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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania obce Veľké Chyndice, táto výročná správa našej obce nás má previesť
uplynulým rokom. Pri čítaní výročnej správy obce sa oboznámime s činnosťou
a hospodáreným v obci na rok 2015. Najdôležitejšia, ale možno aj najmenej zrozumiteľná pre
Vás bude druhá časť dokumentu obsahujúca čísla, teda majetkový stav obce Veľké Chyndice,
rozpočet a jeho plnenie. Chcem Vás oboznámiť s krátkou bilanciou činnosti Obecného úradu
v r.2015:
-

Zakúpenie plechovej garáže

-

Výmena vchodových dverí v Školskej jedálni

-

Vybudovanie kamenných veží

-

Rekonštrukcia budovy Materskej školy

-

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

-

Vybudovanie kamerového systému v obci

-

Chcem poďakovať všetkým občanom a dobrým ľuďom, ktorí svojou ochotou, obetavosťou
a množstvom práce dennodenne tvoria túto dedinu, na ktorú sme všetci hrdí. Stále nás však
veľa práce čaká. Verím a spolieham sa na aktívnu podporu a spoluprácu všetkých občanov a
podnikateľov pôsobiacich na území obce, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky v
skvalitňovaní podmienok života pre nás všetkých. Zachovajme všetky pekné a osvedčené
tradície našich predkov a ponúknime nové a kvalitné podmienky pre bývanie a život našim
deťom.
1.1. Základná charakteristika obce Veľké Chyndice
Obec Veľké Chyndice je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou,
ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom
a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť
o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.
1.1.1. Identifikačné údaje :
Názov: Obec Veľké Chyndice
Adresa pre poštový styk : Obec Veľké Chyndice , 951 54 Veľké Chyndice č. 50
Telefónne smerové číslo : 037
Telefónne číslo : 7884208
IČO: 00613983
DIČ: 2021056796
Kód obce : 500518
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Okres : Nitra
Kraj : Nitriansky
Právna forma : právnická osoba
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom riadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky.
1.1.2. Geografické údaje :
Celková rozloha obce :
5 048 947 m²
Nadmorská výška :
172 m
Hustota obyvateľstva na km² :
66
1.1.3. Demografické údaje:
Počet obyvateľov: 321 obyvateľov k 31.12.2015
Z toho: - občanov (nad 15 rokov) 285
- detí
36
Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015
Prihlásených : 6
Narodených :
3
Odhlásených : 7
Zomrelých :
8
1.1.4. Spádovosť obce :
Sídlo matričného úradu :
Sídlo pracoviska daňového úradu :
Sídlo pracoviska Obv. odd. policajného zboru
Sídlo okresného súdu :
Sídlo okr. riad, Hasičského a záchr.zboru
Sídlo pracoviska obvodného úradu :
Sídlo Územnej vojenskej správy :
Sídlo územného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Sídlo Obv. úradu životného prostredia :

Klasov
Nitra
Vráble
Nitra
Vráble
Nitra
Nitra
Nitra
Nitra

1.1.5. Služby v obci :
Iveta Herdová, POTRAVINY – HOSTINEC, Veľké Chyndice 47
1.1.6. Priemysel v obci:
V obci Veľké Chyndice sa nenachádza priemyselná zóna, za ktoré by obci platili daň
z nehnuteľnosti.
1.1.7. Poľnohospodárska výroba :
TRITICUM s.r.o Vráble
Baráth Ľuboš – SHR Veľké Chyndice
Ľudovít Grúner- SHR Slepčany
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1.1.8.Technická vybavenosť :
Pošta :
Verejný vodovod :
Verejná kanalizácia :
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV :
Rozvodná sieť plynu :
Najbližšia zastávka vlakov osob. dopravy - názov:
Najbližšia zastávka vlakov osob. dopravy v km :

Malé Chyndice
áno
nie
nie
áno
Nová Ves nad Žitavou
4

1.1.9. Životné prostredie :
Skládka komunálneho odpadu :
Množstvo komunálneho odpadu v tonách :
Z toho: - plasty 2,48
- sklo 1,91
- biologický kuchynský odpad 0,15
- odpadové oleje 0,10

nie
78,27

1.2.0. Kultúra :
Farský úrad :
Knižnica :

áno
áno

● V obci pôsobí rímskokatolícky farský úrad . Správcom farnosti od roku 2014
je Vdp. Mgr. Martin Kročka.
● Obecná knižnica je momentálne zatvorená z dôvodu nezáujmu obyvateľov.

2 . História obce
Prvá písomná zmienka o vzniku pochádza z roku 1234 pod názvom HYMD.
Pomenovanie pochádza z osobného mena HÍM. Jedná sa o meno vodcu s rozvetvenou rodinou.
V listine sa uvádza: Ja kráľ Ondrej II. povoľujem servientom bývajúcim v usadlosti
Szelepcsén (terajšia obec Slepčany), aby sa pripojili k cirkevným poddaným opátstva
NOVOBANSKÉHO a vyčlenil im samostatné chotárne územie tesne vedľa obce Harsány.
Pôvodní obyvatelia sa zaoberali výrobou rybárskych sietí a neskôr i rybolovom. V roku 1268
kráľ Béla IV. na žiadosť banského župana Andreja, zakladateľa rodu Forgáčovcov, tomuto
prepustil územie HYMD-u ako i Haršány-u. Mení sa názov obce na HYND a obec sa uvádza
ako obec Královských rybárov. V tomto období sa píše o 6 kmeňových rodoch. Počet
obyvateľov nie je uvedený. K novším prírastkom obyvateľstva v obci došlo v roku 1274, kedy
kráľ Ladislav IV. daroval gemerskému prepoštovi Jánovi šesť parciel zo zeme kráľovských
rybárov a pletiarov sietí, bývajúcich v Haršányi, ktoré dovtedy hraničili s Forgáčovskými
dedičnými majetkami. V tom roku obec Haršány zaniká a obyvatelia sa presťahovali do obce
Hynd a časť do obce Szelepcsény. Hovoríme o roku 1274 a názov obce a mení na HYMOD.
Obyvateľstvo sa naďalej zaoberá výrobou rybárskych sietí a rybolovom.
Okolo prelomu 13. a 14. storočia sa rozsiahleho gýmešského panstva Forgácsovcov
zmocnil Matúš Čák Trenčianský. Táto udalosť sa udiela za nejasných okolností. Totiž na
rozdiel od iných majetkov, násilne zabratých Čákom, nebolo po Čákovej smrti v roku 1321

5

Individuálna výročná správa Obce Veľké Chyndice za rok 2015
hradné panstvo Forgácsovcov vrátené späť, ale zostalo v kráľovských rukách až do roku 1386.
Za zásluhy Blažeja Forgáča na kráľovnskom dvore mu boli práve v roku 1386 ich niekdajšie
majetky vrátené. Medzi vrátenými majetkami sa uvádza aj naša obec ako príslušenstvo
Gýmešského hradu.
Samotná poloha obce je od 170 – 200 m nad morom. Stred obce je v nadmorskej výške 172 m.
Okolité dolinky v našej reči nazývané Petín a Kácsor boli zaplavené vodou a tvorili jazerá,
ktoré slúžili na rybolov. Územie tvoria černozemné, ale prevládajú hnedozemné pôdy.
Aj keď presne nie je v dostupných archívnych materiáloch rok výstavby miestneho
kostola, na základe výskumu a následného jeho vyhodnotenia sa uvádza, že rímsko-katolický
kostol, zasvätený „Narodeniu Panny Márie“ sa datuje na prvú polovicu 13. storočia. Jedná sa
o dve nižšie časti terajšieho kostola. Jednalo sa o románsku stavbu a tento kostol bol širokoďaleko jediný chrám, ktorý navštevovali aj veriaci priľahlých obcí, ale aj pomerne väčších
miest. Niet pochýb o tom, že už v roku 1332 bola v obci zriadená fara. Dozvedáme sa o tom zo
súpisu pápežských desiatkov, vykonávaných v rokoch 1332-1337. Keďže výška odvádzaného
desiatku, bola 1 hrivna striebra – jednalo sa o existenciu stredne veľkej cirkevnej organizácie.
V roku 1470 sa znovu mení názov obce. Po prvý krát sa uvádza obec Nagyhind. Tento
údaj pochádza z listiny Benedikta Forgácsa. Obyvateľstvo sa stále venuje rybolovu a zásobuje
panstvo hradu Gýmeš. V roku 1544 došlo k veľkej majetkovej deľbe medzi Žigmundom
a Petrom Forgácsom. Deľba sa dotkla aj rybníka Nagyhind, ktorý pripadol Petrovi Forgácsovi.
V týchto časoch sa začali prevádzať násilnosti na našich obyvateľoch. Rybolov už neuživil
vtedajších obyvateľov a postupne sa začali zúrodňovať vyššie položené chotárne časti.
Obyvateľstvo sa začína zaoberať poľnohospodárstvom. Mení sa život a postupne sa tu usadzujú
viacerí zemepáni. Medzi inými Paluškovci, Kolerovci ako i Jozef Szlávy, ktorý sa stal
i patrónom miestneho kostola.
Medzi ďalšie ťažké roky pre našich obyvateľov patrili roky 1576 až 1584. V tomto
období sa uskutočňovali viaceré turecké vpády a rabovania. Svedčí o tom aj údaj uvedený na
portále kostola v latinčine „Nagyhind 1584 zničená vypálením“. Tento údaj nám potvrdzuje aj
zápis z čítania domov v roku 1598, kedy v obci Nagyhind napočítali 22 domov. Pravdepodobne
tieto udalosti boli príčinou, že tu istý čas nebolo sídlo fary a farnosť bola obnovená až v roku
1688. Od tohto obdobia do roku 1871 tu pôsobilo spolu 20 farárov. Od roku 1694 je vedená
matrika a do matričného obvodu miestnej fary patria obec Nagyhind, Kishind, Család,
Bábindal. Bližšie informácie o stave kostola sa dozvedáme z kanonických vizitácií farára
Františka Nececzkého, ktorý u nás pôsobil v rokoch 1749-1756 a uvádza, že prístavbu
a barokovú prestavbu kostola financovala mladá šlachtičná z rodiny Forgácsovcov. Stavba sa
uskutočňovala v rokoch 1735-1750. Počas stavebných prác tragicky zahynul i miestny farár –
dôst. pán Alapi, spadnutím zo strechy kostola. Jeho telesné pozostatky boli uložené pod
sarkofág v kostolnej záhrade. Počas prestavby kostola bola zriadená aj kripta v ktorej spia svoj
večný spánok traja miestny kňazi a niekoľko príslušníkov zemepánskych rodín. Medzi ďalšie
zaujímavosti 18. storočia patrí aj údaj o vysádzaní viníc. Vinice v tejto istej lokalite, ako sa
nachádzajú dnes sa datujú od roku 1720. V prvých rokoch vo viniciach pracovalo 100 kopáčov.
Pestovalo sa tu také hrozno, ktoré sa tu rodí až do dnes. Ďalšou zaujímavosťou tohto storočia je
údaj z roku 1750. V tomto roku vyhorelo 14 gazdovstiev. Tu sa domnievame, že z obce odišlo
4-5 rodín, ktoré mohli byť spoluzakladateľmi našej družobnej obce Kupusina vo vojvodine
v terajšom štáte Srbsko a Čierna Hora. Ich nástupcov ešte raz srdečne vítam. My sme sa
v tomto presvedčení už stretli niekoľko krát a všetko nasvedčuje tomu, že naše domienky sú
opodstatnené. Svedčí o tom aj naše nárečie, zvyky, piesne, krojové oblečenie a veľa iných
podobností. Tieto zistenia pochádzajú od nezávislých skúmateľov. Z tohto obdobia sa
zachovali aj priezviská našich občanov. Boli to Kovács, Farkaš, Dudáš, Győr, Szórád, Péter
a iné, dokonca aj István ako priezvisko. Ďalej to boli: Vass, Hamar, Doboss, Kvardian, Nanaj.
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V ďalšej časti našich archívnych dokumentov sa dozvedáme, že v roku 1773 sa obec
premenovala na Hindice. Z čítania domov a obyvateľov z roku 1787 dozvedáme, že obec
Hindice mala 33 domov a 235 obyvateľov. Škola sa datuje od roku 1881 a bola spoločná aj pre
obyvateľov Malých Chyndíc. Obec už v tomto období mala svoju pečať. Znázorňuje lemeš
a čerieslo nad čerieslom je ružička a veľké písmená NH – Nagy Hind.
Aj keď z historického hľadiska dnes už nemá význam meno Štefana Majora, predsa len
bol v našej obci ako učiteľ a to v rokoch 1920-1923. Jednalo sa o revolucionára, neskôr
poslanca komunistickej strany.
Postupne sa dostávame do 20. storočia. Tu je potrebné pripomenúť 2 hrozné udalosti
a to boli 1. a 2. svetová vojna.
Občania obce ktorí položili svoje životy v týchto bojoch:
- v 1. svetovej vojne Barát Imre, Mikla Lajos a Mikla János.
- v 2. svetovej vojne Hanczkó József, Barta Lajos, Farkas János, Mikle-Barát Imre, Hujac
Lajos, Mikláš Lajos, Pozsgai Károly, Farkas Miklós, Mikla Lajos, Barát Kálmán.
Obec Veľké Chyndice bola v rokoch 1939-1945 pripojená k Maďarsku. v roku 1957
bolo v obci založené jednotné roľnícke družstvo.
Obec bola v roku 1975 zlúčená s obcou Malé Chyndice pod názvom obec CHYNDICE.
Keď na sklonku 19. a začiatku 20. storočia vedelo u nás málo ľudí písať, veď aj richtár sa
podpisoval krížikom, tak k dnešnému dňu ukončilo dovedna 41 našich občanov vysoko školské
vzdelanie.
Od 1.2.1992 uznesením Vlády SR vznikli dva samostatné právne subjekty pod názvom
Obec Veľké Chyndice a Obec Malé Chyndice. Po roku 1992 nastali pre Obec Veľké Chyndice
problémy priestorového charakteru. Bolo potrebné vytvoriť kancelárske priestory vrátane ich
zriadenia, odčleniť miestny rozhlas, nakúpiť počítačovú techniku, vytvoriť a personálne
obsadiť pracovné miesta, zrekonštruovať kultúrny dom a venovať sa zveľadeniu obce.

3 . Symboly obce:
Erb, vlajka, pečať

Erb obce:
Farby: Modrý štít – strieborná sieť – zlatý lemeš – črieslo
Modrá farba predstavuje pôvodnú farbu prijatú obcou v 17 storočí, strieborná sieť znázorňuje
pôvod nášho obyvateľstva, že sa zaoberali výrobou rybárskych sietí a rybolovom. Lemeš
a črieslo dopĺňajú neskorší charakter našich predkov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom.
Pečať obce:
Pochádza z podkladov z roku 1771 otlačená v červenom voskup a pierovou clonou. Nachádza
sa na urbárskom spise a znázorňuje v pečatnom poli poľnohospodárske náradie lemeš a črieslo.
Obecná vlajka:
Farebne kopíruje pôvodnú obecnú vlajku z 18 storočia. Je trojfarebná. Uprostred je žltý pás, po
bokoch modrý, biely a znovu modrý pás.
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4 . Základné orgány obce :
4.1. Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Chyndice je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov
zvolených v priamych voľbách , ktoré sa konali dňa 12. novembra 2014 na obdobie 4 rokov.
Funkčné obdobie OZ sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva na štyri roky.
OZ rozhoduje o základných otázkach života obce: určuje zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce, schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, schvaľuje územný plán obce,
rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku, určuje náležitosti
miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhoduje o prijatí úveru alebo
pôžičky,
vyhlasuje
hlasovanie
obyvateľov
obce
o najdôležitejších
otázkach
života
a rozvoja obce, zvoláva verejné zhromaždenia občanov, uznáša sa na nariadeniach,
schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom združení,
určuje organizáciu obecného úradu a určuje plat starostu a hlavného kontrolóra, schvaľuje
poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie predpisy, zriaďuje, zrušuje
a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúva
a odvoláva ich vedúcich, zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti a iné právnické osoby
a schvaľuje zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú účasť obce
v právnickej osobe, schvaľuje združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť
v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, zriaďuje
a zrušuje orgány potrebné na samosprávu obce a určuje náplň ich práce, udeľuje čestné
občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce,
prípadne znelku obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva Veľké Chyndice s účinnosťou od 12. decembra 2014 :
1/ Miriam Mikleová – zástupkyňa starostu
2/ Baráth Luboš
3/ Urban Silvester
4/ Miškolci Peter
5/ Mikla Milan
4.2. Starosta obce
Starosta obce s účinnosťou od 12.12.2014:
Mgr. Csaba Farkas
číslo telefónu. : 037/7884905
číslo faxu : 0377884905
email: ocu.vchydice @gmail.com
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je
verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom
v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce
v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Starosta obce zvoláva zasadnutia
obecného zastupiteľstva , podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo
vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach
správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chyndiciach rozhodovalo na svojich zasadnutiach
o základných otázkach života obce. Zasadnutia sa konali v dňoch :
3. zasadnutie
4. zasadnutie
5. zasadnutie
6. zasadnutie
7. zasadnutie

30.01.2015
28.05.2015
21.08.2015
26.11.2015
29.12.2015

4.3. Hlavný kontrolór :
Helena Valachyová zvolená do funkcie uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 22.11.2012
na obdobie 6. rokov. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začalo dňa 1.1.2013, tento deň
bol určený aj ako deň nástupu do práce.

5 . Schválené právne normy obce Veľké Chyndice :
























Záverečný účet obce Veľké Chyndice za rok 2014
VZN č.14 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste
Výročná správa obce za rok 2014
Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
Správa o vykonaní inventarizácie za rok 2014
Dokladovú inventarizáciu za rok 2014
Odpredaj obecných pozemkov zapísaných na LV č.679, časť A majetková podstata,
parcely registra ,,C“ v k.ú. Veľké Chyndice
Majetkovo-právne riešenie a vysporiadanie parc.č. 1582/1 v k.ú. Veľké Chyndice
VZN č.15/2015 o určovaní súpisných čísel na území obce
Štatút krízového štábu
Preplatenie žiadosti Mesta Nitra pre dieťa navštevujúce volejbalový krúžok v CVČ pri
ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre
Použitie rezervného fondu v sume 4.466,40€ na spolufinancovanie projektu ,,
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Veľké Chyndice“
Použitie rezervného fondu v sume 1.750,00€ na projekt ,, Kamerový systém v obci
Veľké Chyndice“
Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
Rozpočet na r. 2016-2018
Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2015
Návrh VZN 16/2015 o vymedzení m iest na umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách pre Voľby do NR SR 2016
Zakúpenie koberca do Materskej školy
Použitie rezervného fondu v sume 1.494,56€ na spolufinancovanie projektu ,,
Rekonštrukcia objektu materskej školy“
Rozpočtové opatrenie č.3/2015
Účtovný rozvrh na rok 2016
Odpisový plán na rok 2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké Chyndice na roky 2014-2020
a sumu 350,00€ za jej spracovanie
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Uzavretie kúpnej zmluvy č.01/2016 na priamy predaj novovzniknutej parcely č.78/2 vo
výmere 883 m2
Uzavretie kúpnej zmluvy č.02/2016 na priamy predaj novovzniknutej parcely č.78/4 vo
výmere 690 m2
Použitie rezervného fondu v sume 10,95€ na doplatok spolufinancovania k projektu ,,
Kamerový systém v obci Veľké Chyndice“
Zrušenie obecnej knižnice

6. Štruktúra obecného úradu
6.1. Obecný úrad
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje
organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov
zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad sa podieľa na organizačnej a technickej
príprave dokumentácie k zmluvným vzťahom a poskytuje materiálno - technickú súčinnosť pri
kontrole plnenia zmluvných vzťahov. Pre verejnosť je dostupný nasledovne:
Pondelok.......... 8.00 – 15.00 hod
Utorok .............nestránkový deň
Streda...............8.00 – 15.00 hod
Štvrtok..............8.00 – 15.00 hod
Piatok ...............8.00 – 15.00 hod
6.2. Zamestnanci obce

Obecný úrad:
- Komžíková Kvetoslava- samostatný odborný referent
- Miškolciová Kvetoslava – odborný referent
- Mikla Stanislav- prevádzkový pracovník
Materská škola:
- Bottková Zlatica – riaditeľka MŠ
- Mátelová Andrea – učiteľka MŠ
Školská jedáleň:
- Miškolciová Kvetoslava – riaditeľka Zariadenia školského stravovania
- Bóšiová Iveta - kuchárka

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na rok

2014. Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový.
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Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.11.2014 uznesením č.27/2014
Rozpočet bol zmenený:
-

prvá zmena schválená dňa 28.05.2015
druhá zmena schválená dňa 26.11.2015
tretia zmena schválená dňa 29.12.2015
7.1.Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2015

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

111.078,00

229.882,11

229.766,70

99,95%

111.078,00
0
0
109.864,00

121.488,00
100.671,00
7.723,11
229.331,00

121.375,99
100.668,80
7.721,91
228.433,22

99,67%
100%
100%
99,61%

106.864,00
3.000,00

116.328,00
113.003,00

115.443,10
112.990,12

99,24%
99,99%

1.214,00

551,11

1.333,48

7.2.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
121.375,99
115.443,10
5.932,89
100.668,80
112.990,12
-4.599,41
1.333,48

Vylúčenie z prebytku
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 1.333,48 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
1.333,48 EUR
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 1.333,48 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2015
229.766,70

Rozpočet na rok
2016
161.646,00

Rozpočet
na rok 2017
119.293,00

Rozpočet
na rok 2018
119.293,00

121.375,99

119 703

119 293

119 293

100.668,80
7.721,91

41 943

Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2015
228.433,22

Rozpočet na rok
2016
130.732,00

Rozpočet
na rok 2017
115.568,00

Rozpočet
na rok 2018
115.568,00

115.443,10

116.732,00

115 568,00

115 568,00

112.990,12

14.000,00

Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2014
138.779,03

Skutočnosť
k 31.12.2015
238.961,32

Predpoklad
na rok 2016
238.461,32

Predpoklad
na rok 2017
238.461,32

Neobežný majetok spolu

128.679,84

234.863,45

234.863,45

234.863,45

0

0

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

59.910,16

166.093,77

166.093,77

166.093,77

Dlhodobý finančný majetok

68.769,68

68.769,68

68.769,68

68.769,68

Obežný majetok spolu

10.077,39

4.076,07

4.076,07

4.076,07

8,99

50,82

50,82

50,82

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

0

0

68,59

32,82

32,82

32,82

9.999,81

3.492,43

3.492,43

3.492,43

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

500

0

0

21,80

21,80

21,80

21,80

Majetok spolu

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

12

Individuálna výročná správa Obce Veľké Chyndice za rok 2015
8.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2014
138.779,03

Skutočnosť
k 31.12.2015
238.961,32

Predpoklad
na rok 2016
248.110,90

Predpoklad
na rok 2017
239.961,32

123.920,91

125.573,08

125.573,08

125.573,08

Oceňovacie rozdiely

0

0

0

0

Fondy

0

0

0

0

123.920,91

125.573,08

125.573,08

125.573,08

3.576,60

8.449,58

8.849,58

9.449,58

Rezervy

0

720,00

720,00

720,00

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0

0

0

0

Dlhodobé záväzky

0

0

0

0

3.563,61

7.729,58

8.029,58

8.729,58

0

0

0

0

11.281,52

104.938,66

104.938,66

104.938,66

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Obec neprijala žiadny bankový úver.

-

Obec nepredala žiadny majetok v r.2015.

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2014
68,59

Zostatok
k 31.12 2015
32,82

Zostatok
k 31.12 2014
3.576,60

Zostatok
k 31.12 2015
7.729,58

Pohľadávky po lehote splatnosti

8.4. Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Pohľadávky predstavujú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, dani za psa a nedoplatku za
komunálny odpad.
Záväzky predstavujú záväzky voči zamestnancom, Daňovému úradu a poisťovniam- MZDY
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9. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2014
120.232,98

Skutočnosť
k 31.12.2015
129.775,93

Predpoklad
rok 2016
131.518,41

Predpoklad
rok 2017
131.518,41

50 – Spotrebované nákupy

13.773,01

16.492,04

18.492,00

18.492,00

51 – Služby

21.344,05

16.458,71

14.458,70

14.458,70

52 – Osobné náklady

75.366,50

82.928,91

82.928,91

82.928,91

0

0

0

0

2.426.82

5.781,90

5.581,00

5.581,00

6.729,53

7.526,51

9.500,00

9.500,00

593,07

587,86

557,80

557,80

57 – Mimoriadne náklady

0

0

0

0

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
Výnosy

0

0

0

0

125.229,86

131.504,34

132.858,55

132.858,55

4.069,90

4.505,05

7.700,00

7.700,00

0

0

0

0

0

0

0

0

107.108,41

117.748,56

118.750,00

118.750,00

3.527,62

4.919,81

4.350,00

4.350,00

5.390,63

0

0

0

4.86

1,55

1,55

1,55

0

0

0

0

5.128,44

5.057,37

3.057,00

3.057,00

+4.996,88

+1.728,41

+2.340,14

+2.340,14

Náklady

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Kladný hospodársky výsledok v sume +1.728,41EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 1.153,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 1.364,44
EUR, čo predstavuje 118,34% plnenie.
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poskytovateľ
Suma v Eur
Účel
Ministerstvo financií
640,00 Referendum
Krajský úrad život.prostredia
29,87 Životné prostredie
ÚPSVaR Vráble
20,90 Na stravu detí v HN
ObÚ Nitra
105,27 Register obyvateľstva
ObU-školstvo
488,00 Na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ
Obvodný úrad Nitra
80,40 Refundácia CO

Obec v roku 2015 prijala nasledujúce kapitálové granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.

Poskytovateľ
Ministerstvo financií
Ministerstvo financií
Ministerstvo vnútra

Suma v Eur
81.668,80
12.000,00
7.000,00

Účel
Rekonštrukcia a modernizácia VO
Rekonštrukcia objektu MŠ
Kamerový systém

10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2015 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie.
10.3 Významné investičné akcie v roku 2015
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:
-

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

-

Vybudovanie kamerového systému

-

Rekonštrukcia objektu materskej školy

-

Výstavba kamenných veží

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Dokončenie kamenných veží

-

Vybudovanie multifunkčného ihriska s detským ihriskom v centre obce

-

Rozšírenie kuchynky v budove Kultúrneho domu

-

Vybudovanie chodníkov v miestnom cintoríne
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-

Rekonštrukcia budovy Obecného úradu

-

Zateplenie a výmena strechy Kultúrneho domu

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor.
Vypracoval:

Schválil:

Kvetoslava Komžíková
samostatný odborný referent

Mgr. Csaba Farkas
starosta obce

Vo Veľkých Chyndiciach dňa 13.03.2016
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