OBEC ŠELPICE
Výročná správa za rok 201l

Predkladá: Ružena Opálková – starostka obce
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1. Stručná história obce:
Obec Šelpice leží 6 km severozápadne od krajského mesta Trnava. Jej katastrálne
územie bolo intenzívne osídlené už na sklonku staršej doby kamennej. Aj artefakty z neolitu
a následných kultúr ju radia medzi významnú archeologickú lokalitu. Dosiaľ najstaršou
písomnou zmienkou o existencii obce je listina českého kráľa Václava I., ktorou daroval
Šelpice /Selpe/ cisterciátskemu kláštoru v Tišňove na Morave. Dejiny Šelpíc sú
neodmysliteľne spojené s dejinami hradu Červený kameň, ktorý dala postaviť okolo roku
1230 kráľovná Konštancia, manželka Přemysla Otakara I.. V Michalskom týždni 1530 obec
prepadli Turci. Nič tak nedokumentuje tragiku udalosti ako skutočnosť, že zostala iba
vyľudneným spáleniskom. Opätovne ju osídlili až v máji 1539 noví majitelia Červenokamenského panstva – Fuggerovci. V roku 1777 mali Šelpice 356 obyvateľov.
Cirkevne patrili a patria do starobylej farnosti Bohdanovce. K výstavbe vlastného kostola
sa prikročilo v rokoch 1939-46. V novembri roku 1946 bol kostol zasvätený Kristovi Kráľovi.
Zo sakrálnych pamiatok sa zachovali Hlavný kríž z r. 1912, kamenný kríž zobrazujúci
Umučenie so soškou Panny Márie z r. 1894, socha sv. Jána Nepomuckého z r. 1907 na moste
cez Trnávku do Bohdanoviec. Pred bývalou školou je umiestnený pomník s menami padlých
v I. svetovej vojne z r. 1928. V priestoroch cintorína je postavená socha sv. Floriána, patróna
hasičov.
Obec bola v minulosti známa výšivkárstvom, vinohradníctvom a divadelnou činnosťou
miestnych ochotníkov.
2. Významné osobnosti obce:
Významným rodákom obce je Prof. ThDr. Jozef Heriban, Dr.h.c. SDB, misionár, literát
a pedagóg, ktorý sa narodil v našej obci 7.5.1925. Dielo, ktorým sa profesor Jozef Heriban
zapísal do dejín slovenskej biblickovednej literatúry, je jeho Príručný lexikón biblických vied.
Zomrel 16.4.2009 v Ríme, pochovaný je na miestnom cintoríne v našej obci.
Nemožno zabudnúť ani na Prof. Augustína Nádaského, SDB, pedagóga a významného
bádateľa v oblasti dejín literatúry a literárnej vedy.
V roku 1994 pri príležitosti 745. výročia prvej písomnej zmienky vydal obecný úrad
monografiu, ktorej autorom je Marián Babirát.
3. Identifikačné údaje:
Názov: Obec Šelpice
Adresa: 919 09 Šelpice č. 195
IČO: 00682225,

DIČ: 2021147711
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Právna forma: právnická osoba
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.
Rozloha obce: 10,170 km2 /1017 ha/.
Počet obyvateľov k 31.12.2011:

831

Národnostná štruktúra: slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: prevažne rímsko-katolícke
vierovyznanie.
Obec Šelpice je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky
združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Šelpice tvorí jedno
katastrálne územie. Zmeny obce Šelpice možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi
predpismi.
Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi
finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými
nariadeniami obce.
Obec má právo na svoje obecné symboly.
Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.
Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne právnymi
predpismi.
Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne
záväzné nariadenia. Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom.
Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone SNR č. 390/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Symboly obce:

Erb obce:

Vlajka obce:
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5. Výchova a vzdelávanie:
Obec základnú školu ani materskú školu nemá. Deti dochádzajú do MŠ a ZŠ do susednej obce
Bohdanovce.
Obec má vlastnú knižnicu, ktorá sídli v priestoroch kultúrneho domu. Je otvorená jedenkrát
do týždňa. Evidencia kníh je vedená v papierovej forme, nie je digitalizovaná.
6. Zdravotná starostlivosť:
Zdravotnú starostlivosť poskytuje pre našich občanov obvodná lekárka dvakrát do týždňa
v priestoroch kultúrneho domu. Pre občanov je zabezpečená roznáška liekov. Taktiež je
zabezpečená i poradňa pre matky s deťmi.
7. Sociálne zabezpečenie:
Zariadenie sociálnych služieb v obci nie je zriadené, ale v budúcnosti sa s týmto zámerom
bude obec zaoberať.
8. Kultúra:
Obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou pravidelne organizujú kultúrnospoločenské
podujatia a to:
Maškarný ples pre deti, Majáles, stavanie májov, deň detí, oslavy SNP – vatra, posedenie s
dôchodcami, Mikulášsky večierok, Silvester – ohňostroj.
V auguste poriadal obecný úrad v spolupráci s Červeným krížom celodenný výlet do Bojníc.
V sále kultúrneho domu sa trikrát do týždňa cvičí Zumba a taktiež sa hrá aj stolný tenis.
Kultúrny dom sa prenajíma na poriadanie tanečných zábav, plesov, svadieb, rodinných osláv,
karov.
Každoročne sa koná v miestnom kostole inštalácia prírodných obrazov duchovného
i svetského života z darov zeme, ktorej iniciátorom je p. Ján Klimo.
V septembri bolo posvätenie opraveného kostola Krista Kráľa za prítomnosti v.d.p.
generálneho vikára Ladislava Kunu, v spolupráci s dôstojným pánom farárom Františkom
Mrkvom. Pri tejto príležitosti obecný úrad obnovil tradíciu „hodov“, ktoré v obci časom
zanikli. Pre deti nechýbali kolotoče a pre dospelých sme poriadali hodovú zábavu.
V zasadačke KD p. Ivan Slezák vystavoval svoje rezbárske a maliarske diela.
9. Občianska a technická vybavenosť obce:
- obchod s potravinami, predajňa pekárenských výrobkov, pohostinstvo, prevádzka
kaderníctva, reštaurácie, bar, masérske a pedikérske služby,
- multifunkčné ihrisko, detské ihrisko za budovou bývalej školy,
- plynofikácia obce, obecný vodovod, splašková kanalizácia, ktorá zabezpečila
napojenie nájomných bytov a rodinných domov. Kanalizácia nie je vybudovaná
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v celej obci, nakoľko obec tohto času nemá dostatok finančných prostriedkov na jej
ďalšiu realizáciu, v budúcnosti bude v záujme obce kanalizáciu dobudovať,
- v celej obci je zriadený obecný rozhlas, verejné osvetlenie, zriadená vlastná web
stránka obce,
- v obci je vybudovaných 46 obecných nájomných bytových jednotiek a ďalších 50
vlastní firma Novosedlík,
- je zabezpečený separovaný zber druhotných surovín firmou ASA,
- k dispozícii je veľkokapacitný kontajner pre drobné odpady, sklo, výkup kovového
šrotu,
- ubytovanie,
- výroba a predaj betónových výrobkov,
- verejnú osobnú dopravu zabezpečujú autobusové linky ako i vlakové spoje s okresným
mestom a ďalšími obcami.
10. Podnikateľské subjekty:
- Staveko, Elastik s.r.o., Ford Eurodiesel, Pneuservis, PAPO, s.r.o., TT-Agrosilo, HCJ
s.r.o.-logistické centrum,
- v areáli Nemečanka sa nachádza firma Skanska – výroba asfaltových zmesí a začína sa
budovať nová prevádzka na recykláciu skla.
11. Organizačná štruktúra obce:
a/ obecné zastupiteľstvo:
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených
v priamych voľbách obyvateľmi obce Šelpice na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo má 7
poslancov. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce
a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo:

Miroslav Vlachovič – zástupca starostky
MUDr. Ida Obetková
Božena Vadovičová
Peter Poliak
Branislav Vadovič
Peter Kučera
Bc. Veronika Dachová – do 25.11.2011
Ing. Jaroslav Jurči – od 25.11.2011
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b/ starosta obce:
Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Starosta obce
je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych
vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom ( § 13 ods.
4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov ).
Starostka obce:

Ružena Opálková

c/ komisie OcÚ:
Finančná komisia
Komisia kultúry a športu
Komisia stavebná
Komisia pre vybavovanie sťažností
Hlavný kontrolór obce: Anna Haladová
Pracovníci obecného úradu: Andrea Kekeláková
Irena Fíbová
Vladimír Bartek
Obecné zastupiteľstvo zasadalo celkom 16 krát, z toho bolo:
5 riadnych zasadnutí, 8 pracovných a 3 mimoriadne zasadnutia.
Boli vypracované a schválené tieto dokumenty:
a/ Štatút obce Šelpice,
b/ Organizačný poriadok obce Šelpice,
c/ Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Šelpice,
d/ Zásady postupu vybavovania sťažností,
e/ Interná smernica o cestovných náhradách,
f/ Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva,
g/ Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku,
h/ Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2011.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
VZN č. 1/2011 O umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení,
Dodatok č. 2/2011 k VZN č. 6/2008 O nájme nebytových priestorov,
VZN č. 2/2011 O miestnych daniach a poplatkoch.
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12. Rozpočet obce na rok 2011:
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom
rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je
zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
-

k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce,

-

ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, z VZN obce, ako aj zo zmlúv.

Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí:
-

podiely na daniach v správe štátu,

-

dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,

-

ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým
organizáciám zriadených obcou a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy:
-

k rozpočtu iných obcí,

-

k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné
úlohy.

V rozpočte sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy
a kapitálové výdavky a finančné operácie.
Finančné hospodárenie obce Šelpice sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva číslo 42/2010 z 22.11.2010. Schválený rozpočet obce bol v priebehu
rozpočtového roka upravovaný jedenkrát a to na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa
konalo dňa 25.11.2011.
Plnenie rozpočtu za rok 2011 bude tvoriť prílohu tejto správy.
13. Investičné činnosti v roku 2011:
- výmena vchodových dverí a dverí do sály kultúrneho domu,
- montáž žalúzií v sále kultúrneho domu,
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- rekonštrukcia vestibulu obecného úradu - kultúrneho domu,
- úprava a výsadba verejného priestranstva obecného úradu – kultúrneho domu,
- vysprávka miestnej komunikácie po kanalizácii od p. Valovičovej po p. Nosiana,
- vybudovanie parkoviska pred obchodom.
Iné činnosti:
- zariadenie čakárne obvodnej lekárky,
- zakúpenie ekotoalety na miestny cintorín,
- zavedenie kamerového systému v areáli kultúrneho domu,
- zakúpenie 17 ks lehátok pre naše deti v Materskej škole v Bohdanovciach,
- nadstavba ochrannej siete na multifunkčnom ihrisku.
14. Pripravované investičné akcie na rok 2012:
- rekonštrukcia sály kultúrneho domu – požiadaná dotácia na Ministerstve financií SR,
- oprava budovy hasičskej zbrojnice – požiadaná dotácia z rezervy predsedníčky vlády
v rámci projektu „Náš vidiek“ ,
- vysprávka miestnej komunikácie po kanalizácii od č. domu 21 po č. domu 28,
- obnova schodov do domu smútku,
- zhotovenie prístrešku nad vchodom do kostola,
- vysprávky výtlkov na jednotlivých miestnych komunikáciách,
- obnova autobusových čakární,
- terénne úpravy a výsadba drevín pri bytových domoch proti veternosti.
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Ružena Opálková
starostka obce
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