Správa starostky obce Šelpice za rok 2013
Obec Šelpice sa pri výkone svojej činnosti riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Obec je samostatný územný celok a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú
na území obce trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia ako aj
uspokojovanie potrieb jej obyvateľov.
V roku 2013 bola vyhlásená celoštátna konsolidácia verejných prostriedkov, čo pre obec znamenalo výrazné
šetrenie vo všetkých oblastiach.
ROZPOČET
Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom roku, ktorým sa riadi
financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou verejnej
správy. Rozpočtový rok je totožný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť
hospodárenia obce. Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k
právnickým a fyzickým osobám, pôsobiacich na území obce aj mimo nej na základe platných zmluvných
vzťahov a dohôd, vzťahy k obyvateľom a osobám žijúcim na území obce vyplývajúce zo zákonov a
všeobecne záväzných právnych predpisov, z VZN obce a ostatných zmluvných vzťahov. Rozpočet zahŕňa aj
finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí, sú to dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný
rozpočtový rok, vzťahy k rozpočtom iných obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku.
Bežné výdavky slúžia predovšetkým na zabezpečenie činnosti miestnej samosprávy na vytváranie a
udržiavanie zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, verejnoprospešné
služby, nakladanie s komunálnym odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správa a údržba zelene, verejného
osvetlenia, údržba miestnych komunikácií, miestneho cintorína, verejných priestranstiev, zabezpečenie
verejného poriadku, činnosť súvisiaca s riadnym hospodárením s majetkom, ap.
Kapitálové výdavky slúžia na financovanie investičných potrieb obce, uhrádzajú sa výdavky spojené
so zhodnocovaním majetku obce, na konkrétne investičné akcie, prípadne nákup konkrétnych kapitálových
aktív, ap.
Plnenie výdavkov podľa programov:
Rozpočet
Schválený
1.1 Spoločný obec. úrad
1.2 Zasad. orgánov obce
1.3 Členstvo v samospr.organ.
1.Plánovanie a manažment
10.1 Hosp.správa a ev.HM,byt. a nebyt.priest.
10.Bývanie
11.1 Agenda a chod OÚ a obce
11.2 Splátka úveru
11. Administratíva
2. Propagácia
3.1 Hosp.správa hnut. a nehnut.majetku
3.2 Vzdelávanie zamestnancov obce
3. Interné služby

1900.600.
800.3300.5000.5000.122083.51500.173583.100.3100.1100.4200.1

Upravený
1900.1100.685.3685.3000.3000.120998.53500.174498.100.3105.600.3705.-

Plnenie
1888,38
1060.675,72
3624,10
2951,75
2951,75
117271,14
53453,05
170724,19
0
3104,23
346.3450,23

4.1 Register obyvateľstva
4.2 Miestny rozhlas
4.3 Cintorínske služby
4. Služby občanom
5.1 Ochrana pred požiarmi
5.2 Rekonštr.požiarnej zbrojnice
5. Bezpečnosť
6.1 Zvoz a odvoz komunálneho odpadu
6.3 Nakladanie s odpadovými vodami
6. Občianska vybavenosť
7.1 Správa a údržba pozem.komunikácií
7.3 Výstavba miest. pozem. komunikácií
7. Komunikácie
8.1 Obecná knižnica
8.2 Podpora kultúry obce-kultúr.poduj.
8.3 Rekreačné a športové služby
8. Kultúra
9.1 Verejná zeleň
9.2 Verejné osvetlenie
9. Prostredie pre život
Celkom výdavky

0
1700.2450.4150.1450.0
1450.18500.41500.60000.27500.0
27500.350.500.0
850.4120.8500.12620.292753.-

270.360.7450.8080.1530.16850.18380.18977.11620.30597.29560.1500.31060.385.10700.1055.12140.7265.9250.16515.301760.-

266,31
55,68
7346,90
7668,89
1429,93
16843,56
18273,49
18100.11291,52
29391,52
28927,60
1499,08
30426,68
384.10648,91
850,36
11883,27
7183,74
9136,11
16319,85
294713,97

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia roku 2013.
Stav finančných prostriedkov k 31.12.2013: 152.715,72 EUR
Cudzie finančné zdroje /uhradené zábezpeky za nájomné byty/: 30.002,65. Celková suma zábezpeky
činí 55.731,54 EUR, avšak tieto financie boli v minulosti vyčerpané a obec sa ich každý mesiac podľa stavu
finančných prostriedkov snaží dorovnávať, nakoľko tieto finančné prostriedky sa nesmú použiť na výdavky
obce a sú účelovo viazané.
V septembri 2013 bol obci poskytnutý finančný dar v sume 3000.- EUR od spoločnosti Elastik s.r.o. na
podporu činnosti dobrovoľného hasičského zboru.
V roku 2013 sa uskutočnili tieto investičné akcie:
• Rekonštrukcia pamätníka padlých vojakov
6492,62 EUR
- Vybudovanie chodníka k pamätníku
300.- EUR
- Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice
16843,56 EUR
- Úprava verej. priestranstva pred budovou pož. zbrojnice
2252,89 EUR
- Oplotenie bočnej a zadnej časti cintorína
5290.- EUR
- Dokončenie kanalizácie /ulica za KD/
11291,52 EUR
- Oprava zatekajúcich častí strechy KD
1124,67 EUR
- Opravy a údržba na 46 BJ
2951,75 EUR
- Oprava verejného osvetlenia
2214,07 EUR
- Oprava miestnych komunikácií:
- smerom do obce Bohdanovce
11013,64 EUR
- smerom na stanicu
7990,16 EUR
- smerom k nájomným bytom
970,61 EUR
• Vybudovanie provizórnej prístupovej komunikácie IBV Za humnami
bezplatne
Ostatné:
• Zakúpenie 7 ks lavičiek /5 ks na cintorín + 2 pri KD/
443,72 EUR
• - „ – „ – traktor
2653,25 EUR
• Autobusová zastávka na hlavnej ulici
1488,08 EUR
• Zhotovenie a montáž plastových dverí a okien KD
2687.- EUR
• Plastové okná v zdravotnom stredisku
1266,07 EUR
• Maľovanie zdravotného strediska
1382,20 EUR
• Rekonštrukcia baru /p. Jurčo/
4672,78 EUR
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Plánované investičné akcie obce na rok 2014:
 Oplotenie prednej časti cintorína
 Vybudovanie kanalizácie
Na rok 2014 obec požiadala o nasledovnú dotáciu:
- Na vybudovanie kanalizácie
200000.- EUR
V oblasti samospráva:
Starostka obce zvolala zasadnutie OZ 18-krát podľa vopred pripraveného programu, z toho 5-krát sa
uskutočnilo riadne zasadnutie, 13-krát sa konalo pracovné zasadnutie.
Účasť poslancov na 18-tich zasadnutiach OZ bola v roku 2013 nasledovná:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miroslav Vlachovič
Božena Vadovičová
MUDr. Ida Obetková
Branislav Vadovič
Peter Kučera
Peter Poliak
Ing. Jaroslav Jurči

16x
17x
16x
18x
15x
17x
12x

V roku 2013 bolo vypracovaných a schválených: 3 VZN, 3 Interné smernice.
Zaevidovaných bolo 213 došlých faktúr.
Zmluvy, objednávky a faktúry boli zverejňované na web stránke obce.
Komisie pracovali počas roka podľa potreby a požiadaviek občanov.
Obec podala žalobu proti firme Novosedlík o bezplatné odstránenie vád na 46 nájomných bytových domov.
Štatistika:
Počet obyvateľov k 31.12.2013:
Celkom obyvateľov
Z toho trvalý pobyt:
z toho: muži
ženy
deti do 15 rokov
Z toho prechodný pobyt:
Z toho: muži
ženy
deti do 15 rokov
- prisťahovaní
- odsťahovaní
Priemerný vek obyvateľov:
Deti narodené v roku 2013:
- dievčatá
- chlapci
Zomrelí v roku 2013:
- ženy
- muži
Stavebná agenda:
Pridelené súpisné čísla:
Kolaudačné rozhodnutia:
Povolenia – drobné stavby:
Povolenia – výrub stromov:

916
881
432
449
154
35
18
17
4
28
16
36,35
16
7
9
5
4
1
2
2 rodinné domy
20
1
3

Spisová agenda:
Korešpondencia spolu:
Z toho: - vlastná odoslaná korešpondencia
došlá pošta
odoslaná odpoveď
emailová korešpondencia
osvedčenie podpisov
osvedčenie listín
Rôzne:

974
157
579
141
97
354
33

Životné prostredie
Starostlivosť o životné prostredie je základom zachovania ľudskej existencie. Pričom človek
ovplyvňuje kvalitu životného prostredia úmyselne alebo z nedbanlivosti.
Vybudovanie zberného dvora sa odzrkadlilo najmä v tom, že občania pristúpili k likvidácii odpadov
zodpovednejšie, v našej obci sa nevytvárali čierne skládky a v obci bol poriadok a čistota. Chcem i naďalej
apelovať na občanov, aby dôslednejšie dodržiavali separáciu odpadov v domácnostiach. Pri prestavbách či
rekonštrukciách rodinných domov je vlastník nehnuteľnosti povinný si zabezpečiť na vlastné náklady
veľkoobjemový kontajner, pretože zberný dvor slúži len na skladovanie drobného stavebného odpadu.
Obec riadne zabezpečovala v letných mesiacoch kosenie verejných priestranstiev a zber odpadkov
v celej obci. Taktiež boli vyčistené rigoly.
Na cintoríne a v priestoroch kultúrneho domu bola zrealizovaná výsadba tují.
Problémy s upchávaním verejnej kanalizácie už neboli v takej miere ako predchádzajúci rok,
kanalizácia bola upchatá 3-krát pri nájomných bytoch.
Nastalo výraznejšie zlepšenie vo voľnom pohybe psov, občania boli viackrát upozorňovaní
prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Nezamestnanosť
Ku koncu roka 2013 bolo na úrade práce evidovaných 9 našich občanov.
Kultúra a šport:
Obec zorganizovala 12 kultúrno-spoločenských akcií a 2 športové akcie.
Dňa 3.10.2013 vznikla v našej obci organizácia Jednoty dôchodcov.
Naše deťúrence sa pravidelne stretávali na tvorivých dielničkách.
Záver
Vážení občania, rok 2013 bol z hľadiska dosiahnutých, najmä hospodárskych výsledkov dobrý. Spoločne sa
nám podarilo zabezpečiť ďalší rozvoj obce, najmä v rámci investičnej výstavby. Udržali sme zdravé
hospodárenie obce.
Snažila som sa Vám poskytnúť tie najpodstatnejšie informácie roka 2013 ako aj prehľad skutočného
čerpania finančných prostriedkov.
Zároveň chcem poďakovať poslancom, pracovníkom obecného úradu a všetkým občanom, ktorí sa
podieľali na zveľaďovaní našej obce.
Poďakovanie za dobrú spoluprácu patrí: spoločnosti Elastik s.r.o., dobrovoľnému hasičskému zboru,
poľovníckemu združeniu Nová Gajdáreň, organizácii Jednoty dôchodcov, miestnemu spolku Červeného
kríža, miestnej organizácii COOP Jednota, ako i Farskému úradu.

Vypracovala: Ružena Opálková, starostka obce
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