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Výročná správa obce Slepčany
za rok 2013

Vypracovala:
Ing. Anna Koprdová

Schválil:
Ing. Ján Határ
starosta obce
1

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

SLEPČANY
SLEPČANY
9 351 887 m2
838
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 aj doma spracovávali, teraz sa pestuje
obilie, 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 Záujmového regionálneho združenia
Mochovce a členom ZMOS.

Demografické údaje:
Počet obyvateľov k 31.12.2013 = 838 obyvateľov
Z toho: Ženy
= 407
Muži
= 332
Deti do 15 rokov
= 99

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. V 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.

2

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 27.11.2010 na obdobie 4 rokov. 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 2013
o základných otázkach života obce. V roku 2013 sa konali zasadnutia OZ celkom 5 krát, a to:
19.3.2013; 25.6.2013; 9.8.2013; 24.9.2013 a 17.12.2013.
Komisie
a)
b)
c)

pri OZ v Slepčanoch schválené 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 2013 hlavná kontrolórka pracovala v zmysle plánu kontrolnej
činnosti na rok 2013.
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
- Lenka Kišová – zabezpečuje donášku obedov a liekov pre dôchodcov a upratovanie
priestorov obce

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.
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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
ukazovatele
Bežné príjmy

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

274 287,19

282 941,71

291 222,28

242 317,54

245 701,02

260 718,28

Kapitálové príjmy

0,00

0,00

74 197,00

Kapitálové výdavky

0,00

93 907,18

90 222,06

Bežné výdavky

Finančné
operácie
4200,88
97 646,76
85 795,25
príjmové
Finančné
operácie
22084,87
31 009,02
97 600,88
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
Zásoby

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

0,00

0,00

0,00

929 687,00

861 972,64

901 247,88

154 684,00

154 683,66

154 683,66

596,00

469,40

943,23

Pohľadávky

5 016,00

9 231,23

4 323,01

Finančný majetok

7 020,00

14186,83

6 923,08

0,00

0,00

0,00

955,00

882,71

866,70

Poskytnuté návratné
výpomoci
Ostatné aktíva

AKTÍVA CELKOM

1 097 958,00

1 041 426,47
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1 068 987,56

Vybrané
ukazovatele
Výsledok
hospod.
minulých rokov
Výsledok hospod. za
účtovné obdobie
Rezervy

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

536 254,00

535 525,60

413 367,75

-5 270,00

-46 682,82

-24 903,49

0,00

12 267,37

11 149,61

247 898,00

239 018,17

230 371,20

8 585,00

24 482,67

130 534,77

Bankové úvery

89 881,00

157 947,25

144 110,75

Ostatné pasíva

210 415,00

118 868,23

164 356,97

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

1 097 958,00

1 041 426,47

1 068 987,56

PASÍVA CELKOM
Na základe investičných zámerov obce sa predpokladá rast dlhodobého majetku, ktorý je však
podmienený získaním zdrojov zo štátnych dotácií a európskych fondov. Tento rok sme získali
dotácie na rekonštrukciu verejného priestranstva - park pri OcÚ, na výstavbu detských
hojdačiek pri ihrisku, na vybudovanie kamerového systému a na rekonštrukciu verejného
osvetlenia. Zmluvy máme podpísané, finančné prostriedky očakávame v roku 2014. Finančné
prostriedky na hojdačky a kamerový systém sme dostali v roku 2013. Tiež sme v roku 2013
dostali finančné prostriedky na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, ktorú sme uskutočnili v roku
2012.
c) Analýza vývoja krátkodobých záväzkov a pohľadávok v EUR:
Vývoj
stavu
krátkodobých
záväzkov a pohľadávok
Rok 2011
Rok 2012
Krátkodobé záväzky celkom ( z toho ):

-

dodávatelia
zamestnanci
poistné náklady
priame dane
iné

Krátkodobé záväzky celkom (z toho):

-

po lehote splatnosti
do lehoty splatnosti

Krátkodobé pohľadávky

Rok 2013

8 585,00

24 482,67

130 534,77

3 321,00
0,00
0,00
0,00
5 264,00

2 763,52
8149,11
6535,48
764,48
6 270,08

114 749,74
4 822,49
3 983,28
858,50
6 120,76

8 585,00

24 482,67

130 534,77

0,00
8 585,00

0
24 482,67

0
130 534,77

5 016,00

9231,23

4 323,01

Pri pohľade na vývoj pohľadávok vidieť, že tieto sa v roku 2013 znížili. V pohľadávkach sú
zahrnuté nedoplatky za dane = 664,28 €, vývoz odpadu = 2 686,94 €, nájomné a voda
Sládeková - byt č.101/4 = 663,38 € a za stravné = 308,41 €. Záväzky vzhľadom na ich
charakter sú vyrovnané. ( Sú to záväzky za služby dodávateľom, ktoré boli vykonané v roku
2013, ale faktúry sme dostali až v januári 2014, teda sa nedali v roku 2013 vyrovnať - napr. za
vývoz odpadu, za vodu, najväčšiu položku tvorí faktúra za rekonštrukciu verejného osvetlenia
vo výške 112 705,56 €).

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
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Suma v EUR
15 316,63

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

200 741,86
21 378,11
0,00

648- ostatné výnosy z prevádz. činnosti

15 295,76

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

652- zúčtovanie zákonných rezerv

12 267,37

Finančné výnosy

662 - úroky

3,10

Mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov

693- výnosy z bežných transferov zo ŠR

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

694- výnosy samosprávy z kapitálových

alebo VÚC

696- výnosy samosprávy z kapitálových

48 906,49

a od iných subjektov verejnej správy
31 679,09

transferov zo ŠR
68 519,78

transferov od Európskych spoločenstiev
697-výnosy samosprávy z bežných

0,00

transferov od ostatných subjektov mimo
verejnej správy
698-výnosy samosprávy z kapit.

539,65

transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy
699 – výnosy samosprávy z odvodu

0,00

rozpočtových príjmov
414 647,84

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

501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie

Služby

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

Osobné náklady

521 – Mzdové náklady
524 – zákonné sociálne poistenie

Dane a poplatky

Suma v EUR
22 689,83
25961,65
0,00
36,34
2 190,29
32 654,32
121 481,94
42 479,97

525 - ostatné sociálne poistenie

1 884,08

527 – zákonné sociálne náklady

3 902,91

538 – ostatné dane a poplatky
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472,00

Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť

545 – ostatné pokuty, penále a úroky

Odpisy, rezervy a opravné položky

551- odpisy DNHM a DHM

z prevádzkovej a finančnej činnosti

552 – tvorba zákonných rezerv

548 – ostatné náklady na prev. činnosť

553- tvorba rezerv z prevádzkovej činn.
Finančné náklady

Náklady na transfery a náklady
z odvodu príjmov

50,28
0,00
163 652,38
10 299,61
850,00

562 - úroky

7 428,53

568- ostatné finančné náklady

1 099,54

585 – náklady na transfery z rozpočtu
obce –staveb.úrad

664,00

586 – náklady na transfery z rozpočtu

893,58

obce ostatným subjekt.
587 – Náklady na ostatné transfery
Dane z príjmov

591 – splatná daň z príjmov

0,52
439 551,33

Spolu

3. Výdavky v členení podľa rozpočtových programov /v EUR/
Rozpočtový program
Popis výdavkov
01. Plánovanie, manažment
a kontrola

859,56

Suma v EUR

Bežné výdavky

90 490,97

Kapitálové výdavky

93 907,18

02. Propagácia a marketing

Bežné výdavky

694,75

03. Interné služby

Bežné výdavky

13 881,62

04. Služby občanom

Bežné výdavky

2 717,86

05. Bezpečnosť, právo a poriadok

Bežné výdavky

2 893,53

06. Odpadové hospodárstvo

Bežné výdavky

19 316,73

07. Kultúra a šport

Bežné výdavky

1 824,06

08. Komunikácie, verejné
priestranstvá a prostredie pre
život
09. Vzdelávanie : z toho
- MŠ
- ZŠ
- ŠJ
- ŠKD
10. Bývanie

Bežné výdavky

9 976,52

Bežné výdavky

96 442,11
25 890,67
44 968,51
15 795,01
9787,92

Bežné výdavky

906,08

11. Sociálne služby

Bežné výdavky

6 556,79

12. Administratíva

Finančné operácie

31 009,02
370 617,22

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).
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Výnosy
= 414 647,84 €
Náklady = 439 550,81 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením = - -24 902,97 €
Splatná daň z príjmu (účet 591)
=
-0,52 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
= - 24 903,49 €
Účtovný výsledok hospodárenia po zdanení je -24 903,49 €
Pretože obec mala v roku 2013 vyššie náklady ako výnosy ( vysoké náklady boli hlavne na
odpisovanie majetku obce) vynikol záporný výsledok hospodárenia, teda strata.
Tento bude v roku 2014 preúčtovaný na účet 428 takto: 428/231 = -24 903,49 €
Výsledok hospodárenia pre tvorbu rezervného fondu:

Rozpočet

Príjmy

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie

Výdavky
291 222,28
74 197,00
85 795,25

Výsledok
hospodárenia
260 718,28
30 504,00
90 222,06
-16 025,06
97 600,88
-11 805,63

Výsledok hospodárenia – prebytok rozpočtu za obec Slepčany v roku 2013 je 2 673,31 €. 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 0,00 €
b) prostriedky fondu opráv vo výške 115,32 €
c) prostriedky sociálneho fondu vo výške 779,44 €
Spolu = 894,76 €.
Prebytok hospodárenia za rok 2013 je 1 778,55 €
Povinný odvod do rezervného fondu (10%) = 177,86 €
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 2014

Rok 2015

Rok 2016

280 924,52

288 982,57

288 982,57

Bežné výdavky

266 790,49

266 378,40

266 378,40

Kapitálové príjmy

297 434,56

60 000,00

60 000,00

Kapitálové výdavky

260 000,00

0,00

0,00

operácie

56 923,08

58 450,00

58 450,00

operácie

30 000,00

28 000,00

28 000,00

Finančné
príjmové
Finančné
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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 celkovom náklade 194 341,62 €:
V roku 2013 sme realizovali štyri investičnú akciu:
1. rekonštrukciu verejného priestranstva - park pri OcÚ ( 68 245,46 €),
2. osadenie detských hojdačiek pri športovom ihrisku (2 930,20 €),
3. vybudovanie kamerového systému ( 10 160,40 €),
4. rekonštrukciu verejného osvetlenia (113 005,56 €)
- na zabezpečenie financovania rekonštrukcie verejného priestranstva sme si vzali
prekleňovací úver z Prima banky Slovensko a.s. vo výške 45 000 €, zvyšné prostriedky
sme čerpali z rozpočtu obce a krátkodobej pôžičky. V roku 2014 by sme mali podľa
zmluvy s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou dostať podporu vo výške 45 434,56 €.
Tiež chceme Pôdohospodársku platobnú agentúru požiadať o vrátenie časti DPH.
- na osadenie detských hojdačiek sme získali finančné prostriedky od OZ Mikroregión
Požitavie –Širočina vo výške 2 625,80 €, zvyšok ostatné sme uhradili z rozpočtu obce.
- kamerový systém sme vybudovali z dotácie MV SR vo výške 8 000€, zvyšok sme uhradili
z rozpočtu obce.
- na rekonštrukciu verejného osvetlenia sme získali dotáciu vo výške 107 070,13 € zmluvu máme podpísanú, v roku 2014 musia urobiť kontrolu a potom nám finančné
prostriedky poskytnú, zvyšok uhradíme z rozpočtu obce v roku 2014.
Prehľad o stave a vývoji dlhu:
Obec Slepčany má k 31.12.2013 dva dlhodobé úvery :
Úver zo ŠFRB na výstavbu bytov - zostatok k 31.12.2013 = 229 277,26 €
Úver v Dexia banka Slovensko – na vybudovanie infraštruktúry k bytom – zostatok
k 31.12.2013 je 43 927,78 €.
Obec Slepčany má k 31.12.201 jeden krátkodobý (prekleňovací ) úver vo výške 45 000,00 €.
Prekleňovací úver ktorý sme mali na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice sme v roku 2013 uhradili
v plnej výške 63 000 €, pretože sme dostali prisľúbenú dotáciu od Poľnohospodárskej platobnej
agentúry vo výške 63 571,20 €.
Obec Slepčany má k 31.12.2013 jednu krátkodobú pôžičku vo výške 55 182,97 € (zostatok
z roku 2010 - na odkúpenie nehnuteľnosti a na dofinancovanie viacúčelového ihriska, tiež
výdavok na časť úhrady za rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v roku 2012 a časť úhrady za
rekonštrukciu verejného priestranstva v roku 2013).
Záver:
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013, podľa
výsledkov účtovnej závierky. Účtovná závierka bola odovzdaná metodičke na daňovom úrade
v Nitre v zákonom stanovenom termíne v 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 znení neskorších predpisov.

V Slepčanoch, dňa 10.4.2014
Ing. Ján Határ
starosta obce

Táto výročná správa bola schválená uznesením OZ č.2 zo dňa 29.4.2014
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