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OBCE VÝČAPY - OPATOVCE
za rok 2013

Výčapy - Opatovce, máj 2014
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I. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE VÝČAPY - OPATOVCE
1.1. Charakteristika obce
Názov obce: Výčapy -Opatovce
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky
Prvá písomná zmienka: rok 1239
Rozloha obce: 1 419 ha
Nadmorská výška: 155 m n. m.
Súradnice: 48° 24′ 42″ N, 18° 4′ 58″ E
Počet obyvateľov: 2 185 (k 31. 12. 2013)
Obec Výčapy - Opatovce vznikla v roku 1888 zlúčením obcí Výčapy a Opatovce.
Obec leží v údolí rieky Nitra na ceste medzi Nitrou a Topoľčanmi.
V obci sa nachádza základná škola, materská škola so školskou kuchyňou,
zdravotné stredisko s ambulanciami všeobecného, detského i zubného lekára,
lekáreň, pošta a široká sieť obchodov a služieb.
V minulom desaťročí sa v obci dokončila výstavba obecnej kanalizácie a
celoobecného vodovodu. V posledných rokoch sa zrealizovalo viacero investičných
akcií, medzi najdôležitejšie patrí rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov,
autobusových zastávok, rekonštrukcia kultúrneho domu, rekonštrukcia základnej i
materskej školy.
Rozsiahlou rekonštrukciou prešiel barokový kaštieľ, ktorý dal v polovici 18. storočia
postaviť knieža Frigyes Hohenzollner, v ktorom v súčasnom období sídli obecný
úrad.

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.
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Veková štruktúra obyvateľstva podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku
2011:
Kategória

Spolu

Muži

Ženy

od 0 – 4 rokov

104

51

53

od 5 – 9 rokov

102

61

41

od 10 – 14 rokov

117

66

51

od 15 – 19 rokov

120

56

64

k od 20 – 59 rokov

1227

627

600

od 60 – 89 rokov

482

194

288

4

0

4

2156

1055

1101

nad 90 rokov
Spolu

Národnostná štruktúra obyvateľstva podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku
2011:
Národnosť
Slovenská
Maďarská
Česká
Chorvátska
Nezistená

Počet
2039
59
4
1
53

Náboženské vyznanie obyvateľstva podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku
2011:
Náboženské vyznanie
Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkev
Evanjelická cirkev
Kresťanské zbory
Cirkev československo – husitská
Bahájske spoločenstvo
Iné
Bez vyznania
Nezistené

Počet
1923
3
1
13
1
2
1
7
94
111

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 – Narodila sa 13.02.1914. Pochádzala z roľníckej
rodiny a vzdelanie získavala vo Výčapoch-Opatovciach, v Novom
Meste nad Váhom a v Nitre. V rokoch 1930 – 1932 bola praktikantkou
v Janovej Novej Vsi, v rokoch 1932 – 1937 pracovala iba príležitostne,
v roku 1938 bola pisárkou v redakcii časopisu Slovenský hlas v Žiline.
Počas Slovenského národného povstania bola členkou 1.
československej partizánskej brigády a veliteľkou bojovej jednotky. Po
skončení 2. svetovej vojny pracovala v Zväze protifašistických bojovníkov. Vo svojej
tvorbe sa zameriavala najmä na problematiku dediny. Dôraz kládla na etickú stránku
ľudského konania. Bola tiež autorkou próz a románov s tematikou protifašistického
odboja. Zomrela 19.06.1995.
Helena Holičková rod. Kunová – sopranistka, sólistka opery
SND. Vyštudovala hru na flaute na bratislavskom Konzervatóriu
a spev na Vysokej škole múzických umení. Dosiahla úspechy na
viacerých súťažiach a absolvovala študijné kurzy v Taliansku a v
Nemecku. Ako sólistka Opery Slovenského národného divadla
naštudovala rad významných postáv. Bohatý je i jej piesňový repertoár. Pôsobí aj
ako pedagogička na Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave.
Dezider Tóth – akademický maliar, ilustrátor. Narodil sa
13.03.1947 v Obci Výčapy – Opatovce. Od roku 1997
notárskym zápisom Monogramista T.D, patrí ku kľúčovým
osobnostiam slovenskej výtvarnej scény druhej polovice 20.
storočia. Pre jeho rozmanitú tvorbu je dôležitá práca so slovom
a obrazom, z ktorých vytvára hravé diela. Venuje sa maľbe,
akčnému a konceptuálnemu umeniu, tvorbe inštalácií a
objektov. 22.05.2012 v Pálfyho paláci v Bratislave mu bola udelená cena Dominika
Tatarku, ktorá je jednou z najprestížnejších slovenských kultúrnych cien a je určená
autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry.

Radnót Magda - narodila sa 17.09.1911vo Výčapoch Opatovciach v chudobnej rodine. Otec zomrel v prvej svetovej
vojne a mama ju poslala príbuzným do Budapešti. Tu chodila
do školy a vyštudovala medicínu. Bola významná očná
lekárka. Zomrela v Budapešti 03.02.1989.
6

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 2013:
Starosta obce:

Ing. Jozef Holúbek

Zástupca starostu obce:

Ing. Žigmund Tóth, PhD.

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Ladislav Fúska

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
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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. Barbora Arpášová
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
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, 77959 01

Fax: 037/7795150

Web stránka: www.vycapy-opatovce.sk
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s. č. ú.: 8003994/5200
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Pracovníci obecného úradu:
Jarmila Bernátová
- prednostka OcÚ
- matrika, evidencia obyvateľov
Helena Machová
- odborná referentka
- mzdová agenda, stavebná agenda, knižnica, kultúrny dom
Mgr. Barbora Arpášová - odborná referentka
- miestne dane a poplatky, pokladňa, overovanie podpisov a listín, sociálna
agenda
Mgr. Lujza Balková
- projektová manažérka
- rodičovská dovolenka
Bc. Dáša Dávidová
- účtovníčka
- účtovníctvo obce, školstvo, fakturácia, civilná ochrana, životné prostredie
František Štefanka
- údržbár
Mária Sitárová
- upratovačka

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: m.civanova@centrum.sk
Riaditeľka školy: Mgr. Mária Civáňová
Zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie: Mgr. Zuzana Kijácová
Zástupca pre primárne vzdelávanie a školský klub detí: Mgr. Jozef Janči
Počet žiakov: 235
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1. V školskom roku 2013/2014 má naša škola 235 žiakov, ktorí sa vzdelávajú v 13
bežných triedach a v 2 špeciálnych triedach. Pre žiakov primárneho vzdelávania
máme zriadené 2 oddelenia školského klubu detí.
2. Školský vzdelávací program školy je zameraný na rozšírené vyučovanie cudzích
jazykov a informatiky. Vyučujeme anglický a nemecký jazyk. Škola poskytuje
žiakom kvalitné vzdelanie, o čom svedčia aj výsledky našich minuloročných
deviatakov v Testovaní 9, v ktorom piati deviataci získali 100%-nú úspešnosť. Do
stredných škôl boli prijatí všetci deviataci v prvom kole prijímacieho
pokračovania.
3. Škola poskytuje svojim žiakom bohatú športovú prípravu, tanečnú prípravu a
množstvo rôznorodých záujmových útvarov. Podporuje nadaných žiakov a zapája
ich do predmetových olympiád a súťaží. Organizuje každoročne pre žiakov
plavecký výcvik, školu v prírode , odborné exkurzie po Slovensku i do zahraničia a
školské výlety.
4. Špecifikom školy je kvalitná každodenná starostlivosť o žiakov so zdravotným
znevýhodnením. V našej škole pracujú 4 špeciálne pedagogičky – dve sú triedne
učiteľky špeciálnych tried a jedna pracuje ako asistent učiteľa v špeciálnej triede
A. Školská špeciálna pedagogička poskytuje každodenný servis žiakom so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a realizuje konzultácie pre rodičov
z celého regiónu.
5. Nedávnou rekonštrukciou nadobudli priestory školy nový, čistý a pekný vzhľad.
Boli vymaľované triedy, vymenené dvere na triedach, opravené podlahoviny,
vymenené okná, namontované žalúzie, zakúpené skrinky do šatní. Boli zriadené 2
počítačové učebne a jazykové laboratórium, v ktorých sú umiestnené interaktívne
tabule. Bola zrealizovaná prvá etapa rekonštrukcie sociálnych zariadení. V areáli
školy sa nachádza multifunkčné obecné ihrisko, ktoré škola využíva v čase
vyučovania telesnej a športovej výchovy a v čase činnosti športových záujmových
útvarov.
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Prioritou je:

































Kvalitné vzdelanie žiakov v rámci ISCED 1 a ISCED 2, tvorivý štýl života, rozvoj
kľúčových kompetencií, morálna a emocionálna inteligencia žiakov.
Výchovno – vzdelávací proces realizovaný zavádzaním moderných a efektívnych
vyučovacích metód, digitalizácia, elektronizácia, moderná škola.
Návrat k prírode – podpora prírodovedných predmetov, botanické laboratórium,
trieda v prírode.
Humanizácia výchovno – vzdelávacieho procesu. Zabezpečiť, aby každý žiak
zažil v škole úspech.
Kvalitné vzťahy žiak – učiteľ– rodina.
Škola rodinného typu.
Škola otvorená pre všetkých.
Kvalitný pedagogický tím, tvorivá pracovná klíma.
Kvalitný servis školského psychológa.
Servis školského špeciálneho pedagóga pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením.
Starostlivosť
o nadaných
žiakov,
reprezentácia
školy
v olympiádach
a v súťažiach.
Starostlivosť o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Kvalitná edukácia žiakov s mentálnym postihnutím.
Rozvoj komunikatívnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti žiakov.
Výučba cudzích jazykov na kvalitatívne vyššej úrovni – metóda CLIL.
Gramotnosť žiakov i učiteľov v práci s informačnými technológiami.
Zviditeľnenie základnej školy v regióne i na Slovensku.
Kvalitná spolupráca s partnermi, hľadanie nových partnerov.
Rozvíjanie národných tradícií vo vyučovacom procese i v rámci záujmovej
činnosti.
Nové školské tradície ako aktivizácia školy v procese zviditeľňovania sa a
rozvíjania pocitu spolupatričnosti žiakov, učiteľov a rodičov, formovanie jedného
kolektívu.
Aktívna práca žiackeho parlamentu.
Elektronizácia školskej knižnice a dokumentácie.
Tvorba projektov, účasť v projektoch, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva a iné
organizácie.
Podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov formou kontinuálneho vzdelávania a
prepojenie ho s rozvojom školy a skvalitnením ich profesijnej prípravy.
informácie pre rodičov prostredníctvom internetovej žiackej knižky
dve počítačové učebne pre žiakov
využívanie vzdelávacích a kultúrnych poukazov formou návštev divadelných a
filmových podujatí a záujmovej činnosti
každoročné organizovanie školy v prírode, lyžiarskeho výcviku, plaveckého
výcviku, výletov v rámci Slovenska i do zahraničia
besedy s odborníkmi
príprava žiakov do predmetových olympiád a súťaží
stravovanie žiakov v školskej jedálni
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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: 64
Materská škola Výčapy – Opatovce 478,
je samostatná rozpočtová organizácia s
právnou subjektivitou od 1.1. 2004, podľa
Zriaďovacej listiny zo dňa 17.11.2003. Súčasťou materskej školy je zariadenie
školského stravovania. Zriaďovateľom MŠ je Obec Výčapy – Opatovce.
Budova materskej školy je poschodová, má tri samostatné triedy. Každá trieda má
samostatnú herňu, sociálnu miestnosť, spálňu, šatňu a dva kabinety. Na prízemí je
umiestnená 1. a 2. trieda, riaditeľňa, kancelária PAM, zborovňa, práčovňa, jedáleň a
školská kuchyňa. Na poschodí je umiestnená 3. trieda, ktorá má tiež herňu, spálňu,
sociálnu miestnosť a šatňu. V dvoch triedach je zriadená izolačka pre choré dieťa.
Poskytujeme celodennú a poldennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a
deťom s odloženou školskou dochádzkou. K budove materskej školy prináleží
rozsiahly školský dvor s rozlohou 1 100 m2, vybavený je záhradným zariadením /
detský kolotoč, preliezky, húpačky, šmýkačky /, altánok s lavičkami pre deti, detské
ihrisko. Každá trieda má samostatné pieskovisko, vyčlenený priestor na samostatné
pohybové aktivity. V areáli školského dvora je dopravné ihrisko, kde deti uskutočňujú
aktivity s dopravnou tematikou.Celý školský dvor je oplotený, nachádza sa tu veľa
listnatých, ihličnatých stromov a rôznych kríkov, ktoré v letných mesiacoch chránia
deti pred silnými slnečnými lúčmi.

Poslaním materskej školy je :








dopĺňať rodinnú výchovu, podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálnoemocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjať schopnosti a
zručnosti, utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie detí,
napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi,
podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou,
vo
výchovnom
spoločenstve
ovplyvňovať
rozvíjanie
pozitívnych
osobnostných vlastností
/utváranie
základov
emocionálnej
gramotnosti,
prosociálneho a environmentálneho cítenia a správania, návykov k zdravému
spôsobu života, schopnosti sociálnej komunikácie, tvorby medziľudských vzťahov
atď./,
poskytnúť deťom prvý stupeň vzdelania- predprimárne vzdelanie.

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálnomotorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské
vzdelávanie a život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne
učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu. Predprimárne vzdelávanie detí
uskutočňujeme podľa školského vzdelávacieho programu : „ Cestujeme svetom“,
ktorý je spracovaný do 10 tematických celkov (mesiacov) a 43 týždenných tém.
Našim cieľom je poskytnúť deťom priateľské, podnetné, tvorivé prostredie a láskavým
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prístupom prebúdzať u dieťaťa aktívny záujem a chuť získavať poznatky, objavovať,
počúvať ale aj ukázať čo dokáže, zvládne a čo vie. Rozvíjať pozitívne citové vzťahy k
sebe aj druhým, vytvárať vzájomnú dôveru medzi deťmi, deťmi a učiteľkami. Chceme
všestranne a nenásilne celostne rozvíjať osobnosť dieťaťa, poskytovať mu
voľnosť, priateľstvo a výchovné spoločenstvo.

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.
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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.
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 2013, ktorý
schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 20.02.2013 uznesením č.338/2013.
Prvá zmena bola schválená dňa 24.04.2013 uznesením OZ č. 365/2013.
Druhá zmena bola schválená dňa 09.07.2013 - starosta obce
Tretia zmena bola schválená dňa 25.09.2013 uznesením OZ č. 416/2013.
Štvrtá zmena bola schválená dňa 11.12.2013 uznesením OZ č. 456/2013.
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Rozpočet obce k 31. 12. 2013
Rozpočet obce v € :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Prebytok rozpočtu – celkom

1 500 220,46
1 304 846,08
195 374,32

z toho:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

1 266 435,46
947 454,38
318 981,08

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok kapitálového rozpočtu

233 280,00
107 143,70
126 136,30

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

505,00
250 248,00
-249 743,00

Príjmy rozpočtu v €
Ekono
Názov
mická
klasifik
ácia
110
Dane z príjmov

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
k 31.12.2013

466.910

455.985

455.984,58

120

Dane z majetku

121.564

121.403

120.424,67

130

Dane za tovary a služby

34.150

34.969

34.309,20

210

Príjmy z vlastníctva majetku

60.411

60.455

60.455,29

220

Administratívne poplatky

21.270

27.000

26.965,79

240

Úroky z tuzemských vkladov

160

29

29,25

290

Iné nedaňové príjmy

1.067

3.948

3.925,79

310

Tuzemské bežné granty

467.118

514.473

514.472,41

320

Tuzemské kapitálové granty

208.952

233.280

233.277,60

330

Zahraničné granty

0

29.600

29.600

220

Administratívne poplatky -MŠ

8.600

3.261,13

3.161,13

290

Iné nedaňové príjmy -MŠ

0

2.001,46

2.001,46

310

Bežné granty - MŠ

0

7.151,46

7.151,46

220

Administratívne poplatky - ZŠ

0

2.234,85

2.234,85

290

Iné nedaňové príjmy - ZŠ

0

2.633,12

2.633,12
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310

Bežné granty - ZŠ
Spolu:

0

1.391,44

1.391,44

1.402.202

1.499.715,46

1.498.018,04

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
k 31.12.2013

505

505

505,40

505

505

505,40

Príjmové finančné operácie v €
Ekono
Názov
mická
klasifik
ácia
400
Z predchádzajúceho roka
Spolu:

Výdavky rozpočtu v €
Ekonomická
klasifikácia
610

Názov výdavku

Schválený
rozpočet

Mzdy, platy, služobné

102.100

Rozpočet Skutočnosť
po zmenách
k
31.12.2013
90.736
89.732.86

príjmy a osobné
vyrovnania
620

Poistné a príspevok do

37.849

34.359

34.357,96

poisťovní
630

Tovary a služby

165.052

193.886

193.787,06

640

Bežné transfery

17.665

19.161

20.225,32

650

Splácanie úrokov

17.050

15.024

15.023,66

710

Obstarávanie kapitálových

90,028

83.235

83.232,73

86.376

85.061,60

85.061,60

30.404

30.926,67

30.926,67

aktív
610

Mzdy, platy, služobné
príjmy - MŠ

620

Poistné a príspevok do
poisťovní - MŠ

630

Tovary a služby - MŠ

29.608

34.240,99

34.240,99

640

Bežné transfery - MŠ

212

282,01

282,01

610

Mzdy, platy, služobné

241.300

264.686,41

264.686,41

84.338

92.985,84

92.985,84

príjmy - ZŠ
620

Poistné a príspevok do
poisťovní - ZŠ

630

Tovary a služby - ZŠ

44.650

51.447,83

51.447,83

640

Bežné transfery - ZŠ

0

9.390,53

9.390,53

710

Obstarávanie kapitálových

0

23.908,70

23.908,70
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aktív – ZŠ
Spolu:

946.632

1.029.331,58 1.029.290,17

Výdavkové finančné operácie v €
Ekonomická
klasifikácia

Názov výdavku

Schválený
rozpočet

Splátka istiny -

800

220.648

Rozpočet
po
zmenách
250.248

Skutočnosť
k
31.12.2013
250.246,89

220.648

250.248

250.246,89

úver
Spolu:

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
Por.číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Poskytovateľ transferu
ObÚ Nitra,odbor školstva
ObÚ Nitra,odbor školstva
MŠ SR
ObÚ Nitra,odbor školstva
ObÚ Nitra,odbor školstva
Úrad práce.soc.vecí a
rodiny
ObÚ Nitra,odbor školstva
ObÚ Nitra,odbor školstva
ObÚ Nitra,odbor školstva

Suma v €
3.600,387.912,6.575,4.669,6.832,315,40

Účel využitia
ZŠ – asistent učiteľa
ZŚ – normatívne fin. prostriedky
ZŠ,MŠ – 5% dofinancovanie miezd
ZŠ – odchodné
ZŠ – vzdelávacie poukazy
ZŠ, MŠ – školské potreby

4.852,- ZŠ- dopravné
3.912,- MŠ - predškolská výchova
1.133,- ZŠ – pre deti zo soc.
znevýhodneného prostredia
1.685,72 ZŠ, MŠ – strava pre deti v HN

11
12
13
14
15

Úrad práce,soc.vecí a
rodiny
MV SR
ObÚ Nitra,odbor CO
Recyklačný fond
ObÚ pre cestnú dopravu
MD a RR SR

16
17

MV SR
ObÚ ŽP NItra

Na úhradu výdavkov - matrika
Odmena skladníka materiálu CO
Na separovaný zber
Na úhradu výdavkov-štátna správa
Na riešenie kritického stavu
miestnych komunikácií
710,49 Na úhradu výdavkov - REGOP
225,91 Na úhradu výdavkov – štátna správa

18

ObÚ Nitra,odbor školstva

5.804,-

19

MV SR

20

VÚC Nitra

21

Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR
Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR
Európska banka pre rozvoj

10

22

23
24

Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja

3.828,187,20
1.108,116,71
2.483,59

1.798,49 Voľby do VÚC
2.340,- Dopravné značenie
8.672,08 Regenerácia centra obce
65.899,02 Rekonštrukcia objektu ZŠ
29.600,00 Rekonštrukcia MŠ
26.858,75 Regenerácia centra obce

17

vidieka SR
25

Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR
Obvodný úrad Nitra, odbor
školstva
Spolu:

26

190.586,85 Rekonštrukcia a modernizácia
základnej školy
15.832,- Rekonštrukcia WC v základnej škole
777.537,21

2.2.2. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v €
AKTÍVA
Názov

ZS k 01.01.2013

KZ 31.12.2013

5 957 668,08

5 571 772,53

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

5 562 275,61

5 176 380,06

Dlhodobý finančný majetok

395 392,47

395 808,05

Obežný majetok spolu

338 510,32

529 301,86

195,21

455,16

Pohľadávky

21 486,90

13 762,21

Finančný majetok

300 384,30

490 585,09

Poskytnuté
návr.fin.výpomoci

0

0

Zúčtovanie medzi sub.VS

16443,91

24 499,40

Časové rozlíšenie

3271,24

950,06

6 299 449 64

6 102 024,45

Neobežný majetok spolu
Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok

Z toho:
Zásoby

Spolu
PASÍVA
Názov

ZS k 01.01.2013

KZ k 31.12.2013

Vlastné zdroje krytia
majetku

2 843 365,02

2 872 404,59

Fondy účtovnej jednotky

2 899 363,00

2 843 365,03

Výsledok hospodárenia

-55 997,98

29 039,56

Záväzky

1 167 085,29

893 580,77

Z toho:

Z toho:
18

Dlhodobé záväzky

630 933,80

611 988,65

Krátkodobé záväzky

57 726,21

33 755,14

Bankové úvery

459 619,88

231556,79

Časové rozlíšenie

2 288 999,33

2 336 039,09

rezervy

18 300,00

15 016,71

Zúčtovanie medzi
subjektmi

505,40

1 263,48

Spolu:

6 299 449,64

6 102 024,45

2.2.3. Informácie o vybraných údajoch na strane aktív a pasív súvahy


Na obecný úrad bolo prijatých 417 faktúr. Obec má neuhradené došlé faktúry
v sume 4.026,18 € /účet 321 000/,



Obec vedie pohľadávky na dani z pozemkov vo výške 1.093,01 € /účet
319 001/,na dani zo stavieb vo výške 3.082,72 € / účet 319 002/, na dani za
psa vo výške 60,- € /účet 319 007/ a na poplatku za KO a DSO vo výške
3.403,85 €/ účet 318 024 /,



Obec eviduje materiál na sklade a to smetné nádoby v počte 17 ks v sume
345,84 € /účet 112 000/, vrecia na TKO v počet 40 ks v sume 40,- € /účet
112 001/ a čistiace prostriedky v sume 69,32 € /účet 112 003/,



Obec eviduje ceniny na sklade a to známky v sume 265,0 € /účet 213 000/
a stravné poukážky v počte 209 ks v hodnote 836,- € /účet 213 001/,



V roku 2012 obec uzatvorila Zmluvu o krátkodobom úvere na prefinancovanie
investičnej akcie „Rekonštrukcia a modernizácia objektu Základnej školy
Výčapy – Opatovce“ v sume 144.610,69 € /účet 231 000/, ktorý bol v roku
2013 splatený,



V roku 2012 obec uzatvorila Zmluvu o dlhodobom úvere na investičnú akciu
„Rekonštrukcia Materskej školy Výčapy – Opatovce“ s dobou splatnosti v roku
2022 v sume 148.000,- € . Prvá splátka istiny bola 31.12.2012 a zostatok
úveru tvorí sumu 99.425,- € /účet 461 003 a 461 004/,



Obec má dlhodobé záväzky a to príspevok zo ŠFRB na výstavbu nájomných
bytov vo výške 592.927,05 € /účty 479 000 a 479 001/a úver na rekonštrukciu
kaštieľa na obecný úrad vo výške 132.131,79 €/účet 461 001 a 461 002/,



Náklady budúcich období sú vo výške 917,16 € /účty 381/



Príjmy budúcich období sú vo výške 32,90 € /účty 385/,



Výnosy budúcich období sú vo výške 2.336.039,09 € / účty 384 /,
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Obecný úrad tvorí krátkodobé rezervy na nevyčerpané dovolenky v roku 2013
vo výške 5.942,73- € /účet 323 000/, na vykonanie auditu vo výške 2.000,- €
/účet 323 001 / a na splatenie súdnych poplatkov a úrokov v sume 7.074,98 €
/účet 323 002/,



Obec vytvorila opravné položky na neuhradené pohľadávky v sume 9.794,55
€ / účty 391/

Aktíva obce k 31.12.2013 predstavujú celkom čiastku 6.102.024,45 €. 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 31.12.2013. Pasíva k 31.12.2013 predstavujú čiastku celkom 6.102.024,45 €, 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:
Účtovná trieda 6: (výnosy )

výnosy – náklady

1 028 784,93 €

Účtovná trieda 5: ( náklady )

999 693,06 €

Daň z príjmov:

52,31 €

Účtovný výsledok hospodárenia

29 039,56 €

Účtovný výsledok hospodárenia je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi, ktoré časovo
a vecne súvisia s príslušným rokom 2013. Obec v roku 2013 vykázala prebytok
v sume 29.039,56 €. Celá suma bude v roku 2014 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 :
Názov prevádzky
Pošta
Farský úrad
Autoservis, pneuservis, odťahová služba – Ivan
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Adresa
VýčapyOpatovce č. 470
VýčapyOpatovce č. 469
Výčapy-

Kontakt
037/77 951 20
037/77951 38,
0908 702 910
037/77952 49,

Kuna
Chovateľské, záhradkárske a rybárske potreby –
Katarína Kolláriková
Kadernícky salón BEBA
Kozmetické štúdio EMA
KM štúdio, nechtový desing
Branislav Németh SIGMONET
Img. Viera Kunová-sprostredkovanie stavebného
sporenia
Potraviny Buday
Supermarket COOP Jednota
Potraviny COOP Jednota
Stav Real Vladimír Hrnčár
Jitka Martonková – zmiešaný tovar
Zmrzlina Mária Bekényiová
Mini potraviny Dlábik
Poľnohospodárske podielnické družstvo
Kaviareň Koloniál
Mäso-údeniny Tibor Fábry
Papiernictvo Vladimír Miko
Cinema Pub Peter Candrák
Šport Bar Soňa Hupková
PLUS Mikušíková Libuša
JFP Trade,s.r.o., Ing. Jozef Fázik
Pavol Moravčík – Balkónové kvety
Fe PLASTIC, s.r.o. – predaj
záhradného,elektrického, spojovacieho materiálu
Restaurant a pizzeria AMIGO
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Opatovce č. 2
VýčapyOpatovce č. 523
VýčapyOpatovce č. 295
VýčapyOpatovce č. 295
Výčapy–
Opatovce č. 295
VýčapyOpatovce č. 40
VýčapyOpatovce č. 165
VýčapyOpatovce č. 467
Výčapy Opatovce
VýčapyOpatovce č. 294
VýčapyOpatovce č. 61
VýčapyOpatovce č. 337
VýčapyOpatovce č. 204
VýčapyOpatovce č. 24
VýčapyOpatovce č. 39
VýčapyOpatovce č. 204
VýčapyOpatovce č. 470
VýčapyOpatovce č. 834
VýčapyOpatovce č. 295
VýčapyOpatovce č 203
VýčapyOpatovce č.810
VýčapyOpatovce č. 422
VýčapyOpatovce č.3
Výčapy –
Opatovce č.870
VýčapyOpatovce č. 870

0903 915 609
0914 141 288
0904 205 838
0902 175 526,
0918 841 870
0915 751 358,
0911 293 956
037/77 951 77,
0907 788 529
0907 788 529
037/77 952 70
037/77 953 13
037/77 951 41
0903 954 966
0903 061 942,
0903 927 359
0907 253 424
037/77952 73,
0904 399 483
037/77952 70
0904 185 853

037/77 950 07

037/77952 87

0911 629 380,
0903 359 755
0908 732 575
0908 645 042

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.

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 zdravotnícke stredisko, kde zdravotnú
starostlivosť pre obec poskytujú:
MUDr. Roman Fajer
– 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 , Mgr. Janoušková
Neštátne zdravotnícke zariadenie – Fyzioterapia, Silvia Billíková

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

Futbalová akadémia
Tanečný súbor Again
Klub mladých športových nádejí
Poľovnícke združenie
26. zbor sv. Cyrila a Metoda
ZO Slovenského zväzu záhradkárov
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Žiadateľ

Poskytnuté

Účelové určenie dotácie

prostriedky prostriedky

Združenie FC Výčapy Opatovce



Použité

Rozdiel

10.627

10.626,71

0,29

FS NÁDEJ

400

399,92

0,08

OZ Škôlkarik

250

250

0

Klub mladých športových
nádejí

1200

1.184,16

15,84

Športový klub stolného tenisu

800,00

800,00

0

ZO Jednoty dôchodcov

1.300

1.299,36

0,64

Spolu:

14.577

14.560,15

16,85

významné kultúrne a športové akcie v roku 2013

Obdobie fašiangov je spojené s rôznymi zvyklosťami. No najviac rozšíreným zvykom
je prezliekanie sa do rôznych masiek. Úplne najradšej sa prezliekajú naše deti a tak
sa usporiadal 16.02.2013 v kultúrnom dome detský karneval. O zábavu sa postaral
DJ, ale aj členky kultúrnej komisie. Nechýbala torta, ktorú deťom priniesol starosta
obce. Okrem nej nechýbali ani sladkosti a iné dobroty. Pre deti bol okrem zábavy
pripravený skákací hrad, cukrová vata, popkorn a dobrá zábava.

Vyše tristo ľudí prišlo na 2. ročník „Výstavy vín“, ktorý bol v našom kultúrnom dome
vo februári. Kým minulý rok bolo približne 70 vzoriek, tento rok ich bolo už 161. Ľudia
si pochutnávali na domácich hurkách, klobásach a pečenom mäse a samozrejme na
dobrom víne. V tomto roku titul Šampión získal Branislav Čepílek z VýčapOpatoviec za biele víno a Miťo Majerčík z Golianova za červené víno.

V predvečer 1. mája sa pred kultúrnym domom zišli rodičia s deťmi, mládež ale aj
skôr narodení, aby sa už tradične zúčastnili osláv stavania mája. Program tvoril
tanec mažoretiek a starosta obce privítal prítomných. Nechýbalo výborné
občerstvenie.
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Beh ulicami prilákal mladých aj skôr narodených. Už pred samostatným začiatkom
súťaží sa začali zhromažďovať budúci súťažiaci. Celkovo sa do behov zapojilo 158
súťažiacich a rozdalo sa 48 diplomov a vecných cien.

Slávnostný program tretej májovej nedele patril všetkým mamám. Pekný program si
nacvičili žiaci materskej a základnej školy. Spievali, tancovali, prednášali básne
a piesne zazneli aj v nemeckom a anglickom jazyku za čo si vyslúžili veľký potlesk
a poďakovanie.

Presne na obed dňa 01.06. starosta obce odštartoval zápolenie tímov o „Starostov
guláš“. Do varenia sa zapojilo jedenásť tímov. Všetky družstvá dali do varenia všetko
svoje umenie a lásku. Víťazom sa stala vzorka č. 9 – Šogorovci. O zábavu sa
postarali naši heligonkári, ktorí vytvorili dobrú atmosféru po celý večer.
Pri príležitosti Dňa detí sa uskutočnil tradičný športový a zábavný deň. Aj keď
počasie trochu strašilo, deti sa začali zhromažďovať plné očakávania. A bolo sa na
čo tešiť. Spolu s deťmi sme sa vydali na cestu okolo sveta. Za odmenu na deti čakal
opäť zázračný obchod plný hračiek a sladkých prekvapení.
Obec Výčapy-Opatovce a ZO JDS usporiadali v sobotný podvečer 31. augusta druhý
ročník akcie „Kultúrne leto 2013“. Podujatie otvoril starosta obce a privítal všetkých
prítomných. Podujatia sa zúčastnili 5 folklórnych skupín z okolitých obcí.
Sprievodným podujatím bola výstava ovocia a zeleniny, ktorú zorganizovala ZO
Slovenského zväzu záhradkárov.
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Posledná septembrová nedeľa bola vyhradená prekvapeniu pre deti – prišli k nám
naozajstní a živí ELA a HOP. Predstavenie bolo veselé a deti mali rozžiarené očká.
Po predstavení nasledovala autogramiáda a spoločné fotenie.

V piatok 6.12.2013 sa sála KD naplnila rodičmi a ich deťmi. Deti s obavami aj
radosťou očakávali príchod Mikuláša. Deti ho privolali a ten nesklamal a prišiel. Deti
z materskej školy predviedli krátky program a potom všetci čakali na sladkú
odmenu.

V čase očakávania najkrajších sviatkov roka sa v našej obci uskutočnil 4. ročník
festivalu vianočných zvykov a obyčajov „Vianoce na Podzoborí“. Túto akciu
usporiadali Nitriansky samosprávny kraj, Krajské osvetové stredisko v Nitre, Obec
Výčapy-Opatovce a OZ Kultúra Podzoboria za finančnej podpory Úradu vlády SR.
V takmer trojhodinovom programe predviedlo svoje umenie šesť slovenských
a maďarských folklórnych skupín z piatich obcí Podzoboria. Vzácni hostia prišli
z Čiech a z Maďarska.

 obecná knižnica:
Pri obecnom úrade je zriadená obecná knižnica pre obyvateľov obce aj širokého
okolia. Knižničný fond sa pravidelne dopĺňa o nové knihy pre dospelých ale aj deti.
Zodpovedná pracovníčka je p. Helena Machová.
Deň
Streda

Výpožičný čas
13,00 – 18,00

V roku 2013 sa knižničný fond doplnil o 113 kníh odbornej v celkovej hodnote
1.000,14 €. Do obecnej knižnice bolo zapísaných 69 čitateľov. Dospelí navštívili
knižnicu 182-krát a deti do 15 rokov 148-krát. Bolo vypožičaných 67 kníh odbornej
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literatúry pre dospelých, 535 krásnej literatúry pre dospelých, 26 kníh odbornej
literatúry pre deti a 291 kníh krásnej literatúry pre deti. Spolu bolo uskutočnených
919 výpožičiek kníh.

 Obecné noviny „Život obce“:
V decembri roku 2007 bolo vydané nulté
číslo obecných novín Život obce“. Za šesť rokov
činnosti bolo vydaných 24 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 2013 boli vydané štyri čísla a náklady na
tlač boli v sume 2.405,26 €.
Reakčná rada pracuje v zložení: Mgr. Jolana Čuláková – šéfredaktor, Jarmila
Bernátová – zástupca šéfredaktora, členovia: Gabriela Búšová, Mgr. Patrícia
Halászová, Ing. Gabriela Jánošková, Mgr. Jana Kunová a Natália Kunová.

3.6 Investičná činnosť
 Rekonštrukcia obecnej budovy
Obec sa rozhodla zrekonštruovať obecnú budovu a priestory, kde bola predajňa
papiernictva. Budova starej pošty bola už niekoľko rokov v havarijnom stave. Trhliny
sa výrazne rozšírili a tak obec musela hľadať náhradné priestory. Na rekonštrukciu
tejto budovy sa preinvestovalo 24.442,28 € z rozpočtu obce.
.

 Rekonštrukcia kultúrneho domu
Po vonkajšom zateplení budovy zmenil svoju tvár aj vestibul kultúrneho domu.
Časť skladu a šatní sa prestavali na kuchyňu a dvere do sociálnych zariadení sú
schované za múrom. Taktiež sa zrekonštruovali sociálne zariadenie, ktoré dostali
úplne novú tvár. Na rekonštrukčné práce sa preinvestovalo z rozpočtu obce
36.008,70 €. Na nákup kuchynského zariadenia sa vyčlenilo 6.484,27 € a na nákup
interiérového vybavenia 13.528,40 €.

 Rekonštrukcia dopravného značenia a zavedenie prvkov
bezpečnosti v obci
V rámci projektu Rekonštrukcia dopravného značenia a zavedenie prvkov
bezpečnosti v obci Výčapy – Opatovce boli osadené pri vstupe do obce z hlavnej
cesty pri Opatovskom aj Výčapskom cintoríne a od Ľudovítovej značky Obytná zóna,
ktoré upozornia vodičov na maximálnu rýchlosť 40 km. Z hlavnej cesty smerom do
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obce pribudol aj zákaz vjazdu nákladných áut okrem dopravnej obsluhy.
Zároveň v celej časti obce pribudlo vodorovné dopravné značenie.
Doplnený bol i prechod pre chodcov na štátnej ceste I/64 pri prvej autobusovej
zastávke v smere od Nitry.
Tento projekt bol spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

3.7 Plánovaná investičná činnosť v roku 2013
Aj v roku 2013 obec má naplánované viaceré investičné akcie. Patria k nim:
- rekonštrukcia WC v základnej škole – nová časť,
- rekonštrukcia tribúny a oplotenia miestneho futbalového ihriska,
- zväčšenie priestorov na parkovanie pri zdravotnom stredisku,
- rekonštrukcia sály KD – maľovanie, brúsenie parkiet,
- rekonštrukcia zdravotníckeho strediska,
- rekonštrukcia chodníka pri hlavnej ceste od opatovského cintorína po
výčapský cintorín.

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 zdravotného strediska,
- rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu
- rekonštrukcia chodníka .

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:
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-

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 31.938,15 €. Výdaj predstavoval sumu 31.961,01 €.
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.
Prehľad množstva odpadov a vynaložených finančných prostriedkov na likvidáciu
odpadu v roku 2013

Mesiac
január
február

TKO/t Papier/t Plasty/t Sklo/t Kontajner/t zemina/t vyr.zar./t nebezpečný
28,52
1,13
25,05

marec
apríl

30,6
36,52

3,45

1,4

4,37

máj
jún
júl

36,14
36,71
49,3

2,50

1,68

3,74

august
39.01
september 34,53

2,24

október
36,54
november 34,38
december 49,14

2,00

SPOLU:

10,19

397,43

1,79

19,09

6,87

26,72
2,46

1,7

14,9
3,20

5,76

2,98

2,72

7,97

0,2

0,47

3,18

3,19

1,63

9,33

13,77

74,44

6,87

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.
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V grafe je znázornená miera evidovanej nezamestnanosti podľa Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Nitre v našej obci v roku 2013.
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Na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obec zamestnávala v roku
2013 priemerne piatich uchádzačov o zamestnanie. Vykonávali práce na údržbe
verejných priestranstiev , kosenie trávnikov, pomocné práce pri opravách obecného
majetku, údržbu komunikácií a chodníkov, v zimnom období odpratávanie snehu,
posýpanie komunikácií a chodníkov a upratovacie práce.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2013 do
31.12.2013. Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na
Daňovom úrade v Nitre v zákonom stanovenom termíne.
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

Individuálna výročná správa bola prerokovaná Obecným zastupiteľstvom vo
Výčapoch – Opatovciach dňa 28.05.2014.
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