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Príhovor starostu obce
V komunálnych voľbách dňa 27.11.2010 som bol zvolený za starostu obce Vinica.
Od roku 1994 do roku 2010 som bol poslancom obecného zastupiteľstva.
Vo volebnom období 2002 – 2006 som vykonával aj funkciu zástupcu starostu.
Za tieto volebné obdobia som sa oboznámil s úlohami samosprávy, s potrebami
občanov a v neposlednom rade aj s finančnou situáciou obce.
Ako som to uviedol aj v mojom volebnom programe, mojím prvoradým cieľom je rozvoj obce vo
všetkých oblastiach, ale pritom budem vţdy plne podporovať všetky aktivity spoločenských
organizácií v obcí predovšetkým v oblastí kultúry a športu. Ich činnosti, ktoré vykonávajú v prospech
občanov bude obec aj naďalej podporovať finančnými prostriedkami zo svojho rozpočtu.
Spolupráca obecného úradu, ako aj miestnej samosprávy s organizáciami obce je na vysokej úrovni,
dôkazom čoho je aj bohatý kultúrny a športový ţivot v obci.
Napriek hospodárskym ťaţkostiam v roku 2011 sme pripravili viac nových projektov na dalšie
obdobie a začali sme realizovať uţ niektoré schválené projekty. Na financovanie plánovaných aktivít
sa budem vţdy snaţiť plne vyuţívať moţnosti čerpania nenávratných príspevkov z eurofondov.
Rok 2011 hodnotím kladne z hľadiska realizovaných plánov a v roku 2012 očakávam ešte
intenzívnejšiu a úspešnejšiu prácu a kvalitné výsledky.
Obecnú úrad :
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce
Organizačná štruktúra:
Starosta obce:

- Béla Hrubík

Zástupca starostu:

- Ing. Zsolt Zsigmond

Prednosta

- Ing. Lóránt Gömöry

Hlavný kontrolór obce:

- Ing. Hamerlik Richárd

Audítor obce:

- D.E.A. Consult Lučenec s.r.o. – Ing. Tibor Pefčík

Pracovníci OcÚ: Administratíva

- Katalin Mics
Margita Takácsová
Renáta Halkóová
Administr. Spoloč. OÚ - Jana Baláţiková
Kultúr. pracovníci

- Oto Baláţ
Zuzana Vandová

Pedag.zamestnanci MŠ - Zuzana Molnárová
Marta Böjtösová
Viola Zsigmondová
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Hospod. pracovníci

- Helena Cseriová
Ágota Dobosová
Mária Pásztorová
Gabriel Deák
František Kelemen
František Rados

Obecný úrad vykonáva:
- správu administratívnej agendy
- ekonomickú činnosť
- správu daní a poplatkov
- mzdovú agendu
- evidenciu obyvateľov
- vypracovanie podkladov pre stavebný úrad, ţivotné prostredie
- organizácia kultúry a športu
- technické zabezpečenie prevádzky obce
- systém štatistických podkladov a zisťovaní
Obecné zastupiteľstvo:

1. Margita Balíková
2. Norbert Allarám
3. Mgr. Árpád Bugyi
4. Ing. Florian Gyurász
5. Daniel Nagy
6. Tomáš Molnár
7. Sándor Pobori
8. Ing. Štefan Tóth
9. Ing. Zsolt Zsigmond

Obecné zastupiteľstvo obce Vinica je zloţený z 9 poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré
sa konali dňa 27. novembra 2010 na obdobie 4 rokov. Ustanovujúce zasadnutie OZ sa konalo dňa
27.12.2010.
Na tomto zasadnutí boli schválené nové právne normy: - Štatút obce
- Rokovací poriadok OZ
- Organizačný poriadok OÚ
Obecné zastupiteľstvo sa v roku 2011 stretlo na 4 riadnych zasadnutiach. Všetky zasadnutia
boli verejné a občania mali moţnosť zúčastniť sa rokovaní.
Schválené platné právne normy obce Vinica:
- Štatút obce Vinica
- Organizačný poriadok Obecného úradu
- Pracovný poriadok Obecného úradu Vinica
- Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
- mernica o vykonávaní finančnej kontroly a vnútornom audite
- Smernica o spôsobe vedenia účtovníctva
- Smernica – účtovný rozvrh
- Smernica o obehu účtovných dokladov
- Smernica o sociálnom fonde
- Smernica školskej jedálne
- Zásady hospodárenia s majetkom obce Vinica
- Prevádzkový poriadok pohrebiska a dome smútku
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Komisie pri Obecnom zastupiteľstve vo Vinici schválené uznesením č. 1 / XII-2010, zo dňa
27.12.2010
- Komisia ţivotného prostredia, ÚP a výstavby
- Komisia finančná a správy majetku obce
- Komisia kultúrno-školská a športová
- Komisia na ochranu verejného poriadku a soc.starostlivosti

Rozpočtové organizácie :
Základná škola Bálinta Balassiho s vyučovacím jazykom maďarským 1. – 9 ročník Vinica,
991 28 Vinica, ul. Školská 400 – s právnou subjektivitou

Profil obce :
Obec Vinica je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky, ktorá zdruţuje osoby,
ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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 potrieb jej obyvateľov.
Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. O obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky.

Demografické údaje:
počet obyvateľov k 31.12.2011
počet muţov
počet ţien
priemerný vek
počet detí do 15 rokov

1.865
758
854
41,29
202

Národnostná štruktúra:
národnosť slovenská
národnosť česká
národnosť maďarská

271
8
1.613

Sociálna a zdravotná starostlivosť:
V rámci zdravotníckych sluţieb obyvatelia patria do miestneho zdravotného obvodu. Vo veľkej
miere občania vyuţívajú zdravotnú starostlivosť aj vo Veľkom Krtíši, v Šahách a v Lučenci . Rozvoj
sociálnych sluţieb sa bude orientovať na zlepšenie ţivota sociálne odkázaných občanov v obci.
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Hospodárstvo :
V obci sa v súčasnosti vytvára skupina malých a stredných podnikov a drobných ţivnostníkov,
orientovaných predovšetkým na rozširovanie a spestrovanie ponuky najmä spotrebného
a potravinárskeho tovaru. Pre tieto aktivity treba vytvárať výhodné legislatívne, administratívne
a ekonomické podmienky, pretoţe okrem prínosu vyplývajúceho z vlastnej výroby produkcie sú aj
dôleţitým zdrojom pracovných príleţitostí.
Mnoho obyvateľov má podnikateľskú činnosť a ţivnosť, ktorí podnikajú mimo územia obce.
V obci sa poskytujú tieto služby:
- zdravotnícke
- účtovné a finančné poradenstvo
- reštauračné
- kadernícke
- kozmetické
- ubytovacie
- pohrebné
- dopravné
- vývoz septikov
- znalecké
- geodetické
- stolárske
- kamenosochárske
- servis výpočtovej techniky
- oprava elektroniky
- oprava elektrospotrebičov
- montáţ ÚK, elektriky
- stavebné práce
- autoservis
- predaj potravín
- predaj rôzneho spotrebného tovaru
Poľnohospod.výroba a priemysel v obci:
- pečenie pekárenských výrobkov
- výroba a balenie čajov
- výroba a predaj vín
- balenie mrazenej zeleniny
- spracovanie a predaj stavebného reziva
- šitie obuvy
- výroba a predaj plastových okien a dverí

Symboly obce
Erb obce – v zelenom štíte biely pluh, nad pluhom strapec hrozna bielej farby s jedným zlatoţltým lístkom,
ktoré z oboch strán lemujú klásky obilia zlatoţltej farby a pod tým je názov obce Vinica-Ipolynyék.
Vlajka obce – pozostáva zo šiestych pozdĺţnych pruhov vo farbách ţltej, čiernej, zelenej, ţltej, čiernej, zelenej.
Pečiatky obce – okrúhle, v kruhovom úseku s názvom obce –Obec Vinica, Ipolynyék, v strede s erbom obce
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Kultúra
Kultúrno-spoločenský ţivot vo Vinici tvorí niekoľko odvetví a smerov. Organizačné podujatia
zabezpečujú spolky, organizácie – MO Csemadok, Klub ţien Nőszirom, Zväz dôchodcov,
OZ Nekvinum, Športový klub, Šachový klub, Základná i Materská škola a iné za aktívnej pomoci
samosprávy Obce Vinica.
Hlavným pilierom spoločenského ţivota v obci je tradičná kultúra. Aktívne pracuje ochotnícka
divadelná a folklórna skupina Csemadoku, ktoré svojimi hrami úspešne predstavujú miestnym ale
i divákom v širokom okolí.
Dôleţitú súčasť kultúrneho ţivota tvoria hromadné spoločenské aktivity – fašiangové, veľkonočné,
vianočné a inak terminované zábavy, školské akcie a pod. Pravidelne sa usporadúvajú spomienkové
slávnosti pri výročiach – ku dňu matiek, ku dňu detí a pod.
Priestorové podmienky pre kultúrnu činnosť sú na veľmi dobrej úrovni. Pre interiérové podujatia je
k dispozícií tanečná i kinosála kultúrneho domu s priľahlými priestormi a technickým zabezpečením.
Exteriérové podujatia sa realizujú v športovom areáli, v lokalitách vinných pivníc a na iných
atraktívnych miestach v intraviláne obce.
Celkovo sú pre kultúrne vyţitie všetkých generácií obyvateľov Vinice vytvorené najmä zásluhou
aktívneho prístupu miestnej samosprávy a iných inštitúcií nadpriemerné podmienky, ktoré sa v značnej
miere i vyuţívajú.
V rámci programu XV. ročníka oberačkových slávností a festivál pivníc dňa 27. augusta
2011 bol slávnostne otvorený a vysvätený ľudový dom kultúry vinického Csemadoku .

Slávnostný príhovor prof. Mészáros
Alajos poslanca Európskeho parlamentu.
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Oberačkové slávnosti a festival vína v roku 2011
Najrozsiahlejším a najvýznamnejším kultúrno spoločenským podujatím obce sú tradičné
„oberačkové slávnosti a festival vína“ v ktorom sa kaţdý rok začiatkom septembra predstaví vyše 100
účinkujúcich – spevácke, folklórne i tanečné skupiny, sólisti, ľudový speváci a inštrumentalisti. Okrem
domácich účinkujúcich pravidelne účinkujú hosťujúci najmä amatérsky umelci rôznymi javiskovými a
tematickými formami.
Obecné zastupiteľstvo Obce Vinica, Základná organizácia CSEMADOK a Občianske združenie
NEKVINUM usporiadali v dňoch 27. a 28 augusta 2011
XV. OBRERAČKOVÉ SLÁVNOSTI A FESTIVAL PIVNÍC

Program podujatia bol nasledovný:
27. august, sobota
- Privítanie hostí v zasadačke obecného úradu
– Kladenie vencov na pamiatku padlých hrdinov I. a II. svetovej vojny
– Vysvätenie pamätného stĺpu v rámci programu „Európa pre občanov”
- Vysvätenie novej brány materskej skôlky
- Slávnostné otvorenie a vysvätenie ľudového domu kultúry vinického Csemadoku
Príhovor – prof. Mészáros Alajos, poslanec európskeho parlamentu za SMK
Spolupracujú folklórne súbory Kincső a Hont, ako aj Hanusz Zoltán a jeho skupina
- Ochutnávka miestnych palócskych špecialít a jarmok, trhy vo dvore ľudového domu kultúry
- Majstrovský futbalový zápas
– Slávnostná svätá omša pri soche Svätého Urbana na Zsobráku
- Festivál pivníc- hudobná zábava, ochutnávka vín vo vinických vinohradníckych lokalitách- Zsobrák, Pacso,
Vágány
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28. august, nedeľa
- Slávnostná recepcia v hostiteľskom stane vedľa javiska na futbalovom ihrisku
– Tradičný oberačkový sprievod
- Dobré víno, dobré zdravie- jarmok, trhy a kultúrne poobedie v oberačkovej nálade
Spolupracujú:
Folklórne súbory Kincső a Hont, citaristi zo Sazdíc, ženský súbor z Balogu nad Ipľom, folklórny súbor
z Kosíh nad Ipľom, žiaci zo Základnej školy Bálinta Balassiho, Karnevál opereta- pop- ľudová hudba
- Tombola
- skupina FUNDANCE CLUB
- koncert DEÁK BILL BLUES BAND
- Rock zábava do rána

Sponzori boli:
- Obec Vinica
- ZO CSEMADOK
- Kultúrny inštitút Maďarskej republiky, Bratislava
- EACEA Výkonná agentúra pre vzdelávanie,
audiovizuálnu oblasť a kultúru,Brüssel

Mediálni partneri boli:
- Kürtös
- Pokrok
- Honti lapok
- Üzlet és Infó

- V prvom polroku 2011 v dňoch 6 - 10. apríla 2011 obec Vinica cez úspešný projekt z EÚ „
Európa pre občanov “ bol organizátorom stretnutia 9 obcí zo 4 krajín /Slovensko Maďarsko,
Slovínsko a Rumunsko/.

Projekt zahŕňa usporiadanie regionálnych podujatí hlavne v oblasti kultúry v dobe od 1.8.2010
do 30.6.2012.
Hlavným cieľom projektu je usporiadanie výstav zo zvyklosti jednotlivých usadlostí zúčastnených
v projekte, rozvoj ľudovej kultúry a turizmu, obnovenie a prezentovanie zastaralých remesiel pre
mladú generáciu, usporiadanie rôznych konferencií a spoluprácu zúčastnených obci v rôznych
oblastiach kaţdodenného ţivota.
Na financovanie projektu obec Vinica získala dotáciu z prostriedkov ES vo výške 140.833,20 €
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Šport
Futbal, šach aj stolný tenis má v obci dlhú tradíciu.

Telovýchovná jednota v obci bola zaloţená v roku 1920.
Členskú základňu tvorí okolo 100 členov vrátane hráčov všetkých muţstiev.
Poslaním športového klubu je uspokojovaťzáujmy a záľuby občanov obce v oblasti telesnej kultúry,
vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia. Vo svojej činnosti sa zameriava na súťaţný a
masový rozvoj športu a telovýchovy v obci a to počas celej jej existencie.
V súčasnosti klub zastrešuje futbalistov a stolnotenistov. Futbalový oddiel kaţdoročne reprezentujú
tri muţstvá:
- dospelí – v ročníku 2010/2011 v celkove skončili v tabuľke na siedmom mieste v V. lige skupina D
a v jesennej časti súťaţného ročníka 2011/2012 sú tieţ na siedmom mieste.
- dorast vek 14 aţ 18 rokov – účinkovali taktieţ v okresnej súťaţi. V jesennej časti ročníka 2010/2011
a taktieţ aj po jesennej časti ročníka 2011/2012 skončili v tabuľke na peknom druhom mieste.
- žiaci vek od 8 do 15 rokov - účinkovali v okresnej súťaţi a skončili na ôsmom mieste.
V ďalšej činnosti chce ŠK dosahovať aspoň doterajšie výsledky a hlavne zaujať mládeţ k športovej
činnosti.
Domáce zápasy navštevuje v priemere 150 aţ 200 divákov a keď je to derbyzápas tak sa
návštevnosť pohybuje v priemere 250 aţ 300 divákov. Na ihriská súperov nás zvykne chodiť
povzbudzovať v priemere 50 divákov.
Okrem športovej činnosti sa členovia podielajú na zveľaďovaní svojho majetku. Sociálna budova
ŠK ako aj futbalové ihrisko patria k najmodernejším v širokom okolí. V roku 2011 boli prevedené
vnútorné nátery v sociálnej budove ako aj náter konštrukcie tribúny pre divákov. Vedenie športového
klubu dbá na kvalitu a výzor futbalového ihriska, ktoré priebeţne kosí a v horúcich letných mesiacoch
zavlaţuje

.
Na činnosť klubu momentálne finančne najviac prispieva Obec Vinica zo svojho rozpočtu v sume
10.300 € ročne. Činnosť klubu podporujú finančne ako aj materiálne aj menšie subjekty obce.
Výška rozpočtu športového klubu činí ročne 13.000 €.
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Šachové družstvo
V obci znovu obnovilo svoju aktívnu činnosťv roku 2003 s
piatymi hráčmi. Pri obnovení muţstva vypomohol obecný
úrad Vinica, zakúpením 5 súprav nových šachovníc
a časomier. Po zosilnení zostavy druţstva v nasledujúcich
rokoch s osemčlenným kádrom hrali 4. ligu v
Banskobystrickom kraji, uţ pod oficiálnym vedením
Slovenského šachového zväzu aţ do sezóny 2008/2009, kde
vyhrali svoju skupinu a vybojovali postup do vyššej kategórii,
a to do 3. ligy kraja.

V roku 2011 po 6.kole 3. šachovej ligy je družstvo ŠK Vinica v konkurencii 18 družstiev skončilo
na vynikajúcom štvrtom mieste.

Na činnosť šachového klubu obecný úrad Vinica prispieval v roku 2011 zo svojho rozpočtu
sumou 830,- €.

VinFest - festival vína v roku 2011
- Uţ tradične obec v spolupráci s Občianskym zdruţením NEKVINUM zorganizovala 7.
ročník „ VinFest 2011 „ čo je nominačná súťaţ na národný salón vín SR, kde bolo cez 300 vzoriek
vín z celého Slovenska. Uvedená súťaţ sa teší veľkej popularite medzi vinármi v SR.
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Rozpočet a jeho plnenie
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom 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 obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené
finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území obce a mimo nej na základe
platných zmluvných vzťahov a dohôd, vzťahy k obyvateľom a osobám ţijúcim 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 zo zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obsahuje finančné
vzťahy aj s rozpočtovou organizáciou – Základná škola, aj finančné vzťahy k rozpočtom iných obcí
a k rozpočtom vyššieho územného celku. V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia
v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet obce bol zostavený v súlade s ustanovaním § 10 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet sa vnútorne člení na beţné príjmy a výdavky (ďalej
len beţný rozpočet), na kapitálové príjmy a výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a na finančné
operácie.
Rozpočet obce Vinica na rok 2011 bol zostavený ako prebytkový a schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 8.12.2010 uznesením č. 29/XII-2010. Počas roku bol 4x upravený - dňa
4.2.2011 uznesením č. 2/II-2011, dňa 10.6.2011
uznesením č. 11/VI-2011, dňa 25.8.2011
uznesením č. 22/VIII-2011 a dňa 24.11.2011 uznesením č. 29/XI-2011.
Úpravy boli schválené ako prebytkové.

Plnenie rozpočtu za rok 2011
Príjmy obce za rok 2011 v Eur :
Ukazovateľ

Schválený rozpočet

Granty a transfery
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Vlastné rozp.príjmy ZŠ
Bežné príjmy spolu:
Kapitálové príjmy
Príjmy finančných operácií
Celkové príjmy spolu:

upravený rozpočet

271.020
367.790
95.870

307.440
378.190
101.270
19.780
788.900
253.625
147.429
1.207.734

8.640
734.680
943.527
130.600
1.817.177

Špecifikácia príjmov – skutočnosť
Daňové príjmy:
Daňové príjmy
podiel z výnosu na dani zo závislej činnosti

369.761
291.199
37.889
24.083
220
1.439
235
399
805
13.492

daň z pozemkov
daň zo stavieb
daň z bytov
daň za psa
výnos z výťaţku – hracie automaty
daň za ubytovanie
za uţívanie verejného priestranstva
daň za komunálny odpad
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Skutočnosť
k 31.12.2011

306.087
369.761
99.657
20.315
795.819
779
147.589
944.187

Nedaňové príjmy:
Nedaňové príjmy
z prenajatých pozemkov

99.657
2.656
16.195
35.164
4.177
6.999
40
32.051
844
142
1.389

z prenajatých budov
z prenajatých bytov – obecné nájomné byty
prenájom strojov
správne poplatky
pokuty a penále
z predaja sluţieb
úroky z vkladov
z dodania elektro odpadu
z náhrad poistného plnenia

Granty a transfery:
Granty a transfery
na spoločný OÚ – od 14 obcí

306.087
11.555
2.784
620
2.167
101
213
261.439
1.072
241
1.959
3.828
20.108

na matričnú činnosť
hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.
stavebné konanie
cestná doprava a komunikácie
ţivotné prostredie
na financovanie ZŠ
na 5 ročné deti MŠ
na CO sklad od Obvod.úradu
na sčítanie obyv. domov a bytov
na stravu a škol.potr. v HN – od ÚPSVR
na aktivačnú činnosť – od ÚPSVR

Kapitálové príjmy:
Kapitálové príjmy spolu:
z predaja pozemkov
z predaja sluţob. auta Passat

779
279
500

Finančné operácie:
Finančné operácie spolu:
Zostatok z predchádzajúceho roka – obec
Zostatok z predchádzajúceho roka – škola
Príspevky od nájom.obec.nájom bytov do fondu údrţby
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147.589
125.584
20.411
1.594

Výdavky obce za rok 2011 v Eur :
Ukazovateľ

Beţné výdavky
Beţné výdavky RO – ZŠ
Bežné výdavky spolu:
Kapitálové výdavky
Výdavky finančných operácií
Celkové výdavky spolu:

Schválený rozpočet

upravený rozpočet

433.630
309.660
743.290
981.019
23.899
1.748.208

469.286
337.375
806.661
324.255
23.899
1.154.815

Skutočnosť
k 31.12.2011

460.052
317.147
777.199
59.321
20.490
857.010

Špecifikácia výdavkov podľa kapitol – skutočnosť
Bežné výdavky
Názov
01.1.1.6
verejná správa
01.7.0
transakcie verejného dlhu
03.2.0
poţiarna ochrana
04.6.0
komunikácie
05.1.0
nakladanie s odpadmi
06.2.0
rozvoj obce
06.4.0
verejné osvetlenie
06.6.0
obecné nájomné byty
07.6.0
zdravotné stredisko
08.1.0
šport
08.2.0.9
kultúra
08.2.0.5
kniţnica
08.4.0
náboţenské a spoločenské sluţby
08.6.0
kultúra-projekt Európa pre občanov
09.1.1.1
materská škola
09.1.2.1
základná škola
10.2.0.2
soc. starostlivosť- opatrov.slsuţba
10.5.0
nezamestnanosť - aktivačná činnosť
01.6.0
výdavky na sčítanie ľudu 2011
01.6.0
spoločný obecný úrad pre stav.vecí
Bežné výdavky – obec :
Dotácia pre ZŠ
Dotácia pre školský klub detí pri ZŠ
Dotácia pre školskú jedáleň pri ZŠ
Bežné výdavky - škola
Bežné výdavky spolu :

upravený rozpočet v €
156.490
7.500
1.740
36.000
54.050
8.150
18.300
2.700
12.450
11.930
24.360
9.830
2.670
28.000
44.270
1.250
10.590
22.457
1.959
14.590
469.286
298.075
9.000
30.300
337.375
806.661
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Skutočné výdavky v €
144.600
9.746
1.855
32.206
57.272
4.766
12.474
4.683
11.681
12.072
26.017
9.703
842
28.535
55.477
1.248
8.994
21.676
2.037
14.168
460.052
277.449
9.034
30.664
317.147
777.199

Kapitálové výdavky
Názov

upravený rozpočet v €
0.1.1.1.6
Výdavky verejnej správy
11.000
- nákup sluţobného motorového vozidla Škoda Fabia
11.000
03.2.0
Požiarna ochrana
266.445
-príst.a rekonštrukcia obecnej hasičskej zbrojnice-dot.MVSR
252.125
-príst.a rekonštrukcia obecnej hasičskej zbrojnice-vlast.podiel 5%
13.270
-príst.a rekonštrukcia obecnej hasičskej zbrojnice-stavebný dozor
1.050
04.6.0
Cestná doprava
9.000
- rekonštukcia MK-asfaltovanie ul.k stredn.cintorínu
9.000
06.2.0
Rozvoj obce
12.460
- nákup pozemkov pre výstavbu amfiteátra
4.900
- projektová dokumentácia pre výstavbu amfiteátra
7.560
06.3.0
Zásobovanie vodou
900
- vypracovanie rozpočtu na kanalizáciu v obci
900
06.4.0
Verejné osvetlenie
6.400
- prípavná a projektová dokumentácia na rekonštr.VO v obci
6.400
06.6.0
Bývanie
3.650
- zakúpenie rodinného domu č.558 v ul.Št. Pajora
3.650
08.6.0
Kultúra inde neklasifikovaná
14.400
- vyhotovenie vchodovej brány v budove MŠ
4.000
- vyhotovenie a montáţ prístrešku nad pieskovis. MŠ
4.000
- vyhotovenie pamätného stĺpu do parku Sv. Štefana
6.400
Kapitálové výdavky spolu :
324.255

Skutočné výdavky v €
11.072
11.072
783
783
8.760
8.760
12.437
4.877
7.560
893
893
6.384
6.384
4.000
4.000
14.992
7.589
3.713
3.690
59.321

V roku 2011 neboli uskutočnené plánované investície.
Finančné operácie
Názov
01.7.0
Transakcie verejného dlhu
- splácanie úveru zo ŠFRB -nájomné byty-12 bj
- splácanie úveru zo ŠFRB -nájomné byty-8 bj
Finančné operácie spolu :

upravený rozpočet v €
23.899
13.277
10.622
23.899

Rekapitulácia aktív obce Vinica
účet 021 - Stavby
účet 022 - Samostatné hnuteľné vecí
účet 023 - Dopravné prostriedky
účet 031 - Pozemky
účet 081 - Oprávky k stavbám
účet 082 - Oprávky k samost.hnuteľ.veciam
účet 083 - Oprávky k doprav. prostriedkom
účet 042 - Obstaranie dlhodob.hmot.majetku
účet 063 – Dlhodobý finančný majetok - CP
účet 211 - Pokladnica
účet 221 - Bankové účty
účet 315 - Ostatné pohľadávky
účet 318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov
účet 319 - Pohľadávky z daňových príjmov
účet 359 - Zúčtovanie transferov medzi subj.VS
účet 371 - Zúčtovanie s európskou spoločnosťou
účet 378 – Iné pohľadávky
účet 381 - Náklady budúcich období
AKTÍVA s p o l u :

Skutočné výdavky v €
20.490
12.044
8.446
20.490

3.506.189
110.141
37.807
370.699
- 1.453.484
- 102.083
21.915
50.780
368.696
586
121.975
1.642
1.635
811
18.689
22.501
49
13.181
3.047.899
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Rekapitulácia pasív obce Vinica
účet 321 - Dodávatelia
účet 323 - Rezervy zákonné krátkodobé
účet 379 - Iné záväzky
účet 331 - zamestnanci
účet 336 - Zúčtov.s orgánmi soc poist.a zdrav.poist.
účet 342 - Ostatné priame dane
účet 384 - Výnosy budúcich období
účet 428 - Nevysporiadaný výsl.hospod.minul.rokov
účet 428 -1 rezervný fond – finančný fond
účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu
účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky
účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky
účet 710 - Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
PASÍVA s p o l u :

119
7.140
18.971
8.568
5.247
1.068
969.545
1.341.368
32.600
1.287
21.094
684.964
- 44.072
3.047.899

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011:
Príjmy beţné a kapitálové celkom
Výdavky beţné a kapitálové celkom
Výsledok hospodárenia - schodok
Zostatky na účtoch
Základný beţný účet
Pokladňa
Spolu

796.598,07 €
836.520,27 €
- 39.922,20 €
121.975,19 €
585,68 €
122.560,87 €
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Hodnotenie roku 2011 a predpokladaný vývoj na rok 2012
Rok 2011 pre Obec Vinica bol dôleţitý v príprave väčších projektov na rok 2012.
- V roku 2011 obec pokračovala vo vybavovaní uţ podaných dvoch ţiadostí o nenávratný finančný
príspevok zo štátneho rospočtu, resp. z prostriedkov ES v oblasti regionálneho rozvoja, prioritná
os 4 – Regenerácia sídiel.
1. Projekt na Revitalizáciu centrálnej zóny obce Vinica – poţadovaná výška dot. 410.810,25 €
2. Projekt na Prístavbu a rekonštrukciu hasičskej zbrojnice – poţadov.výška dot. 252.125,50 €
Obidva projekty boli úspešné. Na spolufinancovanie týchto projektov bol vytvorený podiel z vlastných
prostriedkov obce v rozpočte na rok 2012.
Po realizovaní týchto projektov bude obec o niečo krajšia a bohatšia. Dostavbou hasičskej zbrojnice
vzniknú aj nové pracovné miesta.
Čo sa týka projektov, v roku 2011 boli zahájené práce na projektoch
- „Rekonštrukcia a prístavba obecnej hasičskej zbrojnice v obci Vinica“ v celkovej výške
stavebných nákladov 265.395 €.
V centre obci na obecnom pozemku vedľa Supermarketu COOP Jednota sme začali výstavbu
obecnej hasičskej zbrojnice, cez projekt financovaný z programov EÚ, kde sú zamestnaný aj miestny
občania cez dodávateľskú firmu Š- TEAM, Veľký Krtíš. Stavebné práce boli zahájené v mesiaci
októbri 2011.
Na financovanie tohto projektu obec získala štátnu dotáciu od Min. pôdohospodárstva SR v rámci
výzvy ROP-4.2 vo výške 252.125,50 €, vlastný podiel 5 % vo výške 13.269,76 € obec zabezpečuje
zo svojho rozpočtu na rok 2012.
- bolo obnovené ústredné kúrenie v pavilóne materskej školy a bolo vybudované nové
pieskovisko
- bola prevedená rekonštrukcia zdemolovanej cesty k strednému cintorínu, ktorá dostala novú
asfaltovú vrstvu a bolo vybudované aj malé parkovisko.
Náklady na asfaltovanie boli financované z vlastných prostriedkov v sume 8.760,- €.
- pokračovali sme vo výmene okien na budove základnej školy.
- vymenili sme informačné tabule v obci - 5 ks za 2.000,- €.
- organizovali sme aktivačné práce pre nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie pre 50 osôb,
v rámci tohto projektu sme prečistili všetky jarky v obci, breh potoka, priebeţne sme sa starali
o kosenie verejných priestranstiev, parkov a cintorínov.
- boli odkúpené pozemky od občanov na výstavbu amfiteátra v areáli športového ihriska za
4.877,- € a bola vypracovaná prípravná a projektová dokumentácia vo výške 7.560,- €
- spolu s miestnou organizáciou Csemadok sme rekonštruovali miestny dom ľudovej kultúry, ktorý
bol slávnostne otvorený dňa 27. augusta 2011.
- bol vybudovaný náučný chodník – od horného cintorína smerom cez bývalý kameňolom na Stráţny
vrh – Ţobrák – socha Sv. Urbana – späť k hornému cintorínu. Tento chodník plánujeme v
budúcnosti lepšie vybudovať. Na financovanie ďalších nákladov obec chce získať nenávratnú
dotáciu z projektu pre cezhraničnú spoluprácu HUSK – 2011 vo výške 80 tis. €
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- v rámci projektu „Európa pre občanov „ bolo vybudované oplotenie pred domom ľudových
tradícií, drevená vchodová brána k budove materskej školy, pamätný stĺp v parku Sv. Štefana,
prístrešok nad pieskoviskom v areáli MŠ, spolu v hodnote 14.992,- €.

odhalenie pamätné stĺpu v parku Sv. Štefana

Vysvätenie novej brány MŠ

nové pieskovisko MŠ

Plánované aktivity v roku 2012
-

dokončiť výstavbu hasičskej zbrojnici. Termín ukončenia realizácie aktivít projektu do 31.8.2012

- zahájiť realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci „ vo výške 249.300,- €.
Prípravná a projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2011 za 6.400,- €
- pripraviť projektovú dokumentáciu na výstavbu ďalších obecných nájomných bytov
- zahájiť rekonštrukciu domu smútku, pripraviť projektovú dokumentáciu. Túto aktivitu chce
obec financovať predovšetkým z programu LEADER vo výške 40.600,- €.
Vlastný podiel vo výške 8.200,- € je zabezpečený v rozpočte obce na rok 2012.
- vybudovať monitorovací kamerový systém na území obce zo štátnej dotácie
- v rámci projektu „Európa pre občanov„ vybudovať novú vchodovú bránu k budove základnej
školy za 10.000,- €
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- V roku 2011 sa neuskutočnila realizácia druhého veľkého projeku „Revitalizácia centrálnej zóny
vinárskej obce Vinica „ od kostola po kultúrny dom.
Tento projekt zahŕňa rekonštrukcie MK, chodníka a VO na ul. Kostolnej, parkovisko a
autobusovú zastávku pri kultúrnom dome, chodníkov verejného parku pri kostole s vybudovaním
verejného sociálneho zariadenia za 460.598 €.
Na uvedený projekt sa podarilo získať štátnu dotáciu z Min. výstavby SR v rámci výzvy ROP4.1a vo výške 440.810 €, vlastný podiel 5 % vo výške 19.788 € obec zabezpečuje zo svojho
rozpočtu na rok 2012.
Tento projekt sa plánuje realizovať do konca roku 2012.

Záver
- Výročná správa obce Vinica bola prvýkrát vypracovaná vo volebnom období 2011 – 2014
za účtovné obdobie roka 2011.
- Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Banskej Bystrici
v písomnej a elektronickej forme, zákonom stanovenom termíne.
- Podklady a materiály sa nachádzajú na Obecnom úrade vo Vinici.
- Pouţité fotografie z archívu obecného úradu.

Vo Vinici, dňa 30.1.2012

Béla H r u b í k, v.r.
starosta obce
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