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1. Úvodné slovo starostu obce        

      Konsolidovaná výročná správa obce Vinodol za rok 2018 je dokument, ktorý nielen formou  

čísiel a tabuliek hodnotí ako obec nakladala s finančnými prostriedkami v roku 2018, ale  

poskytuje aj základné informácie o majetkovej a finančnej situácii, súhrn za všetky súčasti  

konsolidovaného celku, analýzu príjmov a výdavkov konsolidovaného celku, prehľad o 

prijatých, ale aj poskytnutých zúčtovaných transferoch v rámci konsolidovaného celku  

a ostatné dôleţité informácie o obci a jej organizáciách ako konsolidovanej účtovnej jednotky. 

 

     Peter Straňák 

                                                                                 Starosta obce Vinodol 
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2. Identifikačné údaje obce 

Názov:        Obec Vinodol 

Sídlo:          Obecná 473/29, 951 06 Vinodol  

IČO:           00308625 

Štatutárny orgán obce:    Peter Straňák 

Telefón:      037/6598133   

Mail:          obecvinodol@stonline.sk 

Webová stránka:  www.obec-vinodol.sk 

 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:                        Peter Straňák 

Zástupca starostu obce:         Peter Podhorský 

Prednosta obecného úradu:         - 

Hlavný kontrolór obce:         Ing. Anton Zaťko 

Obecné zastupiteľstvo:         Ing. Peter Havlík, Ing. Jozef Kozár, Monika Matušicová, Marek 

                                              Melišek, Františka Melišková, Juraj Podhorský, Peter Podhorský,                                           

                                              Ing. Magdaléna Škadrová, Vladimír Špánik 
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Komisie: 

 Finančná a kultúrna komisia: Ing. Magdaléna Škadrová (predseda), Mária Melišková, 

Monika Matušicová, Silvia Ďuranová, Jarmila Vrtáková 

 Komisia výstavby, územného plánovania, ţivotného prostredia a dopravy: Peter 

Podhorský (predseda), Ing. Zuzana Plšková, Ing. Peter Havlík, Ing. Jozef Kozár 

 Komisiu na ochranu verejného poriadku, záujmov občanov, mládeţe, športu a 

vybavovanie sťaţností:  Juraj Podhorský  (predseda), Mgr. Mária Svečulová 

(tajomníčka), Peter Virág, Vladimír Špánik, Beňadik Melišek  

 

Obecný úrad:  

 Oddelenie ekonomických činností, miezd, matriky a personálne: Silvia Ďuranová 

 Oddelenie evidencie obyvateľstva, daní, poplatkov, odpadového hospodárstva: Mgr. 

Mária Svečulová 

 Oddelenie výstavby a ţivotného prostredia, územného plánovania, stavebného 

poriadku, registratúry, sociálnych vecí: Ing. Zuzana Plšková 

 Administratívna pracovníčka: Ing. Michaela Guţalová 

 Pracovníci obecného úradu:  Miloš Matušica – údrţbár, Vladimír Majerhoffer – 

údrţbár, Zuzana Uhrová – upratovačka, Magdaléna Barátová – opatrovateľská sluţba 

 

Rozpočtové organizácie obce:   

 

Názov:                       Základná škola Vinodol, Školská 1, 951 06 Vinodol, 

Štatutárny orgán:        Mgr. Viera Ţiaková, riaditeľka ZŠ Vinodol 

Základná činnosť: základným predmetom činnosti školy je zabezpečenie výchovno-

vzdelávacej činnosti pre  primárne vzdelanie a niţšie sekundárne vzdelávanie ţiakov, práce 

s mládeţou na úseku základného školstva. 

IČO: 37865285 

Telefón: 037/6598144 

e-mail: zs.vinodol@pobox.sk  

webová stránka: zsvinodol.edupage.sk. 

Hodnota majetku: 493 090,99 € 
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Obchodné spoločnosti zaloţené obcou:  

 

Názov:    Vinodol s.r.o. 

Sídlo:   Obecná 473/29, 951 06 Vinodol, Slovenská republika 

Štatutárny orgán: konatelia – Ing. Magdaléna Škadrová 

                                            -  Ing. Michaela Guţalová 

Vklad do základného imania: 5 000,00 € 

Podiel na hlasovacích  právach: 100 % 

Predmet činnosti: - Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne 

                             - Prevádzkovanie výdajne stravy 

                             - Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným  

                                prevádzkovateľom ţivností 

                              - Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

                              - Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

                              - Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí 

                              - Prípravné práce k realizácii stavby 

                              - Sprostretkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a sluţieb   

IČO: 50 831 02 

Telefón: 037/6598133 

e-mail: obecvinodol@stonline.sk 

Webová stránka:    -  

Hodnota majetku:  22 769,00 € 

Výška vlastného imania:  13 141,00 € 

Výsledok hospodárenia:  4 902,00 € 

  

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: rozvíjať obec, riešiť základné otázky zo ţivota obce ako aj ich občanov 

Vízie obce: Rozvoj bývania, zamestnanosť občanov 

Ciele obce:  Zabezpečiť občanom pokojný a bezpečný ţivot v čistom prostredí , bývanie 

 

Dolnonitrianska obec Vinodol, sa spomína uţ v starobylej Zoborskej listine z roku 1113. 

Plynutím doby bola obec majetkom slávneho benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku, 

kláštora v Bzoviku, zemianskych rodín i jedného z najvýznamnejších šľachtických rodov v 

Uhorsku, Grasalkovičovcov. Histórie obce sa dotkla i expanzia Turkov na Dolnej Nitre, 

predovšetkým v 17. storočí. Obec uţ názvom pripomína svoju starobylú vinársku a 

mailto:obecvinodol@stonline.sk
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vinohradnícku tradíciu, ktorú moţno badať v miestnej architektúre, napríklad v podobe 

typických vinodolských „hajlochov“ – hospodárskych domov vo viniciach, situovaných v 

severovýchodnej časti obce, na svahoch Ţitavskej pahorkatiny. Hrozno a víno, dopestované vo 

vinodolských viniciach má nielen lokálny či regionálny kredit, ale dokonca uţ medzinárodné 

renomé. Tento potenciál, obec prezentuje i počas konania „Nitrianskeho vínneho festivalu,“ do 

ktorého sa zapájajú vinohradnícke obce z Nitrianskeho regiónu. Svoju vinohradnícku tradíciu, 

obec nezaprie, dokonca ani v miestnom kostole Panny Márie Ruţencovej, kde je na stenách 

kostola, umiestnený unikátny, drevený obklad, zobrazujúci motívy vínnej révy. Obec okrem 

miestnych vinárskych tradícií, lánov úrodných pôd, folklóru, či vlastnej identity, ponúka aj 

kvalitnú občiansku vybavenosť, či moţnosti pre jej návštevníkov v rámci vidieckeho a 

„vinárskeho“ turizmu. 

 

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku   

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

právnickou osobou, ktorá 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 

Obec Vinodol sa nachádza v Nitrianskom  kraji v okrese Nitra v nadmorskej výške 124 m.n.m.  

juhozápadne. Leţí v úrodnom kraji, kde na jednej strane za vodou sa rozprestiera šíra rovina a 

na opačnej strane, to je na severovýchodnej polohe, mierne stúpa. Tu na úbočiach sú rozloţené 

vinice, v ktorých dozrieva dobré vínko.   

   Autobusová doprava je zabezpečená: 

 autobusovým spojením medzimestskej hromadne, dopravnou spoločnosťou Arriva Nitra, 

a. s, Nitra 

 autobusovým spojením štátnych autobusových liniek „Nitra- Nové Zámky, Nitra – 

Vráble“ 

 

Obec Vinodol má dve katastrálne územia:  - Horný Vinodol  

      - Dolný vinodol 

Susedné mestá a obce : Veľký Cetín, Černík, Veľký Kýr, Komjatice, Paňa, Michal nad 

Ţitavou,  

Celková rozloha obce :  14,98 km2, t.j. 1498 ha 

Nadmorská výška :        124 m.n.m. 

 

5.2. Demografické údaje  

Počet obyvateľov:      k 31.12.2018 bolo 2035 obyvateľov 

Hustota  obyvateľov :  135,85 obyv./km2 

Národnostná štruktúra (podľa posledného sčítania r.2011): 
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- k slovenskej národnosti sa hlási 93,01 % obyvateľstva 

- k maďarskej národnosti sa hlási 2,53 % obyvateľstva 

- k rómskej národnosti sa hlási 1,19 % obyvateľstva 

- k moravskej národnosti sa hlási 0,05 % obyvateľstva 

- k českej národnosti sa hlási 0,15 % obyvateľstva 

- k poľskej národnosti sa hlási 0,05 % obyvateľstva 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboţenského významu : (podľa posledného sčítania r.2011): 

prevaţuje rímsko-katolícke vierovyznanie – 86,90 % . 

 

Vývoj počtu obyvateľov : 

 Celkový prírastok obyvateľov:       76 

 Celkový úbytok obyvateľov:      50 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : 

Nezamestnanosť v okrese :     2,26 % 

Vývoj nezamestnanosti :   

V rámci príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti  z Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a zo 

štátneho rozpočtu, sme zamestnávali 4 dlhodobo nezamestnaných občanov. Ďalej bol v obci 

Vinodol projekt „ Miestna občianska poriadková sluţba“, kde obec zamestnala ďalších 4 

pracovníkov. Cieľom projektu je Riešenie bezpečnosti a poriadku priamo v obci a zvýšenie 

finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, 

predovšetkým Rómov. 

 

5.4. Symboly obce 

Erb obce ( znak) Vinodolu tvorí strap hrozna a trojklások v ţltej farbe na červenom podklade. 

  

Vlajka obce: Vlajka a zástava Vinodolu je červenej farby, kombinovaná ţltými pruhmi, je 

ukončená lastovičím chvostom, t.j. zástrihom. 

 

Pečať obce: Pečať obce Vinodol je pečatidlom reliéfny obraz erbu obce obkolesený 

kruhopisom s názvom: OBEC VINODOL 
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5.5. Logo obce: Obec Vinodol nemá logo obce 

 

5.6. História obce  

Prvá písomná zmienka o obci Vinodol pochádza z roku 1113. Originál listiny je uloţený v 

Oblastnom archíve Ivanka pri Nitre. Fotokópie sa nachádzajú na obecnom úrade. Obec bola 

známa vo svete aj z dávnych čias. V blízkosti obce viedla cesta, ktorú pouţívali kupci. Bola to 

takzvaná Jantárová cesta. Pri doline, kde sa nachádzal hliník, stála do roku 1900 budova - 

zájazdný hostinec, ktorý slúţil pre cestujúcich. V roku 1699 za tureckej okupácie bola obec 

zničená. Úrodný rovinatý kraj s kľukatou riekou Cetinkou nedovolili, aby naša obec bola 

vymazaná z mapy. Na severovýchodnej polohe si občania vysadili vinice, ktoré sa tam 

nachádzajú dodnes. Len dopravné prostriedky - rebrináky, nahradili motorové vozidlá. Zostal 

len pracovitý ľud.   

 

 

Horný Vinodol 

 

Prvá písomná zmienka o obci Horný Vinodol pochádza z roku 1113. Mala názov Zoulus. 

Náchádzala sa v susedstve majetku zoborského opátstva. V roku 1156 Sceuleus. V roku 1214 

obec patrila kláštoru v Hronskom Beňadiku, zemanom a kláštoru v Bzoviku. V roku 1247-1410 

časť obce patrila Ostrihomskému arcibiskupstvu.  

V 16. storočí patrila rodinám Kurtyovcom, Papovcom, Forgáchovcom. V 18. storočí 

Szórenyiovcom, Motešickým. Za Tureckej okupácie v roku 1699 obec spustla.  

V roku 1715 mala obec 18 usadlostí, v roku 1787 mala 43 domov a 289 obyvateľov a v roku 

1828 mala 59 domov a 408 obyvateľov.  

Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohospodárstvom. Obec si zachovala poľnohospodársky ráz aj 

po roku1918. V roku 1938-45 bola pripojená k Maďarsku. 28. narca 1945 bola obec Horný 

Vinodol oslobodená.  

 

Dolný Vinodol 

 

Prvá písomná zmienka je z roku 1531. Názov obce bol Alsó Zevles a patrila zemianskym 

rodinám Kunovcov, Thátovcov a Bánkyovcov. V roku 1715 mala 5 domácností, v roku 1785 

mala 104 domov a 563 obyvateľov a v roku 1828 mala 105 domov a 729 obyvateľov. V roku 

1786 sa obec volala Dolný Sölös a od roku 1920 Dolný Síleš.  

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V dolnom Vinodole okrem katolíkov sú 

občanias vyznaním reformovano-evanjelickej cirkvi. Zaloţenie tejto cirkvi sa datuje od roku 

1785Do roku 1897 mala obec evanjelicko-reformátorsú škou maďarskú.  Občania prispievali k 

vydrţiavaniu kňaza a učiteľa. Do školy chodili ţiaci vyznania rímskokatolíckeho aj 

reformátorského. Slováci aj Maďari.  

1.1. 1960 boli obce Dolný Síleš a Horný Síleš zlúčené do obce Vinodol.  

 

V roku 1914-1918 cez I. svetovú vojnu 29 občanov poloţilo svoj ţivot na rôznych bojištiach 

Európy. Boli to nasledovný občania: Marek Bielik, Ján Hlinka, Pavel Juhás, Gašpar Kozár, Ján 

Kozár, Martin Kozár, Jozef Svečula, Ignác Šafár, Karol Šafár, František Šišmiš, Imrich Vrták, 

Karol Kurcius, Karol Tassy, Jozef Abrahámovič, Ladislav Molnár, František Polák, Tomáš 

Ţák, Jozef Illéš, Silvester Šišmiš, Ignác Šišmiš, František Korpáš, Peter Šišmiš, , Pavel Korpáš, 

Jozef Kuťka, Silvester Matúš, František Pelikant, Imrich Solnica, Melicher Kozár, Július Vrták.  

Ťaţkou skúškou pre obec bola II. svetová vojna Krvavú daň zaplatili svojím ţivotom občania: 

Ján Adámik, František Adámik, Martin Penzeš, Ladislav Kišš, Imrich Hlinka, Jozef Kováč, 
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František Múdry, Ján Jahnátek, Jozef Adámik, Ľudevít Svečula, Ladislav Bihary, Ján Kozár, 

Vojtech Fekeč, Pavel Múdry, Jozef Prekop, Ján Garay, Štefan Kečkéš, Imrich Kuľháň, Štefan 

Svečula, Štefan Uher, Imrich Sabo, Štefan Kačkovský, Michal Černák, Tomáš Maksi, 

František Šafár, František Vereš, Štefan Kečkéš. Aj po týchto zostali manţelky so svojimi 

sirotami. Občania nezabudnú ani na 6. marec 1945, kedy obec obkľúčilinilašskí ţandári. V 

Hornom Vinodole zastrelili a bodákom prepichli martina Kozára - 30-ročného otca 2 malých 

detí, ktorý sa chcel zachrániť útekom. Na Dolnom Vinodole zastrelili Pavla Múdreho a 2 

cigánov. Na počesť padlým občanom Vinodolu boli postavené 2 pomníky a pamätná tabuľa.  

V roku 1782 prichádza v obci k zmene zemepána, nakoľko barón Serényi predal majetok 

Pavlovi Motešickému. Dňa 20.9.1787 bol obcou zvolený prvý učiteľ a organista František 

Jankovič s podmienkou, ţe vo všedný deň bude vykonávať kostolnícke povinnosti. Po ňom 

prišiel do obce nový učiteľ-praceptor Ján Kosa. V roku 1789 si obec postavila školu, do ktorej 

sa 23.11.1789 presťahoval učiteľ bývať. Canonik Vis v roku 1811 udáva, ţe učiteľom školy je 

stále učiteľ Ján Kosa. Škola je malá, byt schátralý. Do školy chodí päť ţiakov. Škola sa 

podobala  viac väzeniu ako škole. Bola postavená z nabíjanej hliny, pokrytá slamou. 

Pozostávala z jednej miestnosti, to je z bytu učiteľa a z druhej, ktorej slúţila za učebňu.  

V roku 1892 bola v Hornom Vinodole postavená nová škola. Na stavbu  prispel peniazmi 

zemepán Simora. Budova stojí dodnes. Do roku 1970 slúţila ako ZŠ. Dnes je to MŠ.  

V Dolnom Vinodole bola štátom vystavená v roku 1896 maďarská ľudová škola. Obec sa 

zaviazala, ţe ju bude udrţiavať v dobrom stave. Aţ do roku 1918 sa v nej vyučovalo po 

maďarsky. Prevrat v roku 1918 vyvolal v obci veľa zvratov. Zmena sa stala na škole, kde sa 

začalo vyučovať po slovensky. Počas okupácie bola zase vytvorená jedna trieda maďarská. Od 

oslobodenia sa v obci vyučuje len po slovensky.  

V roku 1968-1970 bola v obci vybudovaná nová základná škola, to je 14-triedna škola, 

telocvičňa, školská jedáleň. Pri škole je postavená štvorbytovka - učiteľské byty.  

 

5.7. Pamiatky  

 

         Mariánsky barokový stĺp 

Najstaršou stavebnou pamiatkou obce Vinodol, je Mariánsky barokový stĺp, postavený v roku 

1701. Stĺp dal postaviť biskup Sirmijský a barón Ladislav Szórenyi. 
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    Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi 

Počiatky stavebného vývoja kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi, ľudovo nazývanej 

kalvínskej, siahajú do roku 1790. Počas svojej existencie bol prestavaný, predovšetkým však v 

roku 1876, kedy bola ku kostolu pristavaná veţa. Exteriér kostola je členený lizénovým 

rámovaním. 

          Zvonica 

Zvonica je reprezentantom ľudovej murovanej stavby. Bola postavená v roku 1876. Zvon, 

ktorý je v nej umiestnený, pochádza z 19. storočia. Rekonštrukciou, ktorú realizovalo 

občianske zdruţenie Zoulus, nadobudla pôvodnú podobu. 
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    Rímskokatolícky kostol z r.1892 

 

Kostol je situovaný v severnej časti obce, v centre kostolného nádvoria. Jeho výstavba, bola 

zahájená v období spravovania farnosti, farárom Ignácom Šohajdom, v roku 1892, počas 

existencie Rakúsko-Uhorskej monarchie, za vlády kráľa Františka Jozefa I. a jeho legendárnej 

manţelky Alţbety Bavorskej, zvanej Sissi. 

 

       Socha svätého Donáta 

Pôvodná socha sv. Donáta, bola postavená v roku 1834 biskupom Radvánim. V roku 1993 bola 

socha zničená a ukradnutá. Súčasná socha vznikla na základe iniciatívy správcu farnosti 

Vinodol, Mons. Jána Gálisa a miestnych veriacich. 

          Socha svätého Jána Nepomuckého 
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Socha sa nachádza pri rieka Nitra, v blízkosti mosta. 

                            

       Socha svätého Urbana 

Socha svätého Urbana, patróna vinohradníkov, je umiestnená v severovýchodnej časti obce, vo 

viniciach. Pri soche sv. Urbana vo viniciach, sa kaţdoročne uskutočňuje svätá omša. 

        Pomník Pavla Múdreho 

 

3.1 Významné osobnosti obce 

Obec nemá významné osobnosti obce. 

 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola Vinodol, Školská 1, 951 06 Vinodol 

- Materská škola Vinodol, Farská 218, 951 06 Vinodol 

        Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na základné vzdelávanie a predškolskú výchovu. 
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Materská škola v obci Vinodol, Vinodol č.218, 951 06 – zriaďovateľom je Obec 
Vinodol: 
 
  Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Materská škola poskytuje deťom vo 

veku od 3 do 6 rokov celodennú a poldennú starostlivosť. 

 V budove materskej školy sa nachádzajú dve triedy, spálňa, kúpeľňa, kuchyňa, jedáleň, 

kancelária pre riaditeľa. Súčasťou areálu sú trávnaté plochy s  preliezkami, hojdačkami 

a pieskoviskom. Materská škola svojou priestrannosťou a vybavenosťou vytvára dobré 

podmienky na edukačné činnosti z hľadiska bezpečnosti a hygieny. Taktieţ ponúka deťom 

zapojenie do rôznych krúţkov, ako napr. anglický jazyk, tanečný krúţok, výtvarná výchova. 

  Zamestnanci materskej školy 5 pedagogických zamestnancov a 2 nepedagogickí 

zamestnanci. Pracovná doba zamestnancov materskej školy je dvojzmenná  od 6,00 hod. do 

16,30 hodiny. 

 

 

 

 

 

 Základná škola, Školská ulica 561/1, 951 06  Vinodol 
 
 Základná škola v obci Vinodol má právnu subjektivitu. V roku 2018 školu navštevovalo 

157 detí. Celkovo sa o výchovu, vzdelávanie a bezpečnú prevádzku školy staralo 15 

pedagogických zamestnancov (s plnými úväzkami) a   upratovanie priestorov a drobné 

údrţbárske práce vykonávali  4 nepedagogický zamestnanci (školník 1  a upratovačky 3).  

 Vyučovanie prebieha v súlade s učebnými osnovami a učebnými plánmi. Škola má 

primerané priestorové aj materiálne podmienky, ktoré ďalej rozvíja. Škola zabezpečuje aj 

širokú ponuku voľno časových aktivít vo forme záujmových krúţkov.  
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Stravovanie v základnej škole 
 
 V priestoroch Základnej školy Vinodol je zriadená školská jedáleň, ktorá zároveň slúţi ako 

výdajňa stravy. V roku 2018 sa v zariadení školského stravovania stravovalo v priemere 121 

osôb. Z toho bolo 40 osôb z Materskej školy. Strava pre deti v MŠ je dováţaná pracovníčkou 

materskej školy vo Vinodole. 

 Deti sú vedené k správnym stravovacím návykom, ku kultúre stolovania a dodrţiavania 

hygienických zásad. Strava v školskej jedálni je zdravá a pestrá, obsahuje dostatok čerstvého 

ovocia a zeleniny. Strava je pripravovaná podľa noriem s dôrazom na vyváţenú štruktúru jedál 

a zdravú výţivu. Činnosť zariadenie školského stravovania pri základnej škole sa zabezpečuje 

prostredníctvom originálnych kompetencií obce. Sú tam zamestnané 3 pracovníčky, z ktorých 

je 1 hlavná kuchárka na plný úväzok, 2 pomocné kuchárky na plný úväzok. Ďalej je tam 

zamestnaná 1 pracovníčka a to je vedúca školského stravovania, ktorá pracuje na 80 % úväzok. 

 

 

Školský klub pri Základnej škole Vinodol 
 
   Súčasťou základnej školy je aj školský klub detí, ktorý je v prevádzke ráno od 6,45 hod. 

do 7,45 hod. a poobede od 12,40 hod. do 15,00 hod. Deti tu majú priestor na odpočinok, 

zábavu, rozvoj záujmov, prípravu a plnenie si školských povinností. ŠKD je školské zariadenie, 

ktoré tvorí pre deti priaznivý prechod medzi učením a rodinou. ŠKD má funkciu výchovnú, 

vzdelávaciu, regeneračnú a sociálnu. Cielene motivuje deti vytvárať si návyky na aktívne 

trávenie voľného času.  

  Činnosť školského klubu pri základnej škole sa zabezpečuje prostredníctvom originálnych 

kompetencií obce a  zabezpečuje  ho jeden pedagogický pracovník 
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6.2.  Zdravotníctvo 

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

Zdravotné stredisko v obci Vinodol sa nachádza v budove  obecného úradu, v ktorom ordinuje 

jeden lekár:  

 

 Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Adrián Frey 

               Ordinačné hodiny sú:  Utorok a vo štvrtok od 7.00 – do 13.00 

 

 V obci je zriadená výdajňa liekov: firma mPharm Nové Zámky 

             Otváracie hodiny sú: Utorok a vo štvrtok od 7.30 -  do 15.00 

 

        Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe rozvoj zdravotnej 

starostlivosti sa bude orientovať na :  bude pokračovať v doterajšom trende. 

   

6.3.  Sociálne zabezpečenie 

        Opatrovateľská sluţba sa poskytuje občanovi s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorý 

potrebuje pomoc pri zabezpečení nevyhnutných ţivotných úkonov, nevyhnutných prác v 

domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.  

         Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe rozvoj sociálnych sluţieb sa 

bude orientovať na zabezpečenie sluţieb starším, osamelým a nevládnym občanom. 

 

6.4.  Kultúra 

         Na kultúrne vyţitie v našej obci slúţi kultúrny dom.  Konajú sa v ňom rôzne akcie, 

ktorých usporiadateľom je obec alebo miestne zloţky - ako  oslavy dňa matiek, Hodové 

slávnosti, tradičná Katarínska zábava,  obecná zabíjačka a pod. Kultúrny dom sa prenajíma i na 

usporiadanie tanečných zábav, prednášok a predajných akcií, svadieb, rodinných osláv a karov.  

 

- Kultúrny dom vyuţívajú  deti z MŠ a ZŠ na divadlá, karnevaly a akcie usporiadané školou.  
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 Kniţnica ako kultúrna, spoločenská a vzdelávacia inštitúcia plní svoju najdôleţitejšiu úlohu 

v uchovávaní, spracúvaní a sprístupňovaní kniţničného fondu čitateľom. Kniţnica sídli 

v budove školskej jedálne a je otvorená v sobotu. Kniţnica kaţdoročne obnovuje svoj 

kniţničný fond nákupom nových kníh z rozpočtu obce a taktieţ aj dotáciami z Fondu na 

podporu umenia. Kaţdoročne do kniţnice zavítajú deti z materskej školy v rámci 

vzdelávacieho procesu, kde sa oboznamujú s knihami a prostredím.  

 Kniţnica je ako most do sveta nových informácií a záţitkov a práce preto si to, čo máme 

v kniţnici chráňme, zveľaďujme a uchovávajme pre budúce generácie.  

 

-  obecná kniţnica 

 

  
 

Na kultúrne a športové podujatia v obci Vinodol ďalej slúţia: 

 

- futbalové ihrisko 
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- detské ihrisko 

 

 
   

 

- pláţové ihrisko 

 

 
 

 

- viacúčelové ihrisko 

- multifunkčné ihrisko 
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- detské ihrisko v Dolnom Vinodole 

 

 
  

   Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe kultúrny a spoločenský ţivot sa 

bude orientovať na zabezpečenie kultúrnych a športových potrieb obyvateľov obce. 

 

6.5.  Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia sluţieb v obci : 

- Predajne potravín :  

Jednota COOP – 1 predajňa,  

Súkromná predajňa potravín LEMA – Potraviny  Ľudmila Taldíková, 

Súkromná predajňa potravín TREND – Potraviny Stanislav Krajmer,  

 

- Súkromné pohostinstvá :   

Výčap – pri potravinách Trend 

 

- Predajňa rozličného tovaru: 

Drogéria KOM – Mária Kéryová 

 

          -    Služby pre občanov: 

Poštový úrad v Obci Vinodol – Slovenská pošta a.s. 

 

Obec má pre občanov zriadený zberný dvor. 

 

Najvýznamnejší priemysel v obci : 

- Zámočníctvo KOVO s.r.o. Vinodol 

 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- fi. AGROVINOL Vinodol, s.r.o. 

-  Imrich Bartha – SHR.   

- Tomáš Barha – SHR 
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      Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe hospodársky ţivot v obci sa 

bude orientovať na  rastlinnú a ţivočíšnu výrobu. 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. 

Obec 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 Vinodol na rok 201 bol zostavený ako 

prebytkový. Beţný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a  kapitálový   rozpočet ako  

schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č.304/2017 

Rozpočet bol zmenený trinásťkrát: 

- prvá  zmena  schválená dňa 28.2.2018 rozpočtovým opatrením č.1/2018 

- druhá zmena schválená dňa 8.3.2018 uznesením č. 332/2018 

- tretia zmena  schválená dňa 29.3.2018 rozpočtovým opatrením č.3/2018 

- štvrtá zmena  schválená dňa 26.4.2018 uznesením č.346/2018 

- piata zmena schválená dňa 30.5.2018 rozpočtovým opatrením č. 5/2018 

- šiesta zmena  schválená dňa 14.6.2018 uznesením č.371/2018 

- siedma zmena  schválená dňa 31.7.2018 rozpočtovým opatrením č.7/2018 

- ôsma zmena schválená dňa 31.8.2018 rozpočtovým opatrením č.8/2018 

- deviata zmena  schválená dňa 28.9.2018 rozpočtovým opatrením č.9/2018 

- desiata zmena  schválená dňa 31.10.2018 rozpočtovým opatrením č.10/2018 

- jedenásta zmena  schválená dňa 30.11.2017 rozpočtovým opatrením č.11/2018 

- dvanásta zmena  schválená dňa 7.12.2018 uznesením č.23/2018 

- trinásta schválená dňa 31.12.2018 rozpočtovým opatrením č.13/2018 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018   

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2018 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 1 274 266,00 1 772 590,55 1 693 016,78 95,51 % 

z toho :     

Beţné príjmy 1 046 013,00 1 234 490,16 1 233 272,87 99,9 % 

Kapitálové príjmy 0,00 313 984,30 309 084,97 98 % 

Finančné príjmy 193 253,00 193 345,00 119 887,85 62 % 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
35 000,00 30 771,09 30 771,09 100 % 

PFO RO 0,00 0,00 0,00 0 

Výdavky celkom 1 261 789,00 1 720 630,34 1 520 032,13 88,34 % 

z toho :     

Beţné výdavky 605 371,00 730 621,13 616 032,82 84 % 

Kapitálové výdavky 193 253,00 510 791,01 424 769,11 83 % 

Finančné výdavky 0,00 0,00 12,00 0% 
Výdavky RO s právnou 

Subjektivitou BV + KV 
463 165,00 479 218,20 479 218,20 100 % 

Rozpočet obce  12 477,00 51 960,21 172 984,65  
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Plnenie príjmov za rok 2018 :  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1 772 590,55 1 693 016,78 95,51 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1772590,55 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 1 693 016,78 EUR, čo predstavuje  95,51 % plnenie.  

 

1. Beţné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1 234 490,16 1 233 272,87 99,90 

 

Z rozpočtovaných beţných príjmov 1 234 490,16 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 1 233 272,87 EUR, čo predstavuje  99,90 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

638 972,00 660 289,56 103,34 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 546 992,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 569 225,16 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 104,06 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 46 187,00. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 46 185,91 EUR, 

čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 37 430,06 

EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 8 740,98 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume                         

14,87 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  39,64 EUR, za nedoplatky z minulých 

rokov 39,64 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 

55,07  EUR. 

 

Daň za psa:  

Z rozpočtovaných  1 600,00 €® bolo vyinkasovaných k 31.12.2018 1 558,74 EUR. Nedoplatky 

na dani za psa nie sú. 

Daň za uţívanie verejného priestranstva:  

Z rozpočtovaných 1 112,00 EUR bolo vyinkasovaných k 31.12.2018 813,00 EUR. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 

 Z rozpočtovaných 33 000,00 EUR bolo vyinkasovaných k 31.12.2018  32 462,59 EUR.  Na 

nedoplatkoch za minulé roky bolo k 31.12.2018 vyinkasovaných 1 015,55 EUR. K 31.12.2018 

eviduje obec pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 

1 910,55 EUR. 
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b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

15 192,00 12 651,31 83,28 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 3 572,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3 239,30 EUR, čo 

je 90,68 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov 

a objektov v sume 3 239,30 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky – výherné hracie automaty:  

Bolo rozpočtovaných 1 400,00 EUR, ale neboli vyinkasované ţiadne finančné prostriedky za 

rok 2018. 

Administratívne poplatky – správne poplatky:  

Z rozpočtovaných 3 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3270,80 EUR, čo je 

99,11 % plnenie.  

Administratívne poplatky – pokuty a penále: 

Z rozpočtovaných 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 408,00 EUR, čo 

predstavuje 58,28 % plnenie. Jedná sa o pokuty najmä za záškoláctvo. 

Administratívne poplatky – predaj tovarov a sluţieb: 

Z rozpočtovaných  6 220,00 EUR bol skutočný príjem  k 31.12.2018 v sume 5 734,01 EUR, čo 

predstavuje 92,18 % plnenie. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

19 306,79 18 194,39 94,42 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 19 306,79 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

18 194,39 EUR, čo predstavuje 94,42 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek, refundácie 

nákladov za Vinodol s.r.o., Spojená škola internátna, ZOMOS a úroky z účtov.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 561 019,37 EUR bol skutočný príjem vo výške 

542 136,78 EUR, čo predstavuje 96,63 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

UPSVaR NR 12 824,07 AČ za rok 2018 

UPSVaR NR 4 206,32 AČ za rok 2017 

UPSVaR NR  2 306,68 Strava HN 

MV SR 1 889,30 Dotácia na MRK  

UPSVaR NR 287,18 Osobitný príjemca 

UPSVaR NR 365,20 Školské potreby 

UPSVaR NR  94 504,46 Sociálne dávky 

VUC 2 200,00 Šport a kultúra 
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Fond na podporu umenia 1 000,00  Knihy do kniţnice  

MV SR  2 019,92 Matrika 

MV SR 45,20 Register adries 

OU NR – odbor školstva 371 715,00 Základná škola 

OU NR – odbor školstva 1 748,00 Dopravné ZŠ 

OU NR – odbor školstva 3 000,00 Lyţiarsky kurz ZŠ 

OU NR – odbor školstva 83,00 Učebnice ZŠ  

OU NR – odbor školstva 3 000,00 Škola v prírode ZŠ 

OU NR – odbor školstva 2 984,00 Materská škola – predškoláci 

OU NR – odbor školstva 4 634,00 Vzdelávacie poukazy ZŠ 

OU NR – odbor školstva 4 900,00 Soc. Znevýhodnené prostredie ZŠ 

OU NR – odbor školstva 0 ZŠ - odchodné 

MV SR  655,05 Evidencia obyvateľov 

KUŢP NR 189,36 Ţivotné prostredie 

MV SR  627,48 Voľby do NR SR 

Dobrovoľná poţiarna ochrana SR 3 000,00 DHZ Vinodol 

MŢP  2 006,40 Obnova MŠ – BV 

MV SR  21 946,16 MOPS 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli pouţité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

313 984,30 309 084,97 98,44 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 313 984,30 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 309 084,97 EUR, čo predstavuje  98,44 % plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 212,00 EUR, čo je  % 

plnenie.  

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 313 984,30 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 308 872,97 

EUR, čo predstavuje 98,37 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Nadácia PONTIS 2 000,00 Nákup kotla do MŠ 

MV SR 28 213,73 Rekonštrukcia HZ 

MV SR 7 110,70 Vybudovanie parku 

MV SR 8 500,00 Nákup strojov na ihrisko 

MŢP SR 140 401,64 Obnova budovy MŠ 

Environmentálny fond  122 646,90 Odvodnenie Úzkej ulice 
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3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

193 345,00 119 887,85 65,39 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 193 345,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2018 v sume 119 887,85 EUR, čo predstavuje  65,39 % plnenie.  

 

V roku 2018 boli pouţité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 92,00 EUR – dopravné ZŠ 

- nevyčerpané prostriedky z Fondu rozvoja obce v sume 119 783,85  EUR 

- správny poplatok IOMO v sume 12,00  EUR 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..     

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Beţné príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

30 771,09 30 771,09 100,00 

Z rozpočtovaných beţných  príjmov 30 771,09 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

30 771,09 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie.  

 

Beţné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola                                          30 771,099 EUR 

   

Kapitálové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

Rozpočtová organizácia – Základná škola Vinodol v roku 2018 nemala ţiadne kapitálové 

príjmy.  

 

Príjmové finančné operácie:  

 Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

Rozpočtová organizácia – Základná škola Vinodol v roku 2018 nemala ţiadne príjmové 

finančné operácie 
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Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018  
 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

1 720 630,34 1 520 032,13 88,34 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 733 659,94 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2018 v sume 1 533 061,73 EUR, čo predstavuje  88,43 % čerpanie.  

 

1. Beţné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

730 621,13 616 032,82 84,32 

 

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 730 621,13 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 616 032,82 EUR, čo predstavuje   84,32% čerpanie.  

  

Rozbor významných poloţiek beţného rozpočtu:  

Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 214 416,91 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume  

188 035,44 EUR, čo je 87,70 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  

hlavného kontrolóra, MOPS, matriky, opatrovateľskej sluţby, aktivačných pracovníkov a 

pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 78 545,34 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

67 846,36 EUR, čo je 86,38 % čerpanie.  

Tovary a sluţby 

Z rozpočtovaných výdavkov 307 735,92 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

232 395,44 EUR, čo je 75,52 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, 

ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za 

nájom a ostatné tovary a sluţby. 

Beţné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 129 922,96 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

127 755,60 EUR, čo predstavuje 98,33 % čerpanie. 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

510 791,01                   424 769,11                83,16 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 510 791,01 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2018 v sume 424 769,11. EUR, čo predstavuje  83,16 % čerpanie.  

 

Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Splátka za nákup budovy 
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Z rozpočtovaných  33 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 33 000,00 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

c) Nákup prevádz. strojov, prístrojov, zariadení, techniky – kotol na ÚK do PFB a MŠ 

Z rozpočtovaných  6 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 5 983,20 

EUR, čo predstavuje 99,72  % čerpanie.  

d) Vybudovanie a rekonštrukcia parku 

Z rozpočtovaných  7 664,31 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 7 673,60 

EUR, čo predstavuje 100,12 % čerpanie. 

e) Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky – doplnenie kamerový 

systém 

Z rozpočtovaných  3 381,08 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2 279,10 

EUR, čo predstavuje 67,40 % čerpanie. 

f) rekonštrukcia budov 

Z rozpočtovaných  213 598,72 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 208 332,75 

EUR, čo predstavuje 97,53 % čerpanie. 

g) projektové dokumentácie 

Z rozpočtovaných  7 298,80 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 4 480,86 

EUR, čo predstavuje 61,14% čerpanie. 

h) Obstaranie nehmotných aktív – zmena UPN obce 

Z rozpočtovaných   0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 500,00 EUR, čo 

predstavuje prekročenie rozpočtu. 

ch) Nákup strojov, prístrojov a zariadení – kosačka a ţacia hlava 

Z rozpočtovaných  5 701,20 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 5701,20 EUR, 

čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

i) realizácia nových stavieb – chodníky na Obecnej ulici a Odvodnenie Úzkej ulice 

Z rozpočtovaných  217 646,90 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 141 051,60 

EUR, čo predstavuje 64,81 % čerpanie. 

j) Nákup športových strojov, prístrojov a zariadení 

Z rozpočtovaných  16 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 15 766,80 

EUR, čo predstavuje 95,56 % čerpanie. 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

0,00 12,00                 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2018 v sume 12,00 EUR.  

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Beţné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

475 668,20                   475 668,20                100,00 

 

Z rozpočtovaných beţných  výdavkov 475 668,20 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 475 668,20 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.  
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Beţné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                                 390 091,94 EUR 

Školský klub detí      14 511,03 EUR 

Školská jedáleň       50 230,41 EUR 

Potraviny v ŠkJ      20 834,42 EUR  

 

Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

3 550,00                   3 550,00                100,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 3 550,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 3 550,00 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.  

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017  

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

 
 
Beţné  príjmy spolu 1 264 043,96 

z toho : beţné príjmy obce  1 233 272,87 

             beţné príjmy RO 30 771,09 

Beţné výdavky spolu 1 091 701,02 

z toho : beţné výdavky  obce  616 032,82 

             beţné výdavky  RO 475 668,20 

Bežný rozpočet 172 342,94 

Kapitálové  príjmy spolu 309 084,97 

z toho : kapitálové  príjmy obce  309084,97 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 428 319,11 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  424 769,11 

             kapitálové  výdavky  RO 3 550,00 

Kapitálový rozpočet  -119 234,14 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 53 108,80 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku  -301,60 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 52 807,20 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  119 795,85 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 12 

Rozdiel finančných operácií 119 783,85 
PRÍJMY SPOLU   1 692 924,78 

VÝDAVKY SPOLU 1 520 032,13 

Hospodárenie obce  172 892,65 
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku 301,60 

Upravené hospodárenie obce 172 591,05 
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Prebytok rozpočtu v sume 52 807,20 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 pouţiť na :  

- tvorbu rezervného fondu 52 807,20 EUR  

 

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 119 783,85  EUR, navrhujeme pouţiť na : 

- tvorbu fondu rozvoja obce 119 783,85 EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme: 

 -  tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške       52 807,20 EUR 

 -  tvorbu fondu rozvoja obce za rok 2018 vo výške  119 783,85 EUR  

 

7.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020      

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet  na 

rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Príjmy celkom 1 693 016,78 1 274 266,00 1 081 013,00 945 703,00 

z toho :     

Beţné príjmy 1 233 272,87 1 046 013,00 1 046 013,00 900 703,00 

Kapitálové príjmy 309 084,97 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 119 887,85 193 253,00 0,00 0,00 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
30 771,09 35 000,00 35 000,00 35 000,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet  na 

rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Výdavky celkom 1 533 061,73 1 261 789,00 1 068 536,00 1 068 536,00 

z toho :     

Beţné výdavky 616 032,82 605 371,00 605 371,00 605 371,00 

Kapitálové 

výdavky 

424 769,11 193 253,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 12,00 0,00 0,00 0,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
492 247,80 463 165,00 463 165,00 463 165,00 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú 

jednotku a konsolidovaný celok 

8.1. Majetok  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Predpoklad 

na rok 2019 

Majetok spolu 2645895,79 3003756,75 3003756,75 

Neobeţný majetok spolu 1681551,11 1989402,89 1989402,89 

z toho :    
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Dlhodobý nehmotný majetok 16087,00 9812,00 9812,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1316648,90 1630772,68 1630772,68 

Dlhodobý finančný majetok 348815,21 348815,21 348815,21 

Obeţný majetok spolu 962529,99 1012304,98 1012304,98 

z toho :    

Zásoby 45,23 93,05 93,05 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 468216,91 454534,61 454534,61 

Dlhodobé pohľadávky  10206,33 10206,33 

Krátkodobé pohľadávky  23700,23 17620,74 17620,74 

Finančné účty  470566,62 529600,25 529600,25 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 250,00 250,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1815,69 2048,88 2048,88 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Predpoklad 

na rok 2019 

Majetok spolu 2696207,08 3060082,13 3060082,13 

Neobeţný majetok spolu 2144768,02 2442456,50 2442456,50 

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok 16087,00 9815,00 9815,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1784865,81 2088826,29 2088826,29 

Dlhodobý finančný majetok 343815,21 343815,21 343815,21 

Obeţný majetok spolu 547935,18 613571,40 613571,40 

z toho :    

Zásoby 2729,97 2414,14 2414,14 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 545,00 10206,33 10206,33 

Krátkodobé pohľadávky  23700,23 18881,74 18881,74 

Finančné účty  520959,98 581819,19 581819,19 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 250,00 250,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  3503,88 4054,23 4054,23 
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8.2. Zdroje krytia  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k  31.12.2018 

Predpoklad 

na rok 2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2645895,79 3003756,75 3003756,75 

Vlastné imanie  1881855,26 2003232,21 2003232,21 

z toho : 0,00 0,00 0,00 

Oceňovacie rozdiely  -40,60 -40,60 -40,60 

Fondy 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  1881895,86 2003272,81 2003272,81 

Záväzky 60671,36 34269,08 34269,08 

z toho :    

Rezervy  1485,00 1485,00 1485,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 92,00 301,60 301,60 

Dlhodobé záväzky 509,23 7838,41 7838,41 

Krátkodobé záväzky 58585,13 24644,07 24644,07 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 703369,17 966255,46 966255,46 

 

 

 

 

b) za konsolidovaný celok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k  31.12.2018 

Predpoklad 

na rok 2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2696207,08 3060082,13 3060082,13 

Vlastné imanie  1886782,45 2012938,59 2012938,59 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely  -40,60 -40,60 -40,60 

Fondy 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  1886823,05 2012979,19 2012979,19 

Záväzky 106055,46 80888,08 80888,08 

z toho :    

Rezervy  2075,00 2829,00 2829,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 92,00 301,60 301,60 

Dlhodobé záväzky 5090,45 9832,36 9832,36 

Krátkodobé záväzky 98798,01 67925,12 67925,12 
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Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 703369,17 966255,46 966255,46 

 

Analýza významných poloţiek z účtovnej závierky: 

prírastky majetku: odvodnenie Úzkej ulice, chodník na Obecnej ulici, rekonštrukcia budov, 

nákup kotlov do MŠ a PFB, nákup kosačky a ţacej hlavy, doplnenie ÚPN obce, nákup 

športových strojov, prístrojov a zariadení, vybudovanie parku. Obec pri výkone samosprávy 

svoj majetok zveľaďuje a stará sa o potreby obyvateľov obce. 

 

8.3. Pohľadávky  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Pohľadávky  Zostatok  

k 31.12 2017 

Zostatok  

k 31.12 2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   23700,23 27827,06 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

 

b) za konsolidovaný celok 

Pohľadávky  Zostatok  

k 31.12 2017 

Zostatok  

k 31.12 2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   24245,23 29088,07 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

 

 

Analýza významných poloţiek z účtovnej závierky: 

      -      jedná sa o pohľadávku v zdruţení PZO na separovaný zber na účte 396 a pohľadávky   

             za daňové a nedaňové príjmy od občanov. Taktieţ sú to dobropisy za elektrinu a ČOV. 

 

8.4. Záväzky 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2017 

Zostatok  

k 31.12 2018 

Záväzky do lehoty splatnosti   60671,36 34269,08 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

b) za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2017 

Zostatok  

k 31.12 2018 

Záväzky do lehoty splatnosti   106055,46 80888,08 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 
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Analýza významných poloţiek z účtovnej závierky: 

- pokles záväzkov z dôvodu, ţe sa uţ vyplatila budova a objekt, kde bola splatnosť 

záväzku rozdelená na tri roky, nárast záväzkov voči zamestnancom a inštitúciám 

sociálneho zabezpečenia. 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2018 - vývoj nákladov a výnosov za materskú 

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Predpoklad 

rok 2019 

Náklady 791666,76 766561,80 766561,80 

50 – Spotrebované nákupy 85778,89 51547,02 51547,02 

51 – Sluţby 126763,03 115208,21 115208,21 

52 – Osobné náklady 243559,84 270434,87 270434,87 

53 – Dane a  poplatky 3108,41 2309,87 2309,87 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
144031,21 126745,93 126745,93 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

64439,00 79250,55 79250,55 

56 – Finančné náklady 1725,54 2362,65 2362,65 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
122260,84 118549,33 118549,33 

59 – Dane z príjmov 855,43 153,37 153,37 

Výnosy 860522,17 887938,75 887938,75 

60 – Trţby za vlastné výkony a 

tovar 
32794,45 6493,21 6493,21 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných sluţieb 
0,00 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
601549,30 662669,67 662669,67 

64 – Ostatné výnosy 9022,74 12982,94 12982,94 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

2677,86 1485,00 1485,00 
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rozlíšenia 

66 – Finančné výnosy 1095,61 807,76 807,76 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

213382,21 203500,17 203500,17 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV 

/ 

67999,98 121376,95 121376,95 

 

Hospodársky výsledok kladný v sume 121 376,95 EUR bude zúčtovaný na účet 428 – 

nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Predpoklad 

rok 2019 

Náklady 1193285,59 1193285,59 1193285,59 

50 – Spotrebované nákupy 150634,24 120907,91 150634,24 

51 – Sluţby 138646,92 131103,85 138646,92 

52 – Osobné náklady 638411,42 690508,05 638411,42 

53 – Dane a  poplatky 3108,41 2309,87 3108,41 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
145167,21 116589,24 145167,21 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

86970,83 102482,85 86970,83 

56 – Finančné náklady 2772,67 2985,12 2985,12 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
29290,00 26400,00 26400,00 

59 – Dane z príjmov 1716,43 1496,37 1496,37 

Výnosy 1268196,24 1268196,24 1268196,24 

60 – Trţby za vlastné výkony a 

tovar 
64840,65 57909,11 57909,11 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných sluţieb 
0,00 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
601549,30 665669,67 665669,67 
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64 – Ostatné výnosy 11299,62 15687,97 15687,97 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

2677,86 1485,00 1485,00 

66 – Finančné výnosy 1095,61 807,76 807,76 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

586733,20 582499,89 582499,89 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV 

/ 

71478,11 126276,14 126276,14 

 

10. Ostatné  dôleţité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2018 obec Vinodol  prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

UPSVaR NR 4 206,32 AČ za rok 2017 

UPSVaR NR 12 84,07 AČ za rok 2018 

UPSVaR NR  2 306,68 Strava HN 

MV SR  - MRK kultúra 1 889,30 Kult.podujatia MRK 

UPSVaR NR 287,18 Osobitný príjemca 

UPSVaR NR 365,20 Školské potreby 

UPSVaR NR  94 504,46 Sociálne dávky 

VUC 2 200,00 Šport a kultúra 

Fond na podporu umenia 1 000,00  Knihy do kniţnice  

MV SR  21 946,16 MOPS v obci Vinodol 

MV SR  2 019,92 Matrika 

MV SR 45,20 Register adries 

OU NR – odbor školstva 371 715,00 Základná škola 

OU NR – odbor školstva 1840,00 Dopravné ZŠ 

OU NR – odbor školstva 3 000,00 Lyţiarsky kurz ZŠ 

OU NR – odbor školstva 83,00 Učebnice ZŠ  

OU NR – odbor školstva 3 000,00 Škola v prírode ZŠ 

OU NR – odbor školstva 2 984,00 Materská škola – predškoláci 

OU NR – odbor školstva 4 634,00 Vzdelávacie poukazy ZŠ 

OU NR – odbor školstva 4 900,00 Soc. Znevýhodnené prostredie ZŠ 

MV SR  627,48 Voĺby do OSO 

MV SR  655,05 Evidencia obyvateľov 

KUŢP NR 189,36 Ţivotné prostredie 

DPO SR 3 000,00 Poţiarna ochrana 

MŢP SR 2 006,40 BV – Obnova budovy MŠ 

MV SR  28 213,73 Rekonštrukcia HZ 
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MV SR  7 110,70 MRK – park 

MV SR 8 500,00 Detské ihrisko 

MŢP SR 140 401,64 KV – Obnova budovy MŠ 

Environmentálny fond 122  646,90 Odvodnenie Úzkej ulice 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli pouţité v súlade s ich účelom. 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.1/2011 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

Ţiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- beţné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

FC Vinodol– beţné výdavky – činnosť klubu 15 000,00 15 000,00 0,00 

NK Vinodol – beţné výdavky – činnosť klubu 2 600,00 2 600,00 0,00 

Reform. cirkev – beţné výdavky 1 600,00 1 600,00 0,00 

Senior klub – beţné výdavky – akcie 800,00 800,00 0,00 

DFS Sílešánek – beţné výdavky - vystúpenia 4 000,00 4 000,00 0,00 

OZ ZOULUS – beţné výdavky – akcie 2 400,00 2 400,00 0,00 

 

Všetky dotácie boli pouţité a zúčtované v termíne. 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2018 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v obci v roku 2018: 

 

b) Splátka za nákup budovy 

Z rozpočtovaných  33 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 33 000,00 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

c) Nákup prevádz. strojov, prístrojov, zariadení, techniky – kotol na ÚK do PFB a MŠ 

Z rozpočtovaných  6 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 5 983,20 

EUR, čo predstavuje 99,72  % čerpanie.  

d) Vybudovanie a rekonštrukcia parku 

Z rozpočtovaných  7 664,31 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 7 673,60 

EUR, čo predstavuje 100,12 % čerpanie. 

e) Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky – doplnenie kamerový 

systém 

Z rozpočtovaných  3 381,08 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2 279,10 

EUR, čo predstavuje 67,40 % čerpanie. 

f) rekonštrukcia budov 

Z rozpočtovaných  213 598,72 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 208 332,75 

EUR, čo predstavuje 97,53 % čerpanie. 

g) projektové dokumentácie 

Z rozpočtovaných  7 298,80 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 4 480,86 

EUR, čo predstavuje 61,14% čerpanie. 

h) Obstaranie nehmotných aktív – zmena UPN obce 
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Z rozpočtovaných   0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 500,00 EUR, čo 

predstavuje prekročenie rozpočtu. 

ch) Nákup strojov, prístrojov a zariadení – kosačka a ţacia hlava 

Z rozpočtovaných  5 701,20 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 5701,20 EUR, 

čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

i) realizácia nových stavieb – chodníky na Obecnej ulici a Odvodnenie Úzkej ulice 

Z rozpočtovaných  217 646,90 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 141 051,60 

EUR, čo predstavuje 64,81 % čerpanie. 

j) Nákup športových strojov, prístrojov a zariadení 

Z rozpočtovaných  16 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 15 766,80 

EUR, čo predstavuje 95,56 % čerpanie. 

 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

a) obec 

-  Pokračovanie vybudovania kamerového systému v obci 

-  Nákup zametacieho auta 

-  Chodníky na cintorínoch 

-  Rekonštrukcia cesty na Úzkej ulici 

-  Vybudovanie IBV Novohorská ulica 

          

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala ţiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec nevedie ţiadny súdny spor. 

 

Vypracoval:  Silvia Ďuranová                                         Schválil:  Peter Straňák 

                      Ekonómka obce                                                         Starosta obce 

 

Vo Vinodole, dňa 21.6.2019 

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov 

a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky  

 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke  


