom zmeny s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu
rozpočtového roka.
Rozpočet v EUR:
Vnútorné členenie
rozpočtu
Bežné príjmy

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

268 099

289 505

294 505

248 443

287 006

294 446

Kapitálové príjmy

0

0

0

Kapitálové výdavky

0
3 695

11 000

11 000

22 122

10 200

10 200

Bežné výdavky

Finančné
operácie
príjmové
Finančné
operácie
výdavkové

Obec Slepčany vlastní podiel akcií v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. vo výške
154 684 €, t.j. 4660 ks akcií v nominálnej hodnote 30,19 €.

Realizované investičné akcie:
V roku 2010 sme uskutočnili tieto investičné akcie:
1. Rekonštrukcia strechy a fasády domu smútku a výmena okien a dverí v celkovej sume
19 989,81 € - financovanie: dotácia z MF SR = 6 600 €, obec = 13 389,81 €
2. Výstavba viacúčelového ihriska v sume 129 286,44 € - financovanie: dotácia z Úradu
vlády SR = 39 832,70 €; obec = 89 453,74 €
3. Rekonštrukcia protipovodňového valu a kanála v sume = 6 648,11 € - financovanie: dar
zo ZMOS = 2 700 €; obec = 3948,11 €
4. Nákup nehnuteľnosti v sume 18 200 € – financovanie: obec = 18 200 €

Prehľad o stave a vývoji dlhu:
Obec Slepčany má k 31.12.2010 dva dlhodobé úvery :
Úver zo ŠFRB na výstavbu bytov - zostatok k 31.12.2010 = 255 833 €
Úver v Dexia banka Slovensko – na vybudovanie infraštruktúry
k 31.12.2010 je 47 656 €.

k bytom

–

zostatok

Obec Slepčany má k 31.12.2010 jednu krátkodobú pôžičku vo výške 55 547 € ( na odkúpenie
nehnuteľnosti a na dofinancovanie viacúčelového ihriska).

Záver:
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010, podľa
výsledkov účtovnej závierky. Účtovná závierka bola odovzdaná metodičke na daňovom úrade
v Nitre v zákonom stanovenom termíne v písomnej aj elektronickej podobe bez pripomienok.
V budúcom období bude obec aj naďalej zabezpečovať plnenie úloh v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

V Slepčanoch, dňa 25.05.2010

Ing. Anna Koprdová

Ing. Ján Határ

