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1. Identifikačné údaje obce 

Názov: OBEC  MACHULINCE 

Sídlo:   Hlavná 115, 951 93  Machulince 

IČO:    00 308 234     

Štatutárny orgán obce: Bohumil Bielik, starosta obce 

Telefón: 037 630 17 22 

Mail:  machulince@mail.t-com.sk 

Webová stránka: www.machulince.moderneobce.sk 

 

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Stav do 15.11.2014: 

Starosta obce:  Bohumil Bielik 

Zástupca starostu obce:  Peter Gašparík 

Hlavný kontrolór obce: PaedDr. Ing. Beáta Čepcová 

Obecné zastupiteľstvo: Peter Gašparík, Ing. Jozef Ondriaš, Ing. Jozef Baťo, Daniela Červená,   

                                      Dušan Košút,   Peter Červený,  Ľudovít Ondrejka,   Milan Belica,          

                                      Mgr. Mária  Ondrejmišková  

Komisie: stavebná a životného prostredia, finančná, školstva, športu a kultúry, pre ochranu    

               verejného poriadku, na ochranu verejného záujmu. 

 

Obecný úrad:  

Helena Fraňová - ekonómka OcÚ 

Lenka Čikelová - referent OcÚ 

Viera Lukáčová - riaditeľka MŠ 

Jaroslav Zaťko - učiteľ MŠ 

Mária Meňhartová - kuchárka v ŠJ 

Ing. Monika Melencová- vedúca ŠJ 

Jana Koprdová - upratovačka, školníčka MŠ 

Mária Šutková - upratovačka OcÚ 

Marián Gašparík – zamestnanec OcÚ 

Anton Zapalač – zamestnanec OcÚ 

Ján Radobický – zamestnanec OcÚ 



 

                                                                      

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 

 

Dňa 15.11.2014 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí. Do zoznamu voličov bolo 

zapísaných 931 voličov, počet odovzdaných obálok 469, percentuálna účasť na voľbách 50,38. 

Vo voľbách na starostu obce bol len jeden kandidát, doterajší starosta obce p. Bohumil Bielik, 

vo voľbách do obecného zastupiteľstva sa zúčastnilo 12 kandidátov. 

 

 

 

Stav po voľbách do orgánov samosprávy obcí: 

 

Starosta obce:  Bohumil Bielik 

Zástupca starostu obce:  Ing. Jozef Ondriaš 

Obecné zastupiteľstvo: Ing. Jozef Ondriaš (338 hlasov), Daniela Červená (305),  Peter Gašparík    

                                     (305),   Pavol Holý (302),  Peter Zemanovič (262),   Dušan Košút (237),    

                                     Ľudovít Ondrejka (225),   Milan Belica (211), Róbert Valach (184) 

 

 

Komisie:  

 

Stavebná a životného prostredia: 
Predseda: Ing. Jozef Ondriaš  

Členovia: Miroslav Drienovský, Ľudovít Ondrejka, Bohumil Bielik  

 

Finančná: 
Predseda: Silvia Martinovičová 

Členovia:  Mária Gajdošová, Anna Ondriašová  

 

Školstva, športu a kultúry: 
Predseda: Róbert Valach  

Členovia: Pavol Holý, PaedDr. Helena Judinová, Anna Horváthová, Viera Lukáčová, Roman            

Ondrejka 

  

Pre ochranu verejného poriadku: 
Predseda: Peter Gašparík 

Členovia: Peter Červený, Peter Zemanovič  

  

Na ochranu verejného záujmu: 
Predseda: Dušan Košút  

Členovia: Daniela Červená, Milan Belica  

 

 

 

 

 



 

                                                                      

Neziskové organizácie založené obcou  

Názov: Domov sociálnych služieb Machulince, n.o. 

Sídlo:   Kopanická č. 287, 951 93 Machulince 

Štatutárny orgán: Mgr. Jana Harangózová - riaditeľka DSS pre dospelých Machulince, n.o.  

IČO:  

Telefón: 037 630 17 70 

 

 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. Podľa § 2 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách je nezisková 

organizácia právnická osoba založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb. 

Svoju činnosť začalo zariadenie vyvíjať od januára roku 2008 v novovzniknutých 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. Dňa 26.05.2008 bola schválená kapacita zariadenia                

z pôvodných 11 na  17 klientov. Chod zariadenia zabezpečuje riaditeľka Mgr. Jana 

Harangózová a ďalších 10 zamestnancov, z toho 2 denné sestry, 5 opatrovateliek, 2 kuchárky a 

1 upratovačka. Náklady na chod zariadenia vrátane miezd sú hradené z časti z pravidelných 

mesačných úhrad klientov a z časti z finančného príspevku poskytovaného Ministerstvom 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  Poslaním Domova sociálnych služieb pre dospelých 

Machulince je poskytovať svojim klientom primeranú náhradu za ich odlúčenie od rodiny         

s komplexnou starostlivosťou a službami, ktoré zaručujú týmto ľuďom dôstojné prežitie a 

zavŕšenie ich životnej cesty.   

 

 

3. Základná charakteristika obce  

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 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.  

 

3.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce: obec sa nachádza na západnom Slovensku, v údolí horného toku 

rieky Žitavy. 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. 

 

Susedné obce: 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 a z juhu a východu hraničí obec s katastrálnym 

územím obce Žitavany. 



 

                                                                      

 

Celková rozloha obce:  1 632 ha 

 

Nadmorská výška: Stred obce má nadmorskú výšku 230 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Demografické údaje  

Počet obyvateľov k 31.12.2014:   1 123 

Vekové zloženie obyvateľstva k 31.12.2014: 

Vekové zloženie Mužské pohlavie Ženské pohlavie Spolu 

                  do   3 rokov 21 29 50 

Vek od   4 do   6 rokov 19 19 38 

Vek od   7 do 15 rokov 37 43 80 

Vek od 16 do 25 rokov 83 75 158 

Vek od 26 do 62 rokov 299 317 616 

                nad 63 rokov 69 112 181 

S P O L U 528 595 1123 

 

 

 

3.3. 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.  

 

 



 

                                                                      

3.4. 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 
 

 

 

4. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 

4.1. Výchova a vzdelávanie  

 Obec Machulince je zriaďovateľom Materskej školy v Machulinciach, ktorá je bez 

právnej subjektivity. MŠ v roku 2014 navštevovalo 24 žiakov (stav žiakov k 15.09.2014 – 

výkaz V40). Riaditeľkou MŠ je Viera Lukáčová. 

 Školská jedáleň sa nachádza v budove MŠ a DSS. Je financovaná obcou Machulince. 

Vedúcou jedálne je Ing. Monika Melencová. Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie detí MŠ, 

ZŠ, klientov DSS, zamestnancov týchto zariadení a tiež občanov obce, ktorí majú o stravovanie 

v zariadení záujem.  

  Zriaďovateľom ZŠ sv. Dominika Sávia v Machulinciach je Rímskokatolícka cirkev, 

Biskupstvo Nitra. V škole sa vyučuje 1. – 4. ročník. Od roku 2006/2007 má škola spojené 

ročníky a v súčasnosti má 27 žiakov /stav žiakov k 15.09.2014/. Riaditeľkou školy je Mgr. 

Mária Ondrejmišková. K základnej škole patrí aj školský klub detí, na financovanie ktorého 

prispieva transferom aj obec Machulince. Výška transferu za rok 2014 bola 7 046,- €. 

 

 

 

 



 

                                                                      

4.2. Sociálne zabezpečenie 

   Sociálne služby v obci zabezpečuje Domov sociálnych služieb pre dospelých 

Machulince, n.o., Kopanická 287, Machulince. 

 Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb 

v  obci sa bude orientovať na toto zariadenia, ktoré zabezpečuje starostlivosti o starých a   

chorých občanov našej obce, ktorí prejavia záujem o umiestnenie v tomto zariadení.  

 

 

4.3. Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci - v kultúrnom dome obec usporadúva  koncerty, 

divadlá, stretnutia s občanmi, vystúpenia folklórnych skupín. Obecná knižnica býva otvorená 

jeden deň v týždni, dve hodiny. Knihovníčkou je Ing. Martina Žákovičová.  

 V obci pôsobí dychová hudba Machulince, FS Kamenec a FS Benát, ktoré reprezentujú 

obec na rôznych kultúrnych a spoločenských akciách.   

 

 

5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

    Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2014. Obec v roku 2014 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 2014 bol zostavený ako vyrovnaný.  

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako schodkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2013 uznesením č.18/2013. 

 

Rozpočet bol zmenený sedemkrát: 

- prvá zmena   bola zobraná na vedomie dňa 15.04.2014 uznesením č. 22/2014 

- druhá zmena schválená dňa 18.06.2014 uznesením č. 22/2014 

- tretia zmena  bola zobraná na vedomie dňa 07.08.2014 uznesením č. 23/2014 

- štvrtá zmena bola zobraná na vedomie dňa 24.10.2014  uznesením č. 24/2014 

- piata zmena  bola zobraná na vedomie dňa 15.12.2014 uznesením č. 2014/1-17 

- šiesta zmena schválená dňa 15.12.2014 uznesením č. 2014/1-18 

- siedma zmena bola zobraná na vedomie dňa 06.03.2015 uznesením č. 2015/2-4 

 

 

 

 



 

                                                                      

Rozpočet obce k 31.12.2014  

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 384 240,00 471 155,84 

z toho :   

Bežné príjmy 362 440,00 414 300,11 

Kapitálové príjmy 0,00 20 250,00 

Finančné príjmy 21 800,00 36 605,73 

Výdavky celkom 384 240,00 471 155,84 

z toho :   

Bežné výdavky 313 940,00 369 235,04 

Kapitálové výdavky 21 800,00 53 420,80 

Finančné výdavky 48 500,00 48 500,00 

Rozpočet  obce 0,00 0,00 

 

 

 

 

5.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014  

  

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2014 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 384 240,00 471 155,84 453 289,02 96,21 

z toho :     

Bežné príjmy 362 440,00 414 300,11 418 112,28 100,92 

Kapitálové príjmy 0,00 20 250,00 20 371,01 100,60 

Finančné príjmy 21 800,00 36 605,73 14 805,73 40,45 

Výdavky celkom 384 240,00 471 155,84 412 778,35 87,61 

z toho :     

Bežné výdavky 312 940,00 369 235,04 346 864,84 93,94 

Kapitálové výdavky 21 800,00 53 420,80 17 540,23 32,83 

Finančné výdavky 48 500,00 48 500,00 48 373,28 99,74 

Rozpočet obce  0,00 0,00 40 510,67  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                      

5.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014   

 

 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR 

 

Bežné  príjmy spolu 418 112,28 

Bežné výdavky spolu 346 864,84 

Bežný rozpočet 
71 247,44 

Kapitálové  príjmy spolu 20 371,01 

Kapitálové  výdavky spolu 17 540,23 

Kapitálový rozpočet  2 830,78 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 74 078,22 

Vylúčenie z prebytku  14 080,57 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 59 997,65 

Príjmy z finančných operácií 14 805,73 

Výdavky z finančných operácií 48 373,28 

Rozdiel finančných operácií -33 567,55 
PRÍJMY SPOLU   453 289,02 

VÝDAVKY SPOLU 412 778,35 

Hospodárenie obce  40 510,67 
Vylúčenie z prebytku 14 080,57 

Upravené hospodárenie obce 26 430,10 

 

Prebytok rozpočtu 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, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR v sume 14 080,57 

EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu  vo výške 59 997,65 EUR. 

     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 nevyčerpané prostriedky zo ŠR 

účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku  

v sume  14 080,57 EUR, a to na : 

       1. rekonštrukciu strechy budovy kabín TJ     v sume   4 080,57 EUR 

 2. prevenciu kriminality – kamerový systém v sume 10 000,00 EUR 

ktoré je možné použiť  v rozpočtovom roku  v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 

č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých  

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume -33 567,55 EUR, navrhujeme vysporiadať z rezervného 

fondu vo výške 33 567,55 EUR.  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 

2014 vo výške 26 430,10 EUR 



 

                                                                      

5.3. Rozpočet na roky 2015 – 2017      

 Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Rozpočet  na 

rok 2015 

Rozpočet 

 na rok 2016 

Rozpočet 

 na rok 2017 

Príjmy celkom 453 289,02 441 686,22 413 040,00 411 340,00 

z toho :     

Bežné príjmy 418 112,28 412 272,00 403 270,00 411 340,00 

Kapitálové príjmy 20 371,01 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 14 805,73 29 414,22 9 770,00 0,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Rozpočet  na 

rok 2015 

Rozpočet 

 na rok 2016 

Rozpočet 

 na rok 2017 

Výdavky celkom 412 778,35 441 686,22 413 040,00 411 340,00 

z toho :     

Bežné výdavky 346 864,84 364 043,65 354 770,00 362 840,00 
Kapitálové výdavky 17 540,23 29 142,57 9 770,00 0,00 

Finančné výdavky 48 373,28 48 500,00 48 500,00 48 500,00 

 

 

 

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

6.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Majetok spolu 3 668 779,31 3 544 872,25 

Neobežný majetok spolu 3 592 590,72 3 429 790,97 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 3 385 650,99 3 222 851,24 

Dlhodobý finančný majetok 206 939,73 206 939,73 

Obežný majetok spolu 74 906,77 113 664,26 

z toho :   

Zásoby 934,70 1 941,90 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 268,82  

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  8 305,15 11 403,57 

Finančné účty  64 398,10 100 318,79 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  1 281,82 1 417,02 

 



 

                                                                      

6.2. Zdroje krytia  

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Skutočnosť 

k  31.12.2014 

Vlastné imanie a záväzky spolu 3 668 779,31 3 544 872,25 

Vlastné imanie  875 220,20 869 532,31 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  -24,36  

Fondy   

Výsledok hospodárenia  875 244,56 869 532,31 

Záväzky 1 142 160,31 1 113 839,73 

z toho :   

Rezervy  9 087,75 1 000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS  13 167,49 

Dlhodobé záväzky 1 013 259,96 990 985,38 

Krátkodobé záväzky 47 799,64 49 673,90 

Bankové úvery a výpomoci 72 012,96 59 012,96 

Časové rozlíšenie 1 651 398,80 1 561 500,21 

 

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám – Prima banka      59 012,96 EUR 

- voči štátnym fondom (ŠFRB) 981 253,59 EUR 

- voči dodávateľom                     5 259,17 EUR 

- voči zamestnancom                       6 656,26 EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu 4 961,87 EUR 

- ostatné  2 104,94 EUR 

 

Obec má bankový úver v Prima banke, ktorého zostatok k 31.12.2014 je vo výške 59 012,96 €. 

V roku 2014 bol použitý na dofinancovanie rekonštrukcie budovy OcÚ a kultúrneho domu v 

sume 5 000,- €. Splátky istiny úveru v roku 2014 boli v celkovej výške 18 000,- €. 

 

Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB č. 407/263/2011 bola uzatvorená v 

roku 2011 na výstavbu bytového domu I. v celkovej výške 505 590,00 €. Splátky istiny úveru 

boli v roku 2014 vo výške 14 797,70 €. Zostatok dlhodobého úveru zo ŠFRB k 31.12.2014 na 

BD I. je vo výške 457 039,27 €. 

 

Obec uzatvorila v roku 2013 Zmluvu o úvere zo ŠFRB č. 407/251/2013 vo výške 543 680,00 € 

na kúpu bytového domu II.. Splátky istiny úveru boli v roku 2014 vo výške 15 575,58 €. 

Zostatok dlhodobého úveru zo ŠFRB k 31.12.2014 na BD II. je vo výške 524 214,32 €. 

 

 

 

 



 

                                                                      

6.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2013 

Zostatok 

k 31.12 2014 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   1 340,58 2 326,57 

Pohľadávky po lehote splatnosti   9 380,51 12 808,97 

 

6.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2013 

Zostatok 

k 31.12 2014 

Záväzky do lehoty splatnosti   1 061 059,60 1 039 748,92 

Záväzky po lehote splatnosti    910,36 

 

 

7. Hospodársky výsledok  za 2014  

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Náklady 435 594,10 472 730,15 

50 – Spotrebované nákupy 59 472,11 61 231,44 

51 – Služby 40 691,85 48 557,76 

52 – Osobné náklady 126 426,42 147 571,78 

53 – Dane a  poplatky 457,00 151,50 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

16 705,39 5 869,38 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

168 711,99 182 893,82 

56 – Finančné náklady 11 536,47 14 578,22 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

11 586,50 11 865,80 

59 – Dane z príjmov 6,37 10,45 

Výnosy 466 162,84 466 706,05 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

36 517,55 41 602,77 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

237 232,92 254 530,40 



 

                                                                      

64 – Ostatné výnosy 83 659,47 48 787,69 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

7 767,35 9 087,75 

66 – Finančné výnosy 34,90 56,53 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

100 950,65 112 640,91 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

30 568,74 -6 024,10 

 

Hospodársky výsledok /záporný/ v sume -6024,10 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

8. Ostatné  dôležité informácie  

8.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2014 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

MF SR Kapitálové výdavky – rekonštrukcia strechy – kabíny TJ 10 000,00 € 

MV SR Kapitálové výdavky – prevencia kriminality 10 000,00 € 

Mikroregión 

TRÍBEČSKO 
Bežné výdavky – modernizácia detského ihriska   2 175,00 € 

MPSVR Bežné výdavky – financovanie sociálnej služby 67 320,00 € 

OÚ Nitra, Odbor 

školstva 
Bežné výdavky – výchova a vzdelávanie detí MŠ 922,00 € 

OÚ Nitra, Odbor 

star.ŽP 
Bežné výdavky – starostlivosť o ŽP 99,53 € 

MV SR Bežné výdavky – hlásenie pobytu, register obyvateľov 350,46 € 

MDVRR SR Bežné výdavky – stavebný poriadok - SOcÚ 987,66 € 

MDVRR SR Bežné výdavky – miestne komunikácie - SOcÚ 45,88 € 

MPSVR SR Bežné výdavky – zamestnávanie nezamestnaných 10 653,41 € 

MPSVR SR Bežné výdavky – hmotná núdza - strava 33,66 € 

MV SR Bežné výdavky - voľby 2 399,25 € 

Nitriansky 

samosprávny kraj 
Cestný beh M-20 200,00 € 

Nitriansky 

samosprávny kraj  
Kultúra- Spievajme si pre radosť 400,00 € 

 



 

                                                                      

8.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2014 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 6/2010 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

Prijímateľ 

dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 
TJ Družstevník 

Machulince 
Bežné výdavky na zabezpečenie futbalových súťaží 3 000,00 € 

Školský klub 

detí pri CZŠ 

Bežné výdavky – prevádzka ŠKD 7 046,00 € 

   

 

8.3. Významné investičné akcie v roku 2014 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014: 

- Rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu  

- Rekonštrukcia strechy budovy kabín TJ 

- Vybudovanie chodníka zo zámkovej dlažby pri cintoríne (oprava) 

- Kúpa miestnej komunikácie – ul. Viničná – splátkový kalendár od r.2015 

- Modernizácia verejného osvetlenia formou koncesie – uzatvorená Koncesná zmluva 

medzi Obcou Machulince a SE Predaj, s.r.o., Bratislava o zabezpečení prevádzky, 

modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce po dobu 15 rokov. Celkom 

186 svetelných bodov s modernými LED svietidlami prinesie obci úsporu, vďaka 

ktorej už obec nemusí v nočných hodinách osvetlenie vypínať. Oproti pôvodnému 

stavu pribudlo celkom 9 nových svetelných bodov – štyri na prechodoch pre chodcov 

a päť na doplnenie osvetlenia na tých miestach, kde rozmiestnenie a intenzita nespĺňali 

súčasné požiadavky.  

 

8.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

 

Vypracovala:  Helena Fraňová                                            Schválil: Bohumil Bielik 

 

 

V Machulinciach  dňa  15.07.2015 

 

 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


