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Obce VELKE DVORANY
za rok 2015
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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa za rok 2015 predstavuje súhrn činností obce v hodnotovom

vyjadrení a je

vlastne kronikou uvedeného obdobia. Našou snahou bolo zabezpečenie potrieb v prospech
občanov obce a to pri dodržiavaní rozpočtových pravidiel. Zároveň sme správne nakladali
s prostriedkami získanými od štátu na výkon jeho kompetencií. V roku 2015 sme získané
prostriedky použili na rekonštrukciu a opravu domu smútku.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Veľké Dvorany
Sídlo: Obecný úrad Veľké Dvorany č.2, 956 01
IČO: 003112432
Štatutárny orgán obce: starosta obce, Emil Dinga
Telefón: 038/5373222, 5373724,
Mail: ouv.dvorany@centrum.sk
Webová stránka: www.obecvelkedvorany.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Emil Dinga
Zástupca starostu obce: Jana Jančovičová
Prednosta obecného úradu: Hlavný kontrolór obce: Ing. Adrián Kuník
Obecné zastupiteľstvo: Andrea Beňová, Ing. Marek Martinovič, Ing. Ján Otrubný, Mgr. Juraj
Rybanský, Marek Snirc , p.Janka Jančovičová, p. Dalibor Rybanský
Komisie:
-

inventarizačná komisia
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-

komisia na ochranu verejného poriadku

Obecný úrad:
Mária Manduchová, ekonómka OU- vedenie účtovníctva, mzdová a personálna práce, EO,
matričná činnosť, majetok
Ladislav Jančovič, miestne dane a poplatky, vedenie pokladne, bytová politika, matričná
činnosť
Obec nemá zriadené rozpočtové , príspevkové a neziskové organizácie, ani žiadne obchodné
spoločnosti.
Organizačná štruktúra Obce Veľké Dvorany

Obec
Veľké Dvorany

Obecné zastupiteľstvo

Hlavný kontrolór

Starosta obce

Zástupca starostu

Komisie

Obecný úrad

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a obyvateľov žijúcich na jej území.

Vízie obce:
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-

Zvýšená kvalita života s využitím prírodného, geografického potenciálu
a podnikateľského prostredia

-

Vytvorený dostatočný priestor na bývanie v čistom, zdravom prostredí, s dostatkom
príležitostí na trávenie voľno časových aktivít, s dôrazom na využitie potenciálu obce
a jej okolia.

-

Rozvoj obce zabezpečený s dobre fungujúcou miestnou ekonomikou, službami
a kvalitnou sociálnou starostlivosťou.

Ciele obce:
-

podporiť rozvoj obce, vytvoriť priaznivé životné podmienky pre obyvateľov na báze
využitia jej potenciálu

-

zvýšiť kvalitu životného prostredia obce, zlepšiť kvalitu života jej obyvateľov

-

zachovať a rozvíjať kultúrne dedičstvo

-

racionalizovať riadenie finančného hospodárenia a ekonomického života obce

5. Základná charakteristika obce
Obec 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 o potreby jej obyvateľov.

5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Kraj: Nitriansky, okres: Topoľčany, región: Pod Marhátom
Susedné mestá a obce : Obec Urmince, Blesovce, Bojná, Nemčice
Celková rozloha obce : 775 ha
Nadmorská výška : nadmorská výška v strede obce je 199 m n.m., v katastrálnom území
nadmorská výška pohybuje v rozpätí 179 -227 m n. m.

5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 717
Národnostná štruktúra :
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- Slovenská : 716
- Ceská : 1
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
-rímskokatolícka cirkev : 659
-evanjelická cirkev metodistická : 1
- kresťanské zbory:

1

Vývoj počtu obyvateľov :
Stav obyvateľov k 01.01.2015 .......................726
Narodenie v roku 2015 ...................................
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Úmrtie v roku 2015 ......................................... 10
Prihlásení.......................................................... 18
Odhlásených .................................................... 21
Stav obyvateľstva k 31.12.2015 ..................... 717

Deti: ( do 15 rokov )
-

dievčatá : 45

-

chlapci : 56

-

spolu:

101

Mládež: ( od 15 do 18 rokov)
-dievčatá: 8
- chlapci : 11
-spolu: 19

Dospelí:
Ženy:

287

Muži:

310

Spolu:

597

Priemerný vek občanov: 39,76 roka

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :
K 31.12.2015 UPSVaR v Topoľčanoch pre našu obec eviduje 16 dlhodobých nezamestnaných.
6

5.4. Symboly obce
Erb obce : V červenom štáte zo strieborných skál na obe strany vyrastajúce tri a tri zlaté klasy,
medzi nimi je veľký zlatý kríž.

Vlajka obce : Pozostáva z piatich pozdlžnych pruhov piatich farbách bielej (1/10), červenej
(3/10), žltej (2/10),červenej ( 3/10) a bielej (1/10)

Pečať obce : Je okrúhla, uprostred s obecným symbolom s kolopisom OBEC VELKÉ
DVORANY. Pečať má priemer 35mm.

5.5. Logo obce
– obec nemá logo.
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5.6. História obce
Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na strednom toku potoka Bojňaka ,
10 km západne od Topoľčian.
Prvá písomná zmienka o obci Veľké Dvorany je z roku 1156 pod názvom Duor, ked desiatok
výnosnejšej obce hraničiacej s Nemčicami arcibiskup prepustil kapitule. Neskôr sa Dvorany
stali kráľovským majetkom, pred rokom1244 kráľ Bela IV. dal zeme Duwor (Dvorany)
komesom Sybislavusovi z rodu Ludányovcov za jemu preukázané služby komesovým otcom.
Názov obce je odvodený z madarčiny Nagy Duor, čo v preklade znamená Veľký Dvor.
Historické záznamy tvrdia, že v obci bol od dávnych čias „Veľký Dvor“ – majer. V roku 1390
sa obec dostala do vlastníctva Topoľčianskeho panstva, od roku 1687 patrila Erdödyovcom
a Ludanickému panstvu.
5.7. Pamiatky
Rímskokatolícky kostol s goticko-renesančným jadrom, v rokoch 1763 a 1780 prestavaný
v barokovom slohu. Je zasvätený najblahoslavenejšej Panne Márii. Pod vežou na pravej strane
kostola je zasadená kamenný platňa, ktorá zakrýva vchod do kryty, kde bol pochovaný v r.
1739 rytier Michal Greizer, veľký dobrodinec kostola.
5.8 Významné osobnosti obce
V obci sa narodilo viacero významných cirkevných osobností. Najvýznamnejším z nich
je cirkevný hodnostár Michal Adamkovich (8. marec 1778, Veľké Dvorany–18. máj 1845,
Prešporok /dnes Bratislava/). Nižšie školy ukončil v Nitre a Prešporku, kde vstúpil do
tamojšieho seminára, na ktorom ukončil štúdium teológie. Po vysvätení za kňaza sprvu bol
poslaný za kaplána do Vrbového, po dvoch rokoch sa stal pedagogickým inšpektorom
trnavského seminára, neskôr bol menovaný námestníkom riaditeľa. Tu bol 20 rokov učiteľom
dogiem. 7. apríla 1825 bol menovaný ostrihomským kanonikom, potom sa stal opátom a
cisársko-kráľovským radcom. Vo februári 1831 bol menovaný generálnym riaditeľom
prešporského školského obvodu a do tejto funkcie bol slávnostne uvedený 21. apríla tohto
roku. 22. augusta 1838 sa stal prešporským prepoštom (prvý kanonik kapituly, vyššia cirkevná
hodnosť). Napísal viacero diel, z ktorých dve vyšli aj tlačou - Sermo ademinem neo-creatum
presbyterium cardinalem Rudnay . . . Tyrnaviae, 1829; Sermo dum provinciae Posoniensis lit.
gubernacula capesseret. Posonii 1831. (Reč prednesená pri autorovej inaugurácii za
generálneho inšpektora prešporského školského obvodu.). V knižnici Maďarského národného
múzea (dnes v Krajinskej Széchényiho knižnici v Budapešti) sú uložené drobné tlače
škúšobných viet vydané roku 1845 v Prešporku pod jeho menom: Positiones ex algebra;
Tentamen publicum e metaphysica; Tentamen publicum e physica; Tentamen publicum e
psychologia; A világ közönséges történetéből vitatkoznak Forgách, József, Walterskirchen,
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Erneszt stb. (Forgách, József, Walterskirchen, Erneszt atď. polemizujú o obyčajných dejinách
sveta.).
Miestnym rodákom je aj Augustín Krajčík (14. marec 1914 Veľké Dvorany – 20. apríl
1979, Podolínec, pochovaný je v rodnej obci), syn deputátnika na tunajšom veľkostatku a po
jeho rozparcelovaní sa stal malým roľníkom. Po štúdiách a zložení rehoľných sľubov 2.
augusta 1933 v Českých Budějoviciach vstúpil do rádu redemptoristov. Kňazské svätenie prijal
29. júna 1940 v Prahe. V bratislavskom kláštore sa stal redaktorom dvoch časopisov - Vesník
sv. Jozefa a Život. Od septembra 1945 pôsobil v Podolínci predovšetkým ako ľudový misionár,
potom naďalej ako duchovný vodca rôznych skupín a tiež ako staviteľ pri generálnej oprave
kláštora. Po zrušení kláštora bol barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950 zaistený a obvinený z
protištátnej činnosti a preto bol nezákonne väznený na viacerých miestach (Pezinok, Báč,
Podolínec). O týchto udalostiach napísal kardinál Ján Chryzostom Korec skvelú knihu „Od
barbarskej noci“. Od roku 1953 bol poslaný do uránových baní v Jáchymove a od roku 1956
väznený v najťažšej československej väznici v Mírově. V roku 1960 bol prepustený na
slobodu, ale vykonávať kňazské povolanie mu bolo zakázané. Zamestnalo ho tunajšie JRD ako
pomocného účtovníka. V roku 1961 napísal veľmi hodnotnú prvú časť miestnej kroniky s
nezvyčajne pravdivými údajmi. Roku 1968 nastúpil ako kaplán v Podolínci, v krátkom čase
vykonal viaceré ľudové misie, exerície. Niet divu, že aktívnemu Krajčíkovi v roku 1971 vzali
štátny súhlas k vykonávaniu verejných kňazských úkonov. Nebolo to nič platné, lebo Krajčík
svojim misionárskym zápalom pracoval inými prostriedkami ďalej. Stále niečo písal
a zaznamenával, osobnými návštevami povzbudzoval iných kňazov v pastorácii, navštevoval
chorých a vychovával nových kňazov. Viedol veľmi asketický život, málo jedol, alkoholické
nápoje nepil vôbec, v zime chodil nedostatočne oblečený. Jeho zdravotný stav sa zhoršoval
a tak niet divu utiahol sa do rodnej obce. 19. februára 1979 dostal silnú mozgovú porážku,
ochrnul na pravý bok a stratil reč. Po dvojmesačnom utrpení zomrel. Na jeho pohrebe za
zúčastnilo asi 70 kňazov a mnoho veriacich z celého Slovenska. Napísal otrasné svedectvo
doby medzi rokmi 1948–1960 pod názvom „Tvrdá škola“. Jeho život je typickým príkladom
prístupu KSČ k svojim oponentom. Jeho rodný dom (č. 123) sa zachoval dodnes a je typom
starého ľudového obydlia s trojosovým priečelím.
Ján Rybanský (7. jún 1909, Veľké Dvorany–20. august 1993, Bratislava), profesor
FSC, prijal rehoľné meno Jaroslav Jozef. Ako 15 ročný vstúpil do rehole školských bratov (rád
v Bojnej mali kláštornú meštiansku školu pre chlapcov), študoval v Lembecq les Hal
v Belgicku. Po noviciáte odišiel na pedagogické štúdium do Francúzska. Po ich ukončení
študoval v v anglickom Doveri, kde školskí bratia majú svoj inštitút. Potom bol poslaný na
misie do Ceylonu (dnes Srí Lanka). Medzitým študoval v Londýne na univerzite a získal
diplom Profesora. V roku 1947 sa vrátil domov a v Močenku bol predstaveným skolastiku.
Toho roku bol vymenovaný za tajomníka rehole, tzv. vizitátora pre školských bratov na celom
Slovensku. Po roku 1948 bol internovaný v kláštoroch v Hronskom Beňadiku a v Oseku pri
Duchcove. Potom pracoval ako robotník v Chemických závodoch v Bratislave. Popri
zamestnaní vyučoval francúzštinu, angličtinu a náboženstvo.7. apríla 1986 sa v Ríme stretol
s pápežom Jánom Pavlom II.V roku 1990 školskí bratia obnovili činnosť a Rybanský bol
vymenovaný za provinciála čsl. Provincie Školských bratov. Inicioval projekt založenia
a stavby Základnej školy sv. Jána de Salle v Bratislave - Rači (otvorená 2. septembra 1991).
Ale otvorenia cirkevného gymnázia v Bratislave - Rači sa nedožil (1. september 1993).
Augustín Rybanský (27. marec 1916, Veľké Dvorany–27. marec 2002, Trenčín,
pochovaný je v Beckove), prijal rehoľné meno Henrik. Roku 1928 spolu so starším bratom
Jánom (spolu so školskými bratmi a skupinou chlapcov zo Slovenska) odchádza na štúdium do
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belgického Lembecq les Hal. 6. októbra 1931 sa stal rehoľníkom.V rokoch 1933–1940 štúdium
vo francúzskom St. Maurici a v anglickom Doveri, kde bol školastikom. 20. augusta 1940 po
ukončení študií získal titul profesora. Medzitým v rokoch 1935–1947 bol misionárom
v Ceylóne pre oblasť Maison-Merc-Ochtec-Colombo. Potom sa vrátil do Československa a do
roku 1949 vyučoval na súkromnej škole školských bratov v Prahe - Bubenči. Potom ho
postihlo prenasledovanie komunistického réžimu, keď v rokoch 1950–1953 bol internovaný
v tábore v Oseku pri Duchcove. Potom pracoval v ČKD Praha,v roku 1961 bol zatknutý,
odsúdený a dva a pol roka väznený v Prahe na Pankráci. Potom pracoval v ČKD Praha Vysočany. V rokoch 1965–1967 zamestnaný v Národnom múzeu ako prekladateľ a
dokumentátor v kabinete múzeí a vlastivednej práce. V októbri 1967 sa vrátil na Slovensko do
Pezinka,v roku 1968 bol rehabilitovaný. V rokoch 1967–1977 bol zamestnaný vo Výskumnom
výpočtovom stredisku OSN v Bratislave ako tlmočník a prekladateľ v rámci UNESCO. Odtiaľ
odišiel do dôchodku. 26. mája 1992 bol vysvätený za kňaza. Od 20. júna 1992 do 1. marca
1993 bol pomocným kňazom v Bánovciach nad Bebravou, potom do 1. júla 2000 duchovným
otcom v Nemšovej. 27. marca 1996 dostal hodnosť Titulárneho dekana. Od 1. júla 2000 až do
svojej smrti žil v Charitnom domove v Beckove.
Sestra
. Hermína Rybanská (11. marec 1918, Veľké Dvorany–28. november 2000, Beckov),
prijala rehoľné meno Domicilla. Po štúdiu v Hradci Králové sa stala učiteľkou pre materské
školy. 23. augusta 1937 vstúpila do noviciátu Kongregácie školských sestier de Notre Dame
v Horažďoviciach. Po dvoch rokoch noviciátu zložila prvé sľuby v Novom Meste nad Váhom.
Potom štyri a pol roka pôsobila v Trenčíne. V roku 1944 bola poverená vedením sirotinca
v Beckove, potom aj po jeho preložení do Spišskej Novej Vsi. Neskôr mala na starosti výchovu
noviciek v Novom Meste nad Váhom. V marci 1948 bola vymenovaná za predstavenú
v Trenčianskych Tepliciach, kde mala za úlohu viesť kúpeľný dom Savoy - Slávia. V októbri
1948 prešla do Kláštora pod Znievom,kde bola predstavenou v detskom domove. Tu zažila
odsun detí a sústreďovanie rehoľných sestier, ktorých tu bolo sústredených 180. V októbri
1951 boli odsunuté do Šumperka za prácou do továrne. Sestra Domicilla ale aj tu do roku 1953
tajne pokračovala v úrade predstavenej. Potom s kolektívom bola v Čechách viackrát
preložená (Úpice, Klentnice, Vejprty, Praha). Naposledy pracovala v ústave pre oligofrénne
deti, ale aj po odchode na dôchodok 1. januára 1977 pomáhala v Charitnom dome v
Piešťanoch, na Arcibiskupskom úrade ako sevírka a v Trenčianskej Teplej ako katechétka. V
roku 1991 chorá a unavená odišla bývať do Charitného domova v Beckove, kde aj zomrela.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie )
-

stavebný úrad

-

miestne komunikácie

-

REGOB

-

životné prostredie

-

matričná činnosť – overovanie podpisov, listín
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6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Materská škola pre 21 detí z toho 9 predškolákov. Riaditeľka MS je Rybanska Simona.
- Základná škola je v obci Bojná.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na : na zvyšovanie kapacity detí.

6.2. Zdravotníctvo
Na území obce sa priamo nenachádza, avšak pediatrická ambulancia - MUDr. Balážová
súkromný lekár, ambulancia pre dospelých - MUDr. Matejovič, súkromný lekár a zubná
ambulancia – MUDr. Rada, súkromný lekár, sa nachádza v obci Bojná, vzdialená od obci
Veľké Dvorany 2 km.

6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
-

Zariadenie sociálnych služieb v obci nie je zriadené. Obci zabezpečuje terénna
opatrovateľská služba v domácnosti..

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na zvýšenie.

6.4. Kultúra
Kultúra v obci je samozrejmou a nevyhnutnou podmienkou kultúrno-spoločenského
vyžitia sa vlastných obyvateľov, ale aj prejavom cielenej kultúrnej ponuky širšej
návštevníckej verejnosti

tejto obce. Je prejavom a symptónom

spoločenskej úrovne

a kultúrnej vyspelosti daného sídla a regiónu. Kultúrne podujatia obce a jej obyvateľov sa
realizujú v miestnom kultúrnom dome.
V roku 2014 sa uskutočnili tieto kultúrne a športové podujatia – akcie: stavanie mája, deň
matiek, deň detí s otvorením prázdnin, hody, detský maškarný ples, Mikuláš, vítanie Nového
roka. OFK Veľké Dvorany majstrovské futbalové stretnutia VI. Liga.

6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Potraviny Halmeš a Goga

-

Pohostinstvo Tureček
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Najvýznamnejší priemysel v obci :
-

Stavebniny Rybanská,

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

Poľnochov s.r.o Blesovce.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na rok

2015. 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.
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 20.12.2014 uznesením č.11/2014.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
-

prvá zmena schválená dňa 15.05.2015 uznesením č. 31/2015.

-

druhá zmena schválená dňa 17.07.2015 uznesenie č. 37/2015

-

tretia zmena schválená dňa 18.12.2015 uznesením č. 59/2015

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2014

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

282177,-

476113,-

468570,19

98,42

282177,-

293791,181702,620,-

286249,03
181701,93
619,23

97,43
100
100

282133

473962,23

448114,72

94,55

217933
33500,30700

227660,23
215602,30700,-

203365,48
214772,14
29977,10

89,33
99,62
97,64

44,-

2150,77

20455,47

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce –
prebytok/schodok
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2015

286249,03
286249,03

203365,48
203365,48

82883,55
181701,93
181701,93

214772,14
214772,14

-33070,21
49813,34

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

0
619,23
29977,10

-29357,,87
468570,19
448114,72
20455,47
4573,72
15881,75

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 2027,93 €.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške .19047,30 EUR.
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7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2015
468570,19

Rozpočet na
rok 2016
302514

Rozpočet
na rok 2017
302219

Rozpočet
na rok 2018
302719

286249,03
181701,93
619,23

302514

302219

302719

0

0

0

Skutočnosť
k 31.12.2015
448114,72

Rozpočet na
rok 2016
298870

Rozpočet
na rok 2017
289480

Rozpočet
na rok 2018
291280

203365,48
214772,14

239702
29000

229280
30000

229280
30000

29977,10

30168

30200

32000

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

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2014 k 31.12.2015
2502196,10 2629894,56

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2016 na rok 2017
2629894,56
2629894,56

2412329,09

2512924,29

2512924,29

2512924,29

Dlhodobý hmotný majetok

2274792,69

2375387,89

2375387,89

2375387,89

Dlhodobý finančný majetok

137536,40

137536,40

137536,40

137536,40

89043,13

115883,18

85200

85200

198,04

576,59

200

200

Krátkodobé pohľadávky

30508,62

34426,57

25000

25000

Finančné účty

58336,47

80880,02

60000

60000

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
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Časové rozlíšenie

823,88

1087,09

800

800

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2014 k 31.12.2015
2502196,10
2629894,56

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2016 na rok 2017
1432458,29 1279352,62

878878,59

1095025,63

25774,57

216147,04

940,-

940,-

526257,39

505743,62

484843,62

Krátkodobé záväzky

36115,54

42375,40

36000

Bankové úvery a výpomoci

52205,67

42205,67

32205,67

0

107798,91

943604,24

879409,-

815409

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

463943,62

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov/úbytkov majetku

-

predaja dlhodobého majetku

-

prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

Pohľadávky do lehoty splatnosti

16164,11

4118,88

Pohľadávky po lehote splatnosti

21854,05

30307,69

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti

36115,54

42375,40

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

nárast/pokles pohľadávok
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-

nárast/pokles záväzkov

9. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12. 2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Náklady

352471,79

330504,43

368210

368210

50 – Spotrebované nákupy

25579,25

32119,59

26000

26000

51 – Služby

62962,11

37805,57

63000

63000

52 – Osobné náklady

108654,43

119400,00

110000

110000

53 – Dane a poplatky

1318,70

930,26

1400

1400

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

2850,10

376,60

3000

3000

139034,60

127346,02

140000

140000

9249,99

9981,67

9300

9300

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

2812,85

2544,72

2900

2900

9,76

8,,19

Výnosy

378246,36

546659,66

377660

377660

60 – Tržby za vlastné výkony a 7032,52
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

5403,79

7100

7100

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

166954,40

182164,28

167000

167000

98815,13

103156,55

99000

99000

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

24403,93

5336,65

24500

24500

53,33

49,29

60

60

80987,05

250549,10

80000

80000

+25774,57

+216147,04

+9450

+9450

Názov

Predpoklad
rok 20196

Predpoklad
rok 2017

57 – Mimoriadne náklady

10

10

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/
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Hospodársky výsledok /kladný,/ v sume 216147,04 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie
Prijaté granty a transfery
V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Krajský úrad ZP
MF SR BA
OÚ Topoľčany
KSÚ Nitra.
OÚ Topoľčany
UPSVaR TO
MF SR BA.
ÚPSVaR TO
MF SR-envir. BA

Účelové určenie grantov a transferov
Správa starostlivosti o životné prostredie
Register obyvateľstva
Voľby- referendum
predškoláci
Skladník CO
§ 50i
ROEP
Hmotná núdza –stravovanie a škol. potr.
Prístavba, rekonštr. KD
Spolu granty a transfery

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
65,63
231,33
640,00
1465,00
106,80
3345,22
1271,12
200,68
181701,93
189027,71

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

MF SR

- enviromentálny fond poskytlo dotáciu na prístavbu, rekonštrukciu

a nadstavbu KD- kapitálové výdavky vo výške 181701,93 €.

Poskytnuté dotácie
V roku 2015 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie.
Prijímateľ
dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Významné investičné akcie v roku 2015
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:
-

Prístavba, rekonštrukcia a nadstavba KD –181701,93 € - nedokončená investícia

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

Nadstavba a rekonštrukcia kultúrneho domu.
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-

Revitalizácia námestia.

-

Kanalizácia ČOV Bojná – Veľké Dvorany.

-

Zateplenie šatní a tribún štadióna

-

IBV.

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nie je vystavená finančným rizikám a nevedie žiadny súdny spor .

Vypracoval: Manduchová Mária

Schválil:

Vo Veľkých Dvoranoch dňa 27.05.2016.
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