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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:  1057 obyvateľov  k 31.12.2012 

 

Vekové zloženie obyvateľstva: 

 

Vekové zloženie Mužské pohlavie Ženské pohlavie Spolu 

                  do   3 rokov 22 22 44 

Vek od   4 do   6 rokov 14 16 30 

Vek od   7 do 15 rokov 40 40 80 

Vek od 16 do 25 rokov 78 82 160 

Vek od 26 do 62 rokov 279 301 580 

                nad 63 rokov 60 103 163 

S P O L U 493 564 1057 

 

 



 

 

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. 

 
 

Podklady pre tvorbu obecných symbolov 

 Obecná symbolika zohráva veľmi dôležitú úlohu pri vytváraní spolupatričnosti 

obyvateľov k obecnému zoskupeniu. Pohľad na obecné symboly pôsobí priamo a vyvoláva 

určitú vnútornú hrdosť, podobne ako keď sa človek nachádza napr. ďaleko za hranicami štátu 

a uvidí vlajku Slovenskej republiky. Erb, vlajku a pečať obce je možné vytvoriť na základe 

charakteristických čŕt súčasnosti, alebo ak je to možné tak z historických podkladov. Druhá 

alternatíva je výhodnejšia, pretože pohľad na obecné symboly vyvolá v nás spomienku na 

život našich predkov. Z historického pohľadu k riešeniu obecnej symboliky je potrebné 

pristupovať na základe rozboru zachovaných písomností z minulosti. Ako už bolo spomenuté, 

prvá písomná zmienka o obci Machulince je z roku 1275. Týka sa darovania obce poddaným 

tekovského hradu - budúcim zemanom. Darcom bol panovník Ladislav IV.  

 Prvá písomnosť, na ktorej je zachovaná pečať obce Machulince, pochádza až z 18. 

storočia. Na pečati je zobrazený klas, lemeš a čerieslo. Kruhopis pečate je ťažko čitateľný, ale 

pravdepodobne je na ňom napísané INSIGNE MAHOLAM 1748 alebo 1798. Podľa 

viacerých indícii a aj na základe rozboru heraldickej komisie MV SR je pravdepodobnejší 

starší dátum. Podľa renesančného štítu možno vysloviť predpoklad, že pečatný symbol má 

ešte staršiu predlohu v pečatidle, ktoré sa nezachovalo.  

 

Pečať Machuliniec z 18. stor. 

 

 Z úcty k vlastnej histórii obce je najvýhodnejšie pečatný symbol využiť aj pre tvorbu 

nového erbu obce. Je však ho potrebné vhodne hierarchicky štylizovať a farebne zladiť. 

Symbol lemeša, čeriesla a klasu treba považovať za významovo hlboký. Nemožno sa 

uspokojiť len s konštatovaním, že ide o poľnohospodársky motív.  

 

 

 



 
Základné symboly obce 
 

Erb obce 

Pri tvorbe erbu je potrebné sa riadiť heraldickými zákonitosťami a pravidlami, ktoré sú známe 

už od 12. storočia. Tieto pravidlá sa týkajú jednak štylizácie znamenia a jednak použitia 

farieb.  

 

Erb obce 

 Zo spodného okraja modrého štítu medzi zlatými steblami vyrastá zlatý klas, 

sprevádzaný strieborným lemešom a čerieslom. Zlatú farbu možno nahradiť žltou a striebornú 

bielou farbou. V prípade heraldického šráfovania, možno modrú farbu nahradiť vodorovným 

šráfovaním, zlatú jemným bodkovaním a strieborná zostane voľná.  

Vlajka obce 

Vlajka Machuliniec je vytvorená z piatich pozdĺžnych pruhov. Šírka pruhov je navrhnutá v 

nasledovnom pomere: 1 pruh: 1/7 výšky - biela, 2 pruh: 2/7 výšky - modrá, 3 pruh: 1/7 výšky 

- žltá, 4 pruh: 2/7 výšky - modrá, 5 pruh: 1/7 výšky - biela.  

 

Vlajka obce 

 



 

Farebným riešením je vlajka zosúladená s erbom obce. Žltý pruh symbolizuje klas, dva biele 

pruhy symbolizujú lemeš a čerieslo a modré pruhy sú farbou štítkového poľa. Vlajka má 

pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi. (dva zástrihy siahajú do tretiny dĺžky vlajky)  

Pečať obce 

Pečať Machuliniec je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC 

MACHULINCE. Pečať má priemer 35 mm. Jej tvar a rozmery odpovedajú domácim 

zvyklostiam a je tiež v súlade s predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.  

 

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.  

 

 

1. Peter Gašparík – zástupca starostu,  

2. Ing. Jozef Baťo,  

3. Ing. Jozef Ondriaš,  

4. Daniela Červená,  

5. Ľudovít Ondrejka,  

6. Dušan Košút,  

7. Milan Belica,  

8. Mgr. Mária Ondrejmišková,  

9. Peter Červený. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Machulinciach rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných 

otázkach života obce. Zasadnutia sa v roku 2012 konali v dňoch:  20.01., 14.03., 12.06.,  

14.09., 13.12.. 

 

Starostom obce Machulince je Bohumil Bielik. 

 

 

 



 

Kontrolórka obce 
 Kontrolórkou obce je Ing. Ľudmila Rumanková zo Zlatých Moraviec. Funkciu 

kontrolórky vykonáva od 01.03.2008 a jej funkčné obdobie je šesťročné. 

 

 

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  

- Mária Meňhartová - kuchárka v ŠJ  

- Helena Baťová - vedúca školskej jedálne  

- Jaroslava Ondriašová - upratovačka, školníčka MŠ  

- Mária Šutková - upratovačka OcÚ  

- Igor Ondrejka – správca multifunkčného ihriska 

- Marián Gašparík - robotník na sezónne práce 

- Anton Zapalač – 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 

  

 

Verejnoprospešná činnosť v obci 

 
 V tomto roku boli ukončené stavebné práce na obidvoch bytových domoch na ulici 

Športovej. Bytový dom I. bol odovzdaný nájomníkom dňa 7.decembra 2012. Bol financovaný 

úverom zo ŠFRB, dotáciou z MDVRR SR a vlastnými zdrojmi obce. 

 



 

  

 Bytový dom II. bol skolaudovaný v decembri 2012. Výstavbu bytových domov 

uskutočnila stavebná firma ViOn a.s. Zlaté Moravce, ktorá je aj súčasným majiteľom 

bytového domu II.. Obec v roku 2013  bude žiadať o poskytnutie finančných prostriedkov na 

odkúpenie bytového domu II. 

 

 
 

 

 

Domov sociálnych služieb pre dospelých  
 

 Zariadenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Machulince je nezisková 

organizácia, zriadená obcou Machulince, v zmysle zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o 

neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších 

zmien a predpisov. Vznikla dňa 13.03.2006 a to dňom registrácie Krajského úradu v Nitre pod 

číslom VVS/NO-12/2006. Dňa 06.11.2007 bola zapísaná do Registra subjektov Úradu 

Nitrianskeho samosprávneho kraja ako subjekt poskytujúci sociálnu službu pod registračným 

číslom 98. Domov sociálnych služieb pre dospelých, n.o. začal poskytovať sociálne služby od 

februára 2008 v priestoroch získaných rekonštrukciou objektu miestnej materskej školy, ktorá 

bola rôznymi stavebnými úpravami ako bezbariérový prístup, osobný výťah a pod, 

prispôsobená súčasnému účelu - poskytovaniu sociálnych služieb v zmysle zákona                 

č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o z mene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

 Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou ako celoročná sociálna služba. 

Cieľovú skupinu tvoria fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a jej 

stupeň odkázanosti je najmenej V, podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách . 

Zariadenie má kapacitu 17 klientov, o ktorých sa stará 10 zamestnancov. V roku 2012 došlo 

k zmene vo funkcii riaditeľky zariadenia, novou riaditeľkou po konkurznom konaní sa od 

septembra stala  Mgr. Jana Harangozová zo Zlatých Moraviec. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Financovanie obce  
 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet. Obec v roku 

2012 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 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný   

rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako   schodkový.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.  

 

Rozpočet obce bol schválený na 9. riadnom zasadnutí obecného  zastupiteľstva dňa 

14.03.2012.  

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 31.03.2012 v zmysle vnútorného 

predpisu – dňa 12.06.2012 OZ zobralo na vedomie na svojom 10. riadnom zasadnutí 

2. úprava č. 2 o prostriedky poskytnuté zo ŠR a EÚ k 30.06.2012 v zmysle vnútorného 

predpisu – dňa 14.09.2012 OZ zobralo na vedomie na svojom 11. riadnom zasadnutí 

3. úprava č. 3 o prostriedky poskytnuté zo ŠR a EÚ k 30.09.2012 v zmysle vnútorného 

predpisu – dňa 13.12.2012 OZ zobralo na vedomie na svojom 12. riadnom zasadnutí 

4. úprava č.  4 – schválená OZ dňa 13.12.2012 na 12. riadnom zasadnutí 

5. úprava č. 5 o prostriedky poskytnuté zo ŠR a EÚ k 31.12.2012 v zmysle vnútorného 

predpisu – dňa 11.02.2013 OZ zobralo na vedomie na svojom 13. riadnom zasadnutí 

 

 

 

 

 



 

 

Po  zmene bol rozpočet nasledovný : 

 

 

Upravený rozpočet obce k 31.12.2012 

 

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 850 046,38  

Výdavky celkom 850 046,38 

Hospodárenie obce - prebytok            0,00 

Bežné príjmy 305 396,38 

Bežné výdavky  280 576,38 

Prebytok bežného rozpočtu   24 820,00 

Kapitálové príjmy  195 930,00 

Kapitálové výdavky 554 970,00 

Schodok kapitálového rozpočtu -359 040,00 

Príjmové finančné operácie 348 720,00 

Výdavkové finančné operácie 14 500,00 

Hospodárenie z fin. operácií 334 220,00 



 

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v eurách 

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2012 KZ  k  31.12.2012 

Neobežný majetok spolu 2 511 588,00 2 926 252,67 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 2 304 648,00 2 719 312,94 

Dlhodobý finančný majetok    206 940,00    206 939,73  

Obežný majetok spolu      40 165,00      51 595,19 

z toho :   

Zásoby        2 022,00        2 501,54   

Pohľadávky        8 272,00                  11 469,94 

Finančný majetok      29 871,00     37 623,71 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie        1 119,00       1 630,63 

SPOLU 2 552 872,00             2 979 478,49 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2012 KZ  k  31.12.2012 

Vlastné imanie 858 351,00 847 068,23 

z toho : 

Oceňovacie rozdiely 

 

         -24,00 

 

        -24,00 

Fondy    

Výsledok hospodárenia   858 375,00    847 092,59 

Záväzky   296 449,00    622 314,15 

z toho :   

Rezervy      7 561,00        7 767,35 

Dlhodobé záväzky  243 873,00    487 005,35 

Krátkodobé záväzky    29 538,00      44 556,45 

Bankové úvery a výpomoci    15 477,00      82 985,00 

Časové rozlíšenie             1 398 072,00 1 510 096,11 

SPOLU            2 552 872,00             2 979 478,49 

 

 

 

 



 

 

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 2012 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 1.1.2012 do 31.12.2012. 

Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade 

v Nitre v písomnej a elektronickej forme zákonom stanovenom termíne. 

Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré 

by  bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe. 

 

 

 

 

 

 V Machulinciach  dňa  25.04.2013 

 

 

 

 Vypracovala: Helena Fraňová  

 

 

 

 

 

                                                                                                      Bohumil Bielik 

                                                                                                        starosta obce                                              


