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Základná charakteristika obce Machulince 
                                                                                    

Obec Machulince 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.  

 

Identifikačné údaje  
 

Názov: Obec Machulince   

Adresa pre poštový styk: Obecný úrad Machulince, Hlavná 115, 951 93  Machulince 

e-mail: machulince@mail.t-com.sk  

IČO: 00308234 

DIČ: 2021037931 

Právna forma: obec  

 

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. 

 

Geografické údaje  
 

Obec Machulince sa nachádza na západnom Slovensku, v údolí horného toku rieky Žitavy. 

Obec leží v úvalovej kotline a má rozlohu 1632 ha. Stred obce má nadmorskú výšku 230 m.  

Z východu ju ohraničuje úpätie Pohronského Inovca, zo severozápadu úpätie pohoria Tríbeč a 

južná strana je ohraničená okrajom Podunajskej nížiny.  

Obec patrí do Zlatomoraveckého okresu a Nitrianskeho kraja. Machulince sú vzdialené od 

centra okresného mesta Zlaté Moravce 4 km.  

Kataster obce Machulince sa nachádza v oblasti s osobitným názvom - Horné Požitavie. 

Kataster obce Machulince hraničí :  

- zo severovýchodu s katastrálnym územím obce Obyce,  

- zo severu v krátkom úseku s katastrálnym územím obce Hostie,  

- zo západu s katastrálnym územím obce Topoľčianky,  

- z juhu a východu hraničí obec s katastrálnym územím obce Žitavany. 

 

 

Demografické údaje 
 

Počet obyvateľov:  1040 obyvateľov  k 31.12.2010 

 

 

História obce 
 

Prvá písomná správa o obci Machulince pochádza z roku 1275, kedy sa obec uvádza 

pod menom Mohala. V tomto roku uhorský kráľ Ladislav IV. ( 1272 - 1290 ) daroval obec 

hradu Tekov. Obec bola teda majetkom Tekovského hradu, neskôr Beňadického opátstva a od 

roku 1388 patrila pod hrad Hrušov. Z roku 1564 pochádza názov obce Mahwlencze a z roku 

1600 Mahwlincz. Kto založil obec a odkiaľ dostala svoj názov sa presne nevie. Údajne ju 

založil gróf Maholanyi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Symboly obce  
 

 

� 

 
       Erb obce   Vlajka obce                         Pečať obce 
 

 

 

Základné orgány obce  
 

1. Obecné zastupiteľstvo 

2. Starosta obce  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Machulince je zastupiteľský zbor zložený z 9 poslancov 

zvolených v priamych voľbách.  

Obecné zastupiteľstvo do 27.11.2010  

- Ing. Jozef Baťo - člen obecnej rady  

- Mária Štuková – zástupkyňa starostu, členka obecnej rady  

- Mgr. Mária Ondrejmišková - členka obecnej rady  

- Peter Červený - člen obecnej rady  

- Ing. Jozef Ondriaš - člen obecného zastupiteľstva  

- Peter Gašparík - člen obecného zastupiteľstva  

- Róbert Valach - člen obecného zastupiteľstva  

- Milan Belica - člen obecného zastupiteľstva  

- Štefánia Segíňová - členka obecného zastupiteľstva 

  

 

Obecné zastupiteľstvo v Machulinciach rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných 

otázkach života obce. Zasadnutia sa v roku 2010 konali v dňoch:  03.02., 22.03., 19.04.,  

05.05., 19.07., 19.08., 09.09., 05.11.,18.11.. 

 

Starostom obce Machulince je Bohumil Bielik. 

 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 
 

Dňa 27.11.2010 sa v Slovenskej republike konali voľby do orgánov samosprávy obcí. 

V našej obci sa volieb zúčastnilo 457 voličov, čo je 53,89 % volebná účasť. Jediným 

kandidátom na funkciu starostu obce bol doterajší starosta p. Bohumil Bielik. Počet 

kandidátov volených za poslancov obecného zastupiteľstva bolo 14. 

 

 

 

 



 

 

Novozvolený poslanci obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov: 

 

1. Peter Gašparík, nezávislý kandidát, 259 hlasov 

2. Ing. Jozef Baťo, nezávislý kandidát, 248 hlasov 

3. Ing. Jozef Ondriaš, nezávislý kandidát, 241 hlasov 

4. Daniela Červená, nezávislý kandidát, 238 hlasov 

5. Ľudovít Ondrejka, nezávislý kandidát, 207 hlasov 

6. Dušan Košút, nezávislý kandidát, 206 hlasov 

7. Milan Belica, nezávislý kandidát, 200 hlasov 

8. Mgr. Mária Ondrejmišková, KDH, 190 hlasov 

9. Peter Červený, KSS, 183 hlasov 

  

Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 14.12.2010. 

 

Obecný úrad  
 

Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné 

a administratívne úlohy. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.  

 

 

Zamestnanci obecného úradu 

 

- Helena Fraňová - ekonómka OcÚ  

- Lenka Čikelová – referentka OcÚ  

- Jaroslav Zaťko - riaditeľ MŠ  

- Viera Lukáčová - učiteľka MŠ  

- Valéria Mihálová - kuchárka v ŠJ  

- Helena Baťová - vedúca školskej jedálne  

- Jaroslava Ondriašová - upratovačka, školníčka MŠ  

- Anna Ondrejková - upratovačka OcÚ  

- Ľudovít Ondrejka – správca multifunkčného ihriska 

- Ladislav Hlaváč - robotník na sezónne práce 

- Ľubor Valach – robotník na sezónne práce 

 

 

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Machulinciach 
 

1/ Komisia finančná 

2/ Komisia pre ochranu verejného poriadku 

3/ Komisia  pre školstvo, šport a kultúru 

4/ Komisia stavebná a životného prostredia 

5/ Komisia na ochranu verejného záujmu 

  

    

 

Financovanie obce  
 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet. Obec v roku 

2010 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 na rok 2010 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný   

rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako   schodkový.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2010.  

 

 



 

 

 

Rozpočet obce bol schválený na 19. riadnom zasadnutí obecného  zastupiteľstva dňa 

22.03.2010.  

Bol upravovaný o prostriedky poskytnuté zo ŠR, resp. poskytnuté z EÚ, ktoré sú pripísané do 

rozpočtu obce v súlade s vnútorným predpisom o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR 

a EÚ do rozpočtu obce. 

 

 

Úprava rozpočtu obce Machulince: 

1. úprava č. 1 o prostriedky poskytnuté zo ŠR a EÚ k 31.10.2010 v zmysle vnútorného 

predpisu – dňa 5.11.2010 OZ zobralo na vedomie na svojom 23. riadnom zasadnutí 

2. úprava č. 2 – schválená OZ dňa 18.11.2010 na 24. riadnom zasadnutí 

3. úprava č. 3 o prostriedky poskytnuté zo ŠR a EÚ k 31.12.2010 v zmysle vnútorného 

predpisu – dňa 10.2.2011 OZ zobralo na vedomie na svojom 2. riadnom zasadnutí 

 

 

Po  zmene bol rozpočet nasledovný : 

 

 

Upravený rozpočet obce k 31.12.2010 
 

Rozpočet obce v eurách : 

 

 

 

 

 

z toho :  

 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položkový rozpočet obce Machulince tvorí  prílohu č. 1  k výročnej správe. 

Programový rozpočet tvorí prílohu č. 2 k výročnej správe.  

Výkaz o príjmoch a výdavkoch tvorí  prílohu č. 3  k výročnej správe. 

Záverečný účet obce Machulince tvorí   prílohu č. 4  k výročnej správe (rozbor príjmov 

a výdavkov). 

        

 

 

 

Príjmy celkom 660 374  

Výdavky celkom 660 374 

Hospodárenie obce - prebytok            0 

Bežné príjmy  278 853 

Bežné výdavky  245 938 

Prebytok bežného rozpočtu   32 915 

Kapitálové príjmy  358 905 

Kapitálové výdavky  394 516 

Schodok kapitálového rozpočtu - 35 611 

Príjmové finančné operácie    22 616 

Výdavkové finančné operácie    19 920 

Hospodárenie z fin. operácií      2 696 



 

 

 

 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010 v eurách 

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2010 KZ  k  31.12.2010 

Neobežný majetok spolu 2 003 356 2 279 625 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 1 797 056 2 073 349 

Dlhodobý finančný majetok    206 300    206 276  

Obežný majetok spolu      53 059      70 265 

z toho :   

Zásoby        2 202        2 174   

Pohľadávky      15 410       8 633 

Finančný majetok      35 447     59 458 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie        1 665       1 280 

SPOLU 2 058 080               2 351 170 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2010 KZ  k  31.12.2010 

Vlastné imanie 871 424 870 386 

z toho : 

Oceňovacie rozdiely 

 

            0 

 

        -24 

Fondy    

Výsledok hospodárenia   871 424  870 410 

Záväzky     78 565    66 060 

z toho :   

Rezervy      9 435      8 711 

Dlhodobé záväzky         133         179 

Krátkodobé záväzky     15 891     30 618 

Bankové úvery a výpomoci      53 106     26 552 

Časové rozlíšenie  1 108 091 1 414 724 

SPOLU 2 058 080                2 351 170 

 

 



 

 

 

Súvaha tvorí  prílohu č. 5  k výročnej správe.  

Výkaz ziskov a strát tvorí  prílohu č. 6  k výročnej správe. 

Poznámky k účtovnej závierke tvoria  prílohu č. 7  k výročnej správe.  

        

 

 

 

Audit účtovnej závierky 
 

Audit účtovnej závierky Obce Machulince za rok 2010 uskutoční LUMA AUDIT, s r.o., 

audítorská spoločnosť, licencia SKAU č. 260, Ludanská 12, 934 01 Levice, zastúpená        

Ing. Annou Pohánkovou – konateľkou spoločnosti, zodpovedný audítor, licencia SKAU        

č. 641.  Po vykonaní auditu bude správa o jeho vykonaní tvoriť  prílohu č. 8  k výročnej 

správe. 

 

 

 

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010. 

Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade 

v Nitre v písomnej aj elektronickej forme v zákonom stanovenom termíne. 

Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré 

by  bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe. 

 

 

 

 

 

 V Machulinciach  dňa  25.03.2011 

 

 

 

 Vypracovala: Helena Fraňová  

 

 

 

 

 

                                                                                                      Bohumil Bielik 

                                                                                                        starosta obce                                              


