VÝROČNÁ SPRÁVA
OBCE VÝČAPY - OPATOVCE
za rok 2011

Výčapy - Opatovce, apríl 2011
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I. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE VÝČAPY - OPATOVCE
1.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce:

Západoslovenský kraj, okres Nitra

Susedné mestá a obce:

Ľudovítová, Jelšovce, Čakajovce, Drážovce, Nitra,
Koniarovce, Dolné Lefantovce, Bádice, Podhorany

1.2. Demografické údaje
Obec Výčapy - Opatovce sa nachádza
približne 16

km severne od Nitry v nadmorskej

výške 155 m. Je situovaná v juhovýchodnej
časti Nitrianskej pahorkatiny na pravostrannej
nive a terase rieky Nitry.

Počet obyvateľov k 31.12.2011: 2165
Veková štruktúra obyvateľstva:
Kategória

Spolu

Muži

Ženy

Vek od 0 – 3 rokov

65

35

30

Vek od 4 – 6 rokov

65

31

34

Vek od 7 – 14 rokov

184

105

79

Vek od 15 – 17 rokov

68

33

35

Vek od 18 – 60 rokov

1311

665

646

Vek nad 60 rokov

472

186

286

Spolu

2165

1055

1110

Klíma Výčap – Opatoviec patrí do oblasti nížinnej klímy s miernou inverziou teplôt,
viac-menej suchej prevažne teplej. Priemerná teplota v januári sa pohybuje od -1,5
o
C do -4 oC, v júli od 18,5 oC do 19,5 oC. Priemerné zrážky činia okolo 650 – 700 mm
na 1 m2 za rok.
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1.3. Symboly obce
erb obce

zástava obce

1.4. História obce
Obec Výčapy - Opatovce vznikla v roku 1888 zlúčením obce Výčapy a obce
Opatovce. Prvá písomná zmienka o Obci Výčapy je z roku 1239. Samostatná osada
je staršieho založenia a bola majetkom rodu Hunt – Poznanovcov, ktorí darovali časť
svojho majetku vo Výčapoch zoborskému opátstvu. Na darovanom majetku postupne
vznikla osada Opatovce.
Zrejme v tom čase nechali postaviť šľachtici zo Seku vo Výčapoch farský kostol
zasvätený Všetkým svätým a stali sa jeho patrónmi.
V roku 1848 sa v našej obci zaviedlo vyučovanie v zimných mesiacoch a až o štyri
roky neskôr sa začína pravidelná výučba. V roku 1875 sa škola stáva dvojtriednou
obecnou školou.
K významným dátumom v histórii našej obce môžeme zaradiť tieto:
1. 9. 1941 bola zriadená detská opatrovňa,
1. 4. 1945 oslobodenie obce Výčapy – Opatovce,
16. 5. 1945 vznikol prvý Miestny národný výbor v obci
v roku 1949 sa otvorilo kino, ktoré bolo neskôr viackrát rekonštruované,
v roku 1960 bola osada Ľudovítova pričlenená k obci Výčapy – Opatovce,
1. 1. 1961 bola zriadená Zubná ambulancia,
22. 6. 1975 bola odovzdaná do užívania nová budova Kultúrneho domu,
v roku1980 bola zriadená Detská ambulancia ,
v roku 1982 bola dokončená prístavba Základnej školy,
22. 1 . 1988 bola odovzdaná do užívania budova Materskej školy,
v roku 1993 bola v obci zriadená lekáreň,
v roku 1994 sa osada Ľudovítova oddelila od obce Výčapy – Opatovce,
v roku 1997 sa dala do užívania I. etapa kanalizácie a ČOV,
v roku 1999 sa konali oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci,
v roku 2001 bola vyhotovená vnútorná maľba kostola Všetkých svätých,
1. 1. 2003 sa začala používať budova starej školy na účely ZS,
v roku 2009 sa konali oslavy 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
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Predstavitelia obce od roku 1900 do súčasnosti:
Mihály Tóth – richtár, Pál Kuna – richtár, Eliáš Buday – komisár, Zsigmund Dékaň –
komisár, Gustáv Šimánsky – predseda, Ignác Magáth – predseda, Michal Chrastina
– predseda, František Buday – predseda, Viktor miškolci – predseda, Július Varga –
tajomník, Dezider Vozár – predseda, Alexander Čulák – tajomník, Mikuláš Čelinák –
predseda, Ernest Hupka – starosta, Ing. Jozef Holúbek – starosta.
Významní rodáci:
Katarína Lazarová – spisovateľka, zomrela v roku 1995 , napísala 13 kníh
Helena Holičková rod. Kunová – sopranistka, sólistka opery SND
Dezider Tóth – akademický maliar, ilustrátor
Štefan Mesároš – výtvarník

1.5. Organizačná štruktúra obce
Orgánmi obce sú:
a/ obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor Obce Výčapy-Opatovce zložený
z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi Obce Výčapy-Opatovce.
Obecné zastupiteľstvo má 9 poslancov. Rozhoduje o všetkých základných otázkach
života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
b/ starosta obce
Starosta obce je štatutárom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého
volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom
obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch
pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom / § 13 ods. 3
zákona č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov/.
Predstavitelia orgánov obce v roku 2011:
Starosta obce:

Ing. Jozef Holúbek

Zástupca starostu obce:

Ing. Žigmund Tóth, PhD.

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Ladislav Fúska
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Poslanci obecného zastupiteľstva:
Stanislav BALKO
Adresa: Výčapy - Opatovce 622
Pracovný obvod: s.č. : 575 – 666, 833,837

Jaroslav ČULÁK
Adresa: Výčapy - Opatovce 129
Pracovný obvod: s.č.: 294 - 392

Mgr. Jozef KOVÁČ
Adresa: Výčapy - Opatovce 155
Pracovný obvod: s.č.: 489 – 574

Slavomír FIKSEL
Adresa: Výčapy – Opatovce 765
Pracovný obvod: s.č.: 489 - 574

Mgr. Jana KUNOVÁ
Adresa: Výčapy - Opatovce 685
Pracovný obvod: s.č.: 667 – 764

Zdenka MIŠKOLCIOVÁ
Adresa: Výčapy – Opatovce 774
Pracovný obvod: s.č.: 765 - 882

Ing. Marián PITERKA
Adresa: Výčapy - Opatovce 134
Pracovný obvod: s.č.: 204 – 293

Erika ŠEBOVÁ
Adresa: Výčapy – Opatovce 137
Pracovný obvod: s.č.: 109 - 203

Ing. Žigmund TÓTH, PhD.
Adresa: Výčapy - Opatovce 196
Pracovný obvod: s.č.: 393 – 488

Pri obecnom zastupiteľstve pracujú nasledovné komisie v zložení:
Komisia finančná a správy obecného majetku
Predseda: Zdenka Miškolciová
Členovia:
Mgr. Jana Fazekašová, Ing. Zdenka Magátová
Zapisovateľ: Bc. Daša Dávidová
Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia:
Predseda: Jaroslav Čulák
Členovia:
Ing. Marián Piterka, Ladislav Ďurčo, Slavomír Fiksel
Zapisovateľ: Helena Machová
Komisia sociálna, zdravotná a bytová:
Predseda: Erika Šebová
Členovia:
Mgr. Beáta Budayová, Ing. Miroslava Kucková
Zapisovateľ: Mgr. Lujza Balková
Komisia ochrany verejného poriadku:
Predseda: Mgr. Jozef Kováč
Členovia: Ing. Peter Macho, Jozef Kováč, Mgr. Marián Bednárik
Zapisovateľ: Jarmila Bernátová
Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry , mládeže a športu:
Predseda: Mgr. Jana Kunová
Členovia: Mgr. Martina Kováčová, Klaudia Piterková, Stanislav Balko, PaedDr.
Martin Čulák, Katarína Kunová
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Povodňová komisia:
Predseda:
Ing. Jozef Holúbek
Podpredseda: Ing. Žigmund Tóth, PhD.
Členovia:
Jaroslav Čulák, Slavomír Fiksel, Stanislav Balko, Miroslav Macho,
František Štefanka, Štefan Schmikal, Ján Kollárik
Komisia pre kontrolu podania majetkového priznania:
Ing. Žigmund Tóth, PhD., Zdenka Miškolciová, Jozef Kováč

Obecný úrad vo Výčapoch- Opatovciach
Sídlo: 951 44 Výčapy - Opatovce č. 467
IČO: 308650

DIČ: 2021102930

Tel.: 037/7795150, 77951 51, 77951 06, 77955 01, 77955 09

Fax: 037/7795150

Web stránka: www.vycapy-opatovce.sk
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s. č. ú.: 8003994/5200

Pracovníci obecného úradu:
Jarmila Bernátová
- prednostka OcÚ
- matrika, evidencia obyvateľov
Helena Machová
- odborná referentka
- mzdová agenda, stavebná agenda
Bc. Erika Hrnčárová
- odborná referentka
- pokladňa, fakturácia, overovanie podpisov a listín, sociálna agenda
Mgr. Lujza Balková
- projektová manažérka
- dane z nehnuteľností, poplatok za TKO a DSO, projekty
Bc. Dáša Dávidová
- účtovníčka
- účtovníctvo obce, školstvo, civilná ochrana, výrub stromov
Štefánia Fraňová
- kultúrna referentka, pracovný pomer ukončila 30.11.2011
František Štefanka
- údržbár
Mária Sitárová
- upratovačka
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1.6. Rozpočtové organizácie obce
Základná škola Výčapy – Opatovce
Adresa školy: 951 44 Výčapy – Opatovce 185
Telefón /fax: 037 / 77 951 08
Webová adresa: www.zsvycapyopatovce.edupage.org
E – mail školy: evahomolova@pobox.sk
Riaditeľka školy: Mgr. Eva Homolová
Zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie: Mgr. Jarmila Kročková
Zástupca pre primárne vzdelávanie a školský klub detí: Mgr. Jozef Janči
Počet žiakov: 248
Základná škola je škola s právnou subjektivitou, ktorej súčasťou je školský klub detí.
Je rozpočtovou organizáciou, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obecného úradu Výčapy
- Opatovce. V deviatich ročníkoch je 18 tried s priemerným počtom žiakov 13,83.
V tomto počte tried sú zahrnuté aj tri špeciálne triedy s počtom žiakov 18.
Základná škola ponúka individuálny prístup k žiakom, výučbu dvoch cudzích jazykov,
odbornú výučbu informatiky, výučbu odborných predmetov prostredníctvom IKT,
informácie pre rodičov prostredníctvom internetovej žiackej knižky, využívanie
vzdelávacích a kultúrnych poukazov návštevou divadelných a filmových podujatí
a záujmovej činnosti, organizovanie školy v prírode, lyžiarskeho výcviku, plaveckého
výcviku, prípravu žiakov do predmetových olympiád a súťaží.

Materská škola Výčapy – Opatovce
Adresa školy: 951 44 Výčapy - Opatovce č. 498
Telefón:
037/77951 46
E-mail školy: hatefsku@stonline.sk
Riaditeľka školy: Helena Kováčová
Počet žiakov: 63
Materská škola je predškolské zariadenie s právnou
subjektivitou, ktorej súčasťou je Zariadenie
školského stravovania. Je rozpočtovou organizáciou
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obecného úradu
Výčapy - Opatovce. Tri triedy navštevovalo 63 detí vo veku od 2,5 roka do 6 rokov.
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II. EKONOMICKÉ ÚDAJE
2.1 Obec a jej úlohy
Obec je samostatný územný a správny celok SR. Združuje osoby, ktoré majú
na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok
ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a predpisov, samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami,
pričom výkon samosprávy je definovaný v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. 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,
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
organizácii, 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 zákon č. 564/2004 Z.z.
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
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, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je
právnickou osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR
podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej
závierky rozpočtových organizácií a obcí je zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie
a obce v sústave podvojného účtovníctva.
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Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje tretia časť zákona č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú
prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám,
ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom účtovná závierka tvorí jeden celok
pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu
ziskov a strát, poznámok.
Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovníctve
obce. Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska
významnosti, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Vymedzenie predmetu účtovníctva obsahuje § 2 zákona o účtovníctve ako
účtovanie a vykazovanie skutočností o stave a pohybe majetku, o stave a pohybe
záväzkov, o rozdiele majetku a záväzkov, o výnosoch a nákladoch, o príjmoch
a výdavkoch, o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky v roku 2008 v zmysle
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a opatrenia MF SR č. 24501/2003-92, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre
rozpočtové organizácie a obce a v znení opatrenia č. MF/10717/2004-74 a opatrenia
MF SR č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní,
označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto
predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie a obce v znení opatrenia
MF SR č. 1487/2004-74 a v znení opatrenia č. MF/10717/2004-74.
Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 19
stanovuje povinnosť overenia individuálnej účtovnej závierky a v § 20 vyhotovenie
výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou závierkou musí byť tiež overený audítorom.
Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších doplnkov.
Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom
je zostavenie účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie
účtovnej závierky ako celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta
predkladania.

2.2 Ekonomické ukazovatele
2.2.1. Informácie o rozpočte
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011, ktorý
schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 23.02.2011 uznesením č. 31/2011.
Prvá zmena bola schválená OZ dňa 31.08.2011 uznesením č. 115/2011.
Druhá zmena bola schválená OZ dňa 26.10.2011 uznesením č. 145/2011.
Príjmy

Schválený
Rozpočet
Skutočnosť
rozpočet po zmenách k 31.12.2011
Bežné príjmy
1 018 493
1 163 219
1 127 742
Kapitálové príjmy
0
402 370
402 370
Finančné príjmy
388
388
388
Spolu
1 018 881
1 565 977
1 530 500
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Výdavky

Schválený
Rozpočet
Skutočnosť
rozpočet po zmenách k 31.12.2011
Bežné výdavky
301 797
394 018
371 321
Kapitálové výdavky
129 150
467 225
466 849
Finančné operácie
60 418
60 418
60 417
Spolu
491 365
921 661
898 587
Príjmy bežného rozpočtu v €
Názov

Zdroj
111

Tuz. bežné transfery zo ŠR

41

Bežné príjmy

11H

Transfer z VÚC
Spolu:

Schválený
rozpočet
361 011

Rozpočet
po zmenách
466 979

Skutočnosť
k 31.12.2011
466 979

657 482

695 640

660 163

0

600

600

1 018 493

1 163 219

1 127 742

Rozpočet
po zmenách
360 015

Skutočnosť
k 31.12.2011
360 015

Príjmy kapitálového rozpočtu v €
Názov

11S1

Tuz.kap.transfery z EU

Schválený
rozpočet
0

11S2

Tuz.kap.transfery zo ŠR

0

42 355

42 355

0

402 370

402 370

Zdroj

Spolu

Príjmové finančné operácie v €
Názov

Zdroj
131A

Zostatok z r. 2010

Schválený
rozpočet
388

Rozpočet
po zmenách
388

Skutočnosť
k 31.12.2011
388

388

388

388

Spolu

Výdavky bežného rozpočtu v €

1plánovanie,manž
ment a kontrola
2 - bezpečnosť

41

Bežné výdavky

Schválený
rozpočet
4 800

41

Bežné výdavky

10 700

9 400

9 309

3 - školstvo

41

Bežné výdavky

770

770

770

4 – Komunikácie
a verejné
priestranstvá

41

Bežné výdavky

3 280

3 572

3 552

11S1

Bežné výdavky z EU

0

6 191

6 191

11S2

Bežné výdavky zo ŠR

0

728

728

41

Bežné výdavky

33 100

38 968

38 938

Program

5 – životné prostr.

Zdroj

Názov výdavku

11

Rozpočet
po zmenách
4 920

Skutočnosť
k 31.12.2011
4 527

111
6 – opatrovateľská 41
služba
7 – kultúra,šport
41
a iné spoločenské
služby
11H

Bežné transfery zo ŠR

0

67 264

67 264

Bežné výdavky

3 100

3 438

2 224

Bežné výdavky

43 302

49 649

44 148

0

600

600

184 090

182 800

167 538

Bežné transfery z
VÚC

8 – správa obce

41

Bežné výdavky

111

Zo štátneho rozpočtu

5 055

9 541

9 541

9 – rozvoj bývania 41

Bežné výdavky

8 250

10 250

10 089

10 – ZS

Bežné výdavky

5 350

5 930

5 902

301 797

394 018

371 321

41

Spolu:
S

Výdavky kapitálového rozpočtu v €

2 - bezpečnosť

41

Kapitálové výdavky

8 000

Rozpočet
po
zmenách
0

3 – školstvo

41

Kapitálové výdavky

31 000

1 716

1 716

4 – komunikácie
a verejné priestr.

41

Kapitálové výdavky

39 150

55 046

55 044

11S1

Tuz.kap.transfer z EU

0

353 824

353 824

11S2

Tuz.kap.transfer zo ŠR

0

41 627

41 626

41

Kapitálové výdavky

14 000

14 000

13 977

41

Kapitálové výdavky

37 000

1 000

650

41

Kapitálové výdavky

0

12

12

129 150

467 225

466 849

Schválený
rozpočet

Skutočnosť
k
31.12.2011
38 672
21 745

Zdroj

Názov výdavku

Program

5 – životné
prostredie
7 – kultúra,šport
a iné spol. služby
8 – správa obce

Spolu:

Schválený
rozpočet

Skutočnosť
31.12.2011
0

Výdavkové finančné operácie v €
Zdroj

Názov výdavku
Splátka istiny - úver

38 673

Rozpočet
po
zmenách
38 673

Splátka istiny - ŠFRB

21 745

21 745

Program
8 – správa obce

41

9 – rozvoj bývania 41
Spolu:

60 418

12

60 418

60 417

2.2.2. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v €
AKTÍVA
Názov

ZS k 01.01.2011

KZ 31.12.2011

4 543 047

5 285 749

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

4 147 655

4 890 357

Dlhodobý finančný majetok

395 392

395 392

Obežný majetok spolu

382 817

447 333

395

297

Pohľadávky

30 488

35 604

Finančný majetok

309 375

382 366

0

0

Zúčtovanie medzi sub.VS

38 559

29 066

Časové rozlíšenie

6 411

3 461

4 932 275

5 736 543

Neobežný majetok spolu
Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok

Z toho:
Zásoby

Poskytnuté návr.fin.výpomoci

Spolu

PASÍVA
Názov

ZS k 01.01.2011

KZ k 31.12.2011

Vlastné zdroje krytia
majetku

2 524 373

2 899 360

Fondy účtovnej jednotky

2 542 676

2 896 110

Výsledok hospodárenia

- 18 303

3 250

Záväzky

964 402

915 624

Dlhodobé záväzky

659 463

649 091

Krátkodobé záväzky

41 502

40 025

Bankové úvery

248 149

209 477

Časové rozlíšenie

1 443 500

1 921 559

rezervy

14 900

16 500

Zúčtovanie medzi subjektmi

388

531

Spolu:

4 932 275

5 736 543

Z toho:

Z toho:
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2.2.3. Informácie o vybraných údajoch na strane aktív a pasív súvahy
Na obecný úrad bolo prijatých 345 faktúr. Obec má neuhradené došlé faktúry
v sume 2.070,04 € /účet 321 000/,
Obec vedie pohľadávky na dani z pozemkov vo výške 580,11 € /účet
319 001/,na dani zo stavieb vo výške 17.255,21 € / účet 319 002/, na poplatku
za KO a DSO vo výške 3.452,36 €/ účet 318 024 /,
Obecný úrad v bežnom roku nakupoval zásoby na sklad a to 50 ks smetných
nádob v hodnote 970- € ,
Obec má dlhodobé záväzky a to príspevok zo ŠFRB na výstavbu nájomných
bytov vo výške 6637.074,02 € /účty 479 000 a 479 001/a úver na
rekonštrukciu kaštieľa na obecný úrad vo výške 209.476,59 €/účet 461 001
a 461 002/
Náklady budúcich období sú vo výške 3.431,13 € /účty 381/
Príjmy budúcich období sú vo výške 29,85 € /účty 385/,
Výnosy budúcich období sú vo výške 1.921 558,85 € / účty 384 /
Obecný úrad tvorí krátkodobé rezervy na nevyčerpané dovolenky v roku 2011
vo výške 4.500- € /účet 323 000/, na vykonanie auditu vo výške 2.000,- € /účet
323 001 /
Obecný úrad tvorí dlhodobú rezervu na prebiehajúci súdny spor vo výške
10.000,- € /účet 459 000/
Aktíva obce k 31.12.2011 predstavujú celkom čiastku 5.736.543,- €. Hodnota
dlhodobého investičného majetku obce, ako aj finančný majetok obce, zásoby,
pohľadávky zodpovedajú hodnote majetku, ktoré boli inventarizované
inventarizačnou komisiou, ktorá vykonala fyzickú aj dokladovú inventarizáciu majetku
k 31.12.2011. Pasíva k 31.12.2011 predstavujú čiastku celkom 5.736.543,- €, čo
zodpovedá zdrojom krytia majetku t.j. finančným prostriedkom a záväzkom.
Bilančná kontinuita bola dodržaná, pretože aktíva sa rovnajú pasívam.
2.2.4. Účtovný výsledok hospodárenia:

výnosy – náklady

Účtovná trieda 6: (výnosy )

845.491,- €

Účtovná trieda 5: ( náklady )

842.241,- €

Daň z príjmov:

0

Účtovný výsledok hospodárenia

3.250,- €
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Účtovný výsledok hospodárenia je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi, ktoré časovo
a vecne súvisia s príslušným rokom 2011. Obec v roku 2011 vykázala prebytok
v sume 3.250,- €. Celá suma bude v roku 2012 preúčtovaná na účet 428, čo je
nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov.

III. ŽIVOT V OBCI
3.1. Občianska infraštruktúra
Obec má vybudovanú sieť občianskej infraštruktúry v tejto skladbe: obecný úrad ,
kultúrny dom , základná škola, materská škola, dom smútku, dva cintoríny, futbalové
ihrisko dané do prenájmu miestnemu Združeniu futbalového klubu. K občianskej
vybavenosti, ktorá poskytuje služby pre občanov patria :
Poštový úrad
Autoservis, pneuservis, odťahová služba Ivan Kuna
Chovateľské, záhradkárske a rybárske potreby
Kadernícky salón BEBA
Kozmetické štúdio EMA
Potraviny BUDAY-BUDAYOVÁ
Potraviny COOP Jednota
Supermarket COOP Jednota
STAV REAL Vladimír Hrnčár
Zmiešaný tovar Katarína Molnárová
Zmrzlina Mária Bekényiová
KAJAgarden,bytové doplnky,kvetinárstvo
Mini potraviny Ladislav Dlábik
Kaviareň Koloniál
Šport Bar Soňa Hupková
Rehabilitačné centrum Silvia Billíková
Papiernictvo, farby, laky, Vladimír Miko
Mäso-údeniny Tibor Fábry
Branislav Németh- SIGMONET
Poľnohospodárske podielnické družstvo
Cinema pub Peter Candák

3.2. Technická infraštruktúra
Zásobovanie obce pitnou vodou je riešené formou obecného vodovodu.
V obci je dobudovaná splašková kanalizačná sieť. Obec je napojená na
kanalizačnú sieť s odvedením a čistením splaškových odpadových vôd do spoločnej
ČOV Výčapy – Opatovce.
Vodovodná a kanalizačná sieť je v správe Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. Nitra. Obec Výčapy - Opatovce je plynofikovaná. Sídelný útvar obce
Výčapy-Opatovce je pripojený na elektrickú energiu z distribučnej rozvodnej vzdušnej
siete VN – 22 kV cez stožiarové trafostanice TS 1 – TS 7.
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3.3. Dopravná infraštruktúra
Hlavnú komunikačnú kostru obce Výčapy-Opatovce tvorí komunikácia prvej triedy
I/64. Táto komunikácia prechádza stredom obce Na túto cestu sú napojené obecné
komunikácie, ktoré prechádzajú všetkými časťami obce. V obci sú vybudované
chodníky pri štátnej ceste , na novom sídlisku JUH a v smere od štátnej cesty
k obecnému úradu.
Obcou prechádza železničná trať v smere Nitra -Topoľčany. Autobusová doprava je
zabezpečená linkami Veolia Transport Nitra a.s. a SAD Prievidza a.s.

3.4. Zdravotníctvo
Obec Výčapy - Opatovce má vybudované zdravotné stredisko, kde zdravotnú
starostlivosť pre obec poskytujú:
MUDr. Ladislav Absolón
– všeobecný lekár pre dospelých
MUDr. Viera Uramová
– všeobecný lekár pre deti a dorast
MUDr. Igor Tarabčák
– gynekológ
MUDr. Mária Kittlerová
– stomatológia pre dospelých, dorast a deti
Lekáreň sv. Cyrila a Metoda

3.5. Kultúra a šport
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečujú v spolupráci s obecným úradom
organizácie a združenia obce, ktoré obec podporuje formou dotácie z rozpočtu obce.

 organizácie a združenia obce:
Združenie FC Výčapy - Opatovce
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska
Spevácka skupina NÁDEJ
Folklórna skupina NEFELEJCS
Občianske združenie ŠKÔLKARIK
ZO Slovenského zväzu chovateľov
Športový klub stolného tenisu

Tanečný súbor CATS
Klub mladých športových nádejí
Poľovnícke združenie
26. zbor sv. Cyrila a Metoda
ZO Slovenského zväzu záhradkárov

Žiadateľ

Poskytnuté

Použité

Účelové určenie dotácie

prostriedky

prostriedky

12 000

12 000

0

Spevácka skupina NÁDEJ

400

399,56

0,44

Tanečný súbor CATS

500

0

500

Klub mladých športových nádejí

400

400

0

Športový klub stolného tenisu

800

800

0

1 350

1 349,38

0,62

Združenie FC Výčapy - Opatovce

ZO Jednoty dôchodcov
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Rozdiel

Folklórny súbor Nefelejcs

400

100

300

ZO záhradkárov

200

200

0

Transfer jednotlivcom

2000

2000

0

18 050

17 248,94

Spolu:



801,06

významné kultúrne akcie v roku 2011

Dlhé fašiangové obdobie bolo v našej obci obohatené ľudovými zvykmi, spevom
a tancom. Zabávala sa nielen mladá generácia, ale na svoju mladosť si zaspomínali
aj tí, skôr narodení. Folklórna skupina Nefelejcs predviedla dňa 06.02.2011 pásmo
ľudových tradícií, miestnych zvykov, piesní a tancov pod názvom „Spevavé
fašiangové popoludnie“. Program bol moderovaný v slovenskom aj maďarskom
jazyku. Takmer 90 minútový program sledovalo asi 170 divákov z radov našich
občanov.

Tradičné fašiangovanie mládencov po dedine sa uskutočnilo 5. marca 2011.
Oblečení vo vyšívaných košeliach, zabúchali na brány domov, aby prebrali ľudí zo
zimného spánku. Ich typický tanec s fašiangovými palicami sprevádzala šikovná
harmonikárka.

Záver fašiangov patril dôchodcom. ZO Jednoty dôchodcov Slovenska pripravila
pre svojich členov 8.03.2011 výročnú členskú schôdzu spojenú s fašiangovým
posedením. V pestrom programe vystúpila TS CATS a spevácka skupina Nádej.

Stavanie mája sa už stalo peknou tradíciou v našej obci. V príjemný, sobotný
podvečer, 30. apríla 2011 sa zišli deti aj dospelí pred obecným úradom. Program
otvorila tanečná skupina CATS. V príhovore starosta obce privítal prítomných
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a pripomenul históriu stavania májov. A potom mládenci a muži vztýčili máj
ozdobený stuhami vo farbách výčapskej zástavy.

Druhá májová nedeľa patrila našim mamám. Kyticu vďaky uvili z piesní, básní,
tancov a scénok deti z materskej školy a žiaci zo základnej školy. Pod vedením
pedagógov pripravili slávnostnú akadémiu ku Dňu matiek.

V nedeľu 29. mája 2011 sa v sále KD odohralo predstavenie „Zázrak z Assisi“.
Pútavý príbeh zo života dvoch svätcov nám predviedol viac než päťdesiatčlenný
mládežnícky divadelný súbor. Naši mladí podali neuveriteľný výkon a ukázali nám
kúsok svojho talentu.
Kultúrna komisia a dobrovoľníci pripravili na deň detí pre naše deti hokejové
majstrovstvá. Pripravili pre ne veľa veselých a športových súťaží. Na stanovištiach
nazbierali veľa bodov, za ktoré si potom v zázračnom obchode nakúpili veľa
zaujímavých vecí. Deň spestrilo cvičenie ZUMBY.
V septembri sme oslávili deň Ústavy SR. Tento sviatok už
tradične slávime v areáli futbalového ihriska, kde sa slávnostne
zapáli vatra zvrchovanosti a všade naokolo sa rozhoreli malé
vatry pre deti na opekanie špekáčikov.

V sobotu 3. septembra 2011 obec v spolupráci so ZO JDS a s finančným
príspevkom z Nitrianskeho samosprávneho kraja
zorganizovala „Dožinkové
slávnosti“, kde sa predstavili spevácke skupiny Ujlačanka z Veľkého Zálužia,
Šuriančanka zo Šurianok, Čabanka z Čabu, Írecký seniori z Jarku a Nádej z Výčap
– Opatoviec.
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 obecná knižnica:
Pri obecnom úrade je zriadená obecná knižnica pre obyvateľov obce aj širokého
okolia. Knižničný fond obsahuje 9 559 knižničných jednotiek a pravidelne dvakrát do
roka sa dopĺňa o nové knihy pre dospelých ale aj deti. Zodpovedná vedúca p.
Štefánia Fraňová k 30.11.2011 ukončila pracovný pomer. Od 01.12.2011 knižnicu
spravuje p. Helena Machová.
Deň
Utorok
Piatok

Výpožičný čas
10,00 – 18,00

V roku 2011 sa knižničný fond doplnil o 3 knihy odbornej literatúry pre dospelých,
53 kníh literatúry pre dospelých, 16 kníh detskej literatúry a 5 encyklopédií v celkovej
hodnote 642,56 €. Do obecnej knižnice bolo zapísaných 113 čitateľov. Dospelí
navštívili knižnicu 837-krát a deti do 15 rokov 419-krát. Bolo vypožičaných 163 kníh
odbornej literatúry pre dospelých, 832 krásnej literatúry pre dospelých, 114 kníh
odbornej literatúry pre deti a 976 kníh krásnej literatúry pre deti. Spolu bolo
uskutočnených 2085 výpožičiek kníh.

 Obecné noviny „Život obce“:
V decembri roku 2007 bolo vydané nulté číslo obecných novín Život obce“. Za
štyri roky činnosti bolo vydaných 16 čísel. Obecné noviny prinášajú pre občanov
informácie o schválených dôležitých uznesenia obecného zastupiteľstva, všeobecne
záväzných nariadeniach obce, o športových, kultúrnych a spoločenských podujatiach
konaných v obci, ponuka služieb v obci, radostné správy o narodení nového občana
ale aj tie smutné o tom, kto nás so spoluobčanov opustil navždy. Obecné noviny sa
roznášajú do domácností bezodplatne a hlavne tí starší sa už nevedia dočkať
nového vydania . V roku 2011 boli vydané štyri čísla a náklady na tlač boli v sume
1.485,- €.
Reakčná rada pracuje v zložení: Mgr. Lujza Balková – šéfredaktor, Jarmila
Bernátová – zástupca šéfredaktora, členovia: Stanislav Balko, Štefánia Fraňová,
Mgr. Patrícia Halászová, Ing. Gabriela Jánošková a Mgr. Jana Kunová. V októbri sa
členstva vzdali Stanislav Balko a Štefánia Fraňová a pridali sa Mgr. Jolana Čuláková
a z našej mladej generácie Natália Kunová a Gabriela Búšová.

 Šport
Obec v spolupráci s Klubom mladých športových nádejí zorganizovala dňa
26.06.2011 už IV. ročník „ Behu obnovenými ulicami obce“. Súťažilo sa v mnohých
kategóriách.
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Základná organizácia jednoty dôchodcov Slovenska vo Výčapoch – Opatovciach
po prvýkrát zorganizovala športové hry seniorov v našej obci. Pozvanie prijali aj
súťažiace družstvá z Horných Lefantoviec, Dolných Lefantoviec a z Podhorian. Toto
podujatie sa uskutočnilo na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ.

Po úspešnom nultom ročníku Vodného futbalu v roku
2010 sa 9.07.2011 uskutočnil jeho prvý ročník.
Predchádzala tomu polročná príprava v spolupráci
s Nitrianskym samosprávnym krajom, Cinema pub-om
a mládežou. Prihlásilo sa 20 mužstiev z celého Slovenska.
Do našej obce prišli ľudia z okolitých obcí, z Nitry, Topoľčian, Prievidze,
Partizánskeho, Banskej-bystrice a dokonca aj z Košíc. Turnaj prebiehal od 10.00 do
19.30 hod. Sprievodný program bol vo forme skákajúceho hradu, suchého bazénu,
cukrovej vaty a maľovania na tvár.
Klub mladých športových nádejí zorganizoval za finančnej pomoci obecného
úradu 12. 11.2011 hokejbalový turnaj pre žiakov. Tohto turnaja sa zúčastnili tri
domáce mužstvá a jedno cezpoľné. V každom družstve bolo cca. 10 chlapcov
odhodlaných vybojovať pohár. Pohár si vybojovali chlapci z Domoviny.

3.6 Investičná činnosť
 Regenerácia centra obce
V letných mesiacoch sa začal realizovať projekt „Regenerácia centra obce“. Jeho
hlavnými aktivitami sú rekonštrukcia miestnej komunikácie na domovine, revitalizácia
priestorov pri základnej škole a kultúrnom dome, ako i vybudovanie relaxačného
centra v priestoroch bývalých stavebnín pri novom obecnom úrade. V sledovanom
roku sa preinvestovalo 459.706,- € a to z transferu z EU 359.715,-€, z transferu zo
ŠR 42.355,- € a z vlastných prostriedkov 57.636,- €.
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 Ďalšia investičná činnosť
Ďalším pripravovaným projektom je nainštalovanie kamerového systému v obci.
Majú byť monitorované dve centrálne zóny obce a to okolie obecného úradu
a kultúrneho domu.
V jarných mesiacoch sa začne s rekonštrukciou Základnej školy v rámci
Európskeho fondu regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“. Výška
poskytnutého príspevku činí 493.470,72 €.

IV. ANALÝZA PROBLÉMOV V OBCI
4.1 Základná infraštruktúra
Veľkým problémom sú schátrané obecné budovy. Hlavným cieľom je zabezpečiť
rekonštrukciu týchto budov. Obec však nedisponuje potrebnými finančnými
prostriedkami . Rekonštrukcie sa snaží zabezpečiť prostredníctvom výziev
jednotlivých ministerstiev o nenávratné finančné prostriedky a z európskych fondov.
Prioritou je:
- rekonštrukcia základnej a materskej školy,
- rekonštrukcia budovy pošty a zdravotného strediska,
- rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu.

4.2 Životné prostredie
Životné prostredie je nevyhnutnou podmienkou našej existencie a prežitia. Je to
jediné prostredie pre život, ktoré máme. Logickou nevyhnutnosťou teda je chrániť ho
a zveľaďovať. Len poznanie však nestačí. Skutočnou zárukou udržania a zlepšenia
súčasného stavu životného prostredia sú zákony a ich efektívne uplatňovanie.
V tomto duchu je povinnosťou každého chrániť a zveľaďovať životné prostredie a
kultúrne dedičstvo vo svojom bezprostrednom okolí.
Hlavným cieľom je:
- znižovanie čiernych skládok v obci a jej okolí,
- starostlivosť o verejnú zeleň,
- separácia odpadu,
- budovanie oddychových zón v obci.
V monitorovanom roku obec zabezpečovala vývoz tuhého komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu každý druhý pondelok v mesiaci. Vývoz
zabezpečovala firma Envi-Geos Nitra,s.r.o. Príjem z poplatku za TKO a DSO od
občanov predstavoval sumu 31.759,51 €. Obec zabezpečuje separovaný zber
papiera – 4x ročne, skla – 4x ročne, plastov – 5x ročne, elektroodpadu – 1x ročne,
vyradených elektrických zariadení- 1x ročne a veľkoobjemového odpadu – 2x ročne.
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Prehľad množstva odpadov a vynaložených finančných prostriedkov na likvidáciu
odpadu v roku 2011
Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
Spolu:

TKO/t
36,72
24,85
32,18
37,92
27,44
37,35
33,67
56,01
33,37
35,51
34,91
30,03
419,96

€
2710,55
1957,88
2044,78
2259,79
1898,44
2204,41
2090,78
3306,17
2081,52
2147,61
2129,09
1978,42
26809,44

Papier/t
1,62

sklo/t
3,78

€
119,5

plasty/t

€

t

€

2,9

4,16

119,5

0,7

139,42

19,7

1566,29

1,91

78,48

2,07

78,48

Elektro/t

3,53
3,25

6,12

119,5

1,00

1,75

119,5

1,85

78,48

30,28

2192,09

8,77

15,81

552,92

0,8
7,33

78,48
453,34

49,98

3758.38

3,53

V roku 2011 obec získala dotáciu z Environmentálneho
fondu na projekt „Zavedenie domáceho kompostovania v Obci
Výčapy - Opatovce“ v sume 67.264,- €. Vlastné finančné
prostriedky boli v sume 4.136,- €. Zakúpili sa domáce
kompostéry v počte 700 ks. Občania majú možnosť si bezplatne
zapožičať tieto domáce kompostéry.

4.3 Miera nezamestnanosti v obci
Nezamestnanosť je sociálno – ekonomický jav spojený s trhom práce. Definícia
nezamestnanosti je založená na tom, že osoba schopná práce je z možnosti
pracovať v platenom zamestnaní vyradená. Je to vážny ekonomický a zároveň i
sociálny problém. Nezamestnanosť je spojená s takými spoločenskými javmi ako
napríklad zlé mentálne a fyzické zdravie, zvýšená rozvodovosť, zločinnosť.
V grafe je znázornená miera evidovanej nezamestnanosti podľa Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Nitre v našej obci v roku 2011.
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V grafe je porovnanie mieri nezamestnanosti a počtu nezamestnaných v hmotnej
núdzi v našej obci v roku 2011.
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Na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obec zamestnávala
v roku 2011 sedem uchádzačov o zamestnanie. Vykonávali práce na údržbe
verejných priestranstiev , pomocné práce pri opravách obecného majetku, údržbu
komunikácií a chodníkov v zimnom období a upratovacie práce.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2011 do
31.12.2011. Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na
Daňovom úrade II. v Nitre v zákonom stanovenom termíne. Účtovná závierka bola v
zmysle zákona § 19 zák. c. 431/2002 Z. z. o účtovníctve overená audítorom. Správa
audítora tvorí prílohu tejto výročnej správy.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu,
ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

Vypracovala: Bc. Dáša Dávidová

............................................................
Ing. Jozef Holúbek
starosta obce
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