Individuálna výročná správa
Obce Hajná Nová Ves
za rok 2014
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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa za rok 2014 predstavuje súhrn činností obce v hodnotovom vyjadrení. Našou
snahou bolo zabezpečenie potrieb v prospech občanov obce, a to pri dodržiavaní rozpočtových
pravidiel. Zároveň sme správne nakladali s prostriedkami štátu na výkon prenesených
kompetencií.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Hajná Nová Ves
Sídlo:

Hajná Nová Ves

IČO:

310395

Štatutárny orgán obce:

Ľuboš Koma

Telefón:

038 5388235

Mail:

obechajnanovaves@mail.t-com.sk

Webová stránka: www. hajnanovaves.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Ľuboš Koma

Zástupca starostu obce: Zuzanna Hroššova
Hlavný kontrolór obce: Mária Manduchová
Obecné zastupiteľstvo:

Zuzana Gregušová, Zuzana Hroššová, Juraj Psica, Jozef Karas,

Vladimír Kluka,
Komisie: verejného poriadku - predseda Juraj Psica
protipovodňová

- predseda Vladimír Kluka

sociálna

- Zuzana Gregušová
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Obecný úrad: Gabriela Oravcová
Rozpočtové organizácie obce : obec nemá zriadené rozpočtové organizácie
Príspevkové organizácie obce : obec nemá zriadené príspevkové organizácie
Neziskové organizácie založené obcou : obec nemá založené neziskové organizácie
Obchodné spoločnosti založené obcou : obec nemá založené obchodné spoločnosti

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

Zvýšená kvalita života s využitím prírodného a geografického potenciálu

-

Dobudovaná infraštruktúra s vytvorenými podmienkami pre výstavbu v obci

-

Vytvorený dostatočný priestor na bývanie v čistom a zdravom prostredí s dostatkom
príležitostí na trávenie voľnočasových aktivít

-

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

Ciele obce:
-

Podporiť rozvoj obce, vytvoriť priaznivé životné podmienky pre obyvateľov

-

Zvýšiť kvalitu životného prostredia obce, zlepšiť kvalitu života jej obyvateľov

-

Racionalizovať riadenie finančného hospodárenia a ekonomického života obce

5. 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.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce :

Obec sa rozprestiera na vŕškoch sprašovej Nitrianskej pahorkatiny

v údolí potoka Hlavinka a ako uvádzajú rôzne historické pramene, pôvodne boli v tejto oblasti

4

dve osady. Názov osady Septene spominanej v roku 1358 vznikol zo slova Sopotnica /podľa
šumenia potoka, resp. padania vody a v roku 1381 sa spomína Ujfalu – Nová Ves /pri hájoch/.
Susedné mestá a obce : Krtovce, Horné Štitáre , Lužany, Blesovce
Celková rozloha obce :

638 ha

Nadmorská výška : 197 m n.m.
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov :

52,19 obyv/km2 - obyvateľov 345

Národnostná štruktúra: obyvatelia sú slovenskej národnosti
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímsko-katolícke a evanjelícke
Vývoj počtu obyvateľov :
2010

- 344 obyvateľov

2011

- 340 obyvateľov

2012

- 346 obyvateľov

2013

- 345 obyvateľov

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : počet nezamestnaných k 31.12.-2014
Nezamestnanosť v okrese : počet nezamestnaných k 31.12. 2014 : 4800
Vývoj nezamestnanosti : počet nezamestnaných v obci k 31.12.201

- 40 občnov

5.4. Symboly obce
Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR prerokovala návrh erbu obce Hajná Nová ves a
odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvon a na zapísanie do Heraldického registra
SR v tejto podobe:
v modrom štíte vpravo dolu strieborným skloneným a obráteným lemešom a vľavo hore
strieborným vinohradníckym nožíkom na zlatej rukoväti sprevádzanž zlatovlasý, zlatou,
perlami a rubínmi zdobenou korunou korunovaný,

zlatou pektorálnou insígniou

dekorovaný,zlatoobutý, striebroodetý, zlatoprepásaný svätý Imrich v pravici s dlhým
zlatým šikmým ľaliovitým žezlom, v pravici so zlatým strapcom hrozna na stgriebornej
jednolistej stopke
Vlajka obce pozostáva z deviatich pozdĺžnich pruhov vo farbách modrej, bielej, modrej, bielej,
červenej , žltej, modrej, žltej a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi
cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajucimi do tretiny jej listu.
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Symboly obce Hajná Nová Ves sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod
signatúrou H-165/03.
Erb obce :

Vlajka obce :

Pečať obce :

5.5.

História obce

Prvá písomná zmienka o obci:
Hajná Nová ves vznikla v 14.-storočí zlúčením dvoch samostatných obcí Septenc
/septench 1358 / a Nová Ves Vyfalu Ujfalu 1381 .
Obec Hajná Nová Ves sa nachádza v severovýchodnej časti západného Slovenska v
okrese Topolcany, na rozhraní Panónskej panvy a Karpát, na juhovýchodnej
strane Považského Inovca. Charakterizujú ju súradnice 18 00 01 východnej
zemepisnej dĺžky 4800 31 severnej zemepisnej šírky. Obec sa nachádza 17km odTopoľčian, na ceste III. triedy. Cez obec Hajná Nová Ves preteká potok Hlavinka a vlieva
sa do vodnej nádrže Hajná Nová Ves

5.6. Z histórie obce:
Poľnohospodárska obec

Hajná Nová Ves bola v r. 1956 elektrifikovaná, v r. 1997

plynofikovaná.
5.7. Pamiatky
V obci je kaštiel zo začiatku sedemnásteho storočia

/ 1609/

a anglický park a socha

Sv.Jána Nepomuckého.
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6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: obec nemá - Základnú školu
ani Materskú školu
Základná škola je v Urminciach
Materská škola Horné Štitáre a Urmince
Na mimoškolské aktivity je zriadená:
obec nemá zriadenú, ale deti chodia do
-

Centrum voľného času ZŠ Hollého a Škultétyho v Topoľčanoch

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

Lekár

- MUDr. Mikeska ZS Urmince

-

Detská lekárka

- Zubná lekárka

- MUDr. Grmanová ZS Urmince
- MUDr. Gregorová ZS Urmince

6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
-

Zariadenie sociálnych služieb v Topoľčanoch a v blízkom okolí

6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
-

V obci sa nenachádza kino , múzeum ani galéria

6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Obchod potraviny – COOP Jednota

-

Pohostinstvo u Braňa
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-

Kvetinárstvo Danjela

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

Poľnohospopdrásky podnik, a.s. Hajná Nová Ves

-

7. 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 prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 uznesením č.17/2013
Rozpočet bol zmenený trikrát:
-

prvá zmena schválená dňa 27.6.2014 uznesením č. 19/2014

-

druhá zmena schválená dňa 15.8.2014 uznesením č. 20/2014

-

tretia zmena schválená dňa 5.12.2014 uznesením č. 22/2014

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2014

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

75077,88

100003,5

93690,93

93,68

75077,8
0
14998,1

85005,4

78692,83

92,57

14998,1

14998

100

70739

93222,47

91883,78

98,56

70739

78224,47
14998
0

76885,78
14998

98,28
100

4338,88

6781,03

1807,15
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
78692,83
78692,83
76885,78
76885,78
1807,05
0
0
-14998
-14998
-14998
-13190,95
0
-13190,95

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

14998,1
0

14998,1
93690,93
91883,78
1807,15
0
1807,15

Prebytok rozpočtu v sume 1807,15 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 použiť na:
tvorbu rezervného fondu
1807,15 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 1 807,15 EUR.

8.1. Rozpočet na roky 2015 - 2017

Príjmy celkom
z toho :

Skutočnosť
k 31.12.2014
93690,93

Rozpočet na
rok 2015
70527

Rozpočet
na rok 2016
70527

Rozpočet
na rok 2017
70527
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Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

78692,83
0
14998

70527
0
0

70527
0
0

70527
0

Skutočnosť
k 31.12.2014
91883,78

Rozpočet na
rok 2015
67140

Rozpočet
na rok 2016
67140

Rozpočet
na rok 2017
67140

76885,78
14998

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

9. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
9.1. Majetok
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2014 v EUR
180891,97
163313,28

KZ k 31.12.2014 v EUR
175093,74
168276,95

0
91945,61
68777,8
17443,56

0
99499,15
68777,8
6684,37

0
0
0
1530,86
15912,7
0
0
135,13

0
2,11
0
4470,53
2211,73
0
0
132,42

ZS k 1.1.2014 v EUR
180891,97

KZ k 31.12.2014 v EUR
175093,74

9.2. Zdroje krytia
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
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Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

155244,7
0
0
0
-4608,95
9458,77

154717,87
0
0
0
2602,84
5206,83

2830,4
0

600
0

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

390,28
6238,09
0
16188,5

323,41
4283,42
0
15169,04

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Obec v roku 2014 – urobila rekonštrukciu v kultúrnom dome, a nákup nového počítača.

9.2. Pohľadávky
Zostatok
k 31.12 2013

Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok k 31.12
2014

0
1530,86

0
4470,53

9.3. Záväzky
Zostatok
k 31.12 2013

Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok k 31.12
2014

0
390,28

0
323,41

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

nárast/pohľadávok daň z nehnuteľnosti Poľnohospodársky podnik Hajná Nová Ves

10.Hospodársky výsledok za 2014 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad
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k 31.12. 2013

k 31.12.2014

15285,94
16587,08

12800,18
14122,53

12800,18
14122,53

12800,18
14122,53

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb

35899,31
0
627,8

46485,67
0
1014,36

46485,67

46485,67

1014,36

1014,36

10502,27

8044,46

8046,46

8046,46

295,11
0
433,86

241,24
0
426,48

241,24
0
426,48

241,24
0
426,48

0

0

0

0

0

0

0

0

62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

0
66998,45

0
72423,99

0
72423,99

0
72423,99

1229,27
0

2638,91
2830,4

2638,91
0

2638,91
0

0,74
0
6793,96

0,22
0
7844,24

0,22
0
7844,24

0,22
0
7844,24

-4608,95

2602,84

2602,84

2602,84

Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby

rok 2015

rok 2016

0

Hospodársky výsledok /kladný,/ v sume

2602,84 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie
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10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2014 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
Úrad práce Topoľčany
Okresný úrad Topoľčany
Envi pak
Nitriansky sam. Kraj Nitra

Suma v EUR
Účel
4311,86 Refundácia miezd Úrad práce § 50j
2741,38 Voľby- prezident, EP, org.
samosprávy
35,59 recyklačný
200 Dotácia na šport

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2014 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce:
10.3. Významné investičné akcie v roku 2014
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014:
-

rekonštrukcia kultúrneho domu

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

Zateplenie kultúrneho domu

-

výmena okien na kultúrnom dome

-

oprava domu smútku

-

vybudovanie parkoviska pred obecným úradom

-

vybudovanie novej autobusovej zástavky (/horná zástavka/

-

rekonštrukcia kancelárie obecného úradu

-

rekonštrukcia obecných ciest /4400m2/

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
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Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor
Vypracoval:

Oravcová Gabriela

Schválil: Ľuboš Koma

V Hajnej Novej vsi dňa 29.4.2015
Prílohy:



Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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