Výročná správa
obce
TEHLA
za rok 2013

Ing. Ivan Žigrai
starosta obce

Identifikačné údaje:
Názov:
Adresa:
Tel.:
Fax:
mail :

web:
Okres:
IČO:
DIČ:
Právna forma:

Obec Tehla
Obecný úrad, Tehla č.88, 935 35 Tehla
036/6398006, 36/6331410
036/6331411
obectehla@stonline.sk
starosta@obectehla.sk
obectehla@obectehla.sk
info@obectehla.sk
www.obectehla.sk
Levice
00587613
2021224029
právnická osoba

Obec ako samostatný územný a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a Ústavou Slovenskej republiky.
Základná charakteristika obce Tehla
Obec Tehla je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
Združuje 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 potreby jej obyvateľov.
Geografické a demografické údaje
Obec Tehla leží v severnej časti Pohronskej pahorkatiny na pravom brehu potoka Liska
a medzi riekami Žitava a Hron. Rozloha katastrálneho územia obce je 19 092 775 m2.
Nachádza sa v nadmorskej výške 172 m.
Počet obyvateľov k 31.12.2013 je 513.
Prehľad o počte obyvateľov za obdobie rokov 2010 - 2013
Roky
Narodení
Zomrelí
Prisťahovaní
Odsťahovaní
Celkový počet
obyvateľov

2010
7
7
8
4
521

2011
8
4
10
10
525

2

2012
6
11
12
15
517

2013
2
8
15
13
513

Grafické znázornenie počtu obyvateľov za roky 2010 - 2013
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História obce
Prvá písomná zmienka o obci Tehla sa zachovala z roku 1251.
Obecné symboly sú:
a) erb obce Tehla
b) vlajka obce
c) pečať obce

Erb má v dolnej tretine zeleného štítu široké červené tehlované zlatohnedé
brvno, nad ním sklonené obrátené radlice, čerieslo a lemeš.
Vlajka pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, bielej,
červenej, žltej a zelenej a je ukončená tromi cípmi.
Pečať obce je okrúhla. V jej strede je vyobrazený erb obce. Okolo je do
kruhu umiestnený nápis: OBEC TEHLA.
Pri obnove a konštituovaní obecných symbolov sa vychádzalo z analýzy obsahu historických
pečatí obce. Odtlačky najstaršieho známeho pečatidla obce z 18. storočia sa zachovali na
písomnostiach obce z rokov 1776 – 1785. V ich strede je typický, frekventovaný
poľnohospodársky motív – čerieslo a lemeš. V záujme vytvorenia jedinečného
a neopakovateľného symbolu obce navrhovatelia erbu sa opreli o etymológiu názvu obce. Ten
má starší pôvod, ktorý odráža skutočnosť, že sa v obci spracúvala hlina a formovali sa z nej
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výrobky pre stavebníctvo. Poľnohospodársky motív sa tak doplnil úzkym tehlovým múrom,
čím sa erb obce stal hovoriacim symbolom. V heraldike hovoriace symboly predstavujú
najcennejšiu skupinu erbov.
Základné orgány obce:
1. Starosta obce
2. Obecné zastupiteľstvo
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je
verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v
majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v
administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Starosta obce zvoláva zasadnutia
obecného zastupiteľstva a obecnej rady, podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu,
zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom ,k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje
vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené
obecnému zastupiteľstvu.
Obecné zastupiteľstvo obce Tehla je zložené z 5 poslancov zvolených v priamych voľbách do
orgánov samosprávy, ktoré sa konali 27. novembra 2010 na obdobie štyroch rokov. OZ
rozhoduje o základných otázkach života obce: určuje zásady hospodárenia a nakladania s
majetkom obce, schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, schvaľuje územný plán obce,
rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku, určuje náležitosti
miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhoduje o prijatí úveru alebo
pôžičky, vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja
obce, zvoláva verejné zhromaždenia občanov, uznáša sa na nariadeniach, schvaľuje dohody o
medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom združení, určuje organizáciu
obecného úradu a určuje plat starostu a hlavného kontrolóra, schvaľuje poriadok odmeňovania
zamestnancov obce, ako aj ďalšie predpisy, zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a
príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich, zakladá
a zrušuje obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov obce do ich
orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú účasť obce v právnickej osobe, schvaľuje združovanie
obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného
regionálneho alebo záujmového fondu, zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na samosprávu
obce a určuje náplň ich práce, udeľuje čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce Obecné zastupiteľstvo sa
schádza najmenej raz za dva mesiace, jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta obce.
Rokovanie zastupiteľstva je verejné.
Starosta obce
Ing. Ivan Žigrai
Obecné zastupiteľstvo
1. Gabriel Biric – poslanec, člen rady, predseda komisie
2. Zuzana Bombiczová – poslankyňa, predseda komisie
3. Július Hancko – poslanec, predseda komisie
4. Mgr. Peter Izsóff, PhDr. – poslanec, zástupca starostu, predseda komisie
5. Karol Virág – poslanec, predseda komisie
Komisie
- Komisia verejného poriadku
- Komisia pre občianske záležitosti
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Komisia pre prácu s mládežou
Komisia pre vzdelávanie a kultúru
Komisia pre telovýchovu a šport
Komisia na ochranu verejného záujmu

Hlavný kontrolór
Od 2.7.2007 je hlavným kontrolórom obce Ing. Ján Tóth. Funkčné obdobie kontrolóra je 6
rokov. V roku 2013 pracoval hlavný kontrolór v zmysle plánu práce schváleného obecným
zastupiteľstvom. V tomto roku prebehla aj nová voľba hlavného kontrolóra. Aj na nasledovné
funkčné obdobie bol zvolený Ing. Ján Tóth, ktorý ako jediný podal prihlášku do vyhláseného
výberového konania.
Obecný úrad
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obecného úradu:
Iveta Čengerová – finančná účtovníčka, evidencia obyvateľstva, dane a poplatky
Magdaléna Szabóová – mzdová účtovníčka, aktivačná činnosť, pokladňa
Vladimír Cebuľa – pracovník
Štefan Dobrotina – sezónny pracovník
František Mátéffy – sezónny pracovník
Ivan Németh –sezónny pracovník
Štefan Németh – sezónny pracovník
Júlia Kovácsová – správkyňa klubu mládeže a dôchodcov a fitnes
Inštitúcie v obci
Materská škola
Riaditeľka: Marcela Juhásová
Adresa: 935 35 Tehla č.113
Tel.: 036/6398007
Školská jedáleň pri Materskej škole
Daniel Obert – vedúci jedálne
Viola Császárová – kuchárka
Eva Sekerešová – pomocná kuchárka, upratovačka
Materská škola a školská jedáleň sú bez právnej subjektivity, ich zriaďovateľom je obec Tehla
a sú financované v rámci originálnych kompetencií z rozpočtu obce. Na deti predškolského
veku bola poskytnutá dotácia z KŠÚ v Nitre.
Zdravotné ambulancie
MUDr. Klára Benčíková - lekár pre dospelých
Adresa: Tehla č.55
Tel.: 036/6398035
Predajne potravinového a zmiešaného tovaru
COOP Jednota Levice, tel.: 036/6398011
MB potraviny – Michal Bartko
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Caffé Maršal – Tehla č.85
Slovenská pošta a.s.
Adresa: Tehla č.88, 935 35 Tehla
Tel. č.: 036/6398000
Spoločenské podujatia v obci
V roku 2013 sa uskutočnil XIV. obecný ples, stavanie mája, oslava Dňa matiek, športový deň
pre deti, oslavy 1150. Výročia príchodu Cyrila a Metoda, súťaž vo varení guláša, oslava SNP,
súťaž v pečení zákuskov, stretnutie dôchodcov obce, stretnutie jubilujúcich občanov a
Mikulášske posedenie. Všetky tieto podujatia zaznamenali hojnú účasť obyvateľov obce.
O materskej škole
Materskú školu v Tehle v školskom roku 2012/2013 navštevovalo 11 detí, z toho 2 deti
dochádzali z obce Lula a 1 z obce Iňa. Deti z materskej školy vystupovali na mnohých
obecných podujatiach a zúčastnili sa športového dňa z príležitosti MDD. Vedením MŠ bol
zorganizovaný výlet – navštívila sa soľná jaskyňa v Starom Tekove, Ranč u Bobiho v Novom
Tekove a hájovňa Mochovce.
Klub mládeže a dôchodcov
V obci sa v roku 2007 dal do prevádzky klub mládeže a dôchodcov, ktorý slúži na stretávanie
sa mládeže a dôchodcov obce. Klub mládeže je vybavený stolným futbalom, biliardom,
pinpongovým stolom a televízorom.
V klube dôchodcov sa každú nedeľu schádzajú dôchodkyne z obce, ktoré založili spevácky
súbor Lipka. Tento súbor bol v júni 2013 zaregistrovaný a funguje pod oficiálnym názvom
Občianske združenie Spevácky súbor ľudových piesní – Lipka. Venujú sa interpretácii
slovenských a maďarských ľudových piesní. So svojím repertoárom obohatili nejedno
spoločenské podujatie v obci. Od roku 2012 tento súbor sprevádza hrou na harmonike pán
Pavol Biric z Luly. Absolvovali mnoho vystúpení aj za hranicami našej obce.
Školská jedáleň
V školskej jedálni sa okrem detí materskej školy stravujú aj dôchodcovia obce. Obedy sa im
vydávajú do obedárov a konzumujú ho doma. Priemerný počet stravujúcich sa dôchodcov za
rok 2013 bol 30 osôb.
Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu
a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania
a prostriedky z mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu
obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu
dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so
samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na
plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce
možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.
Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj
majetok do správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej
spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže upustiť od
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vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách
hospodárenia s majetkom obce.
Majetok obce
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Majetok spolu

600298,65

598247,28

Neobežný majetok spolu

584345,47

588521,39

481224,14
103121,33
15013,97

485400,06
103121,33
8721,66

1703,35
250,78
12747,19
312,65
939,21

1835,83
255,71
6498,93
131,19
1004,23

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Vlastné imanie a záväzky spolu

324550,07

306187,64

Vlastné imanie

274800,42

270048,47

274800,42
29844,60

270048,47
17998,01

3168,36
22,54
26653,70
0
19905,05

2424,67
0
12060,68
3512,66
18141,16

z toho :
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21.12.2012 uznesením č. 6/2013
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena – presun medzi jednotlivými položkami k 31.3.2013 bez schválenia
obecným zastupiteľstvom na základe poverenie starostu obce
- druhá zmena schválená dňa 20.12.2013 uznesením č.23/2013
- tretia zmena - presun medzi jednotlivými položkami k 31.12.2013 bez schválenia
obecným zastupiteľstvom na základe poverenie starostu obce
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Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

174420

Rozpočet
po zmenách
178920

167120
0
7300
174420

167320
500
11100
178920

156770
17650
0

158250
20350
320

Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok 2013
178920

Skutočnosť k 31.12.2013
193975,35

Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
162750
162371,92

% plnenia
108,41

% plnenia
99,76

Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
3370
3544,73

% plnenia
105,18

Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
1200
17564,94

% plnenia
146,37

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Poskytovateľ
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Krajský stavebný úrad
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Obvodný úrad CDaPK
Obvodný úrad CDaPK
Obvodný úrad životného
prostredia
Obvodný úrad OVVS
VÚC Nitra
Obvodný úrad OVVS
Obec Lula
Obec Iňa

Suma v EUR
13570,86
22,54
493,83
483,00
1069,00
193,17
28,78
55,72
175,23
540,00
931,16
18,00
6,19

Účel
Aktivačná činnosť § 50j)
Rodinné prídavky
Spoločný stavebný úrad
Deti predškolského veku
Zvýšenie miezd v školstve
Oprava ciest
Spoločný špeciálny stavebný úrad
Ochrana prírody a krajiny –
prenesený výkon štátnej správy
Register obyvateľov
Kultúra a šport
Voľby do VÚC
Materská škola
Materská škola

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
500

Skutočnosť k 31.12.2013
504,76

% plnenia
100,95

Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
11100

Skutočnosť k 31.12.2013
9989

% plnenia
89,99

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok 2013
178920

Skutočnosť k 31.12.2013
193930,22

Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
158250

Skutočnosť k 31.12.2013
173605,69

Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2013
20350

Skutočnosť k 31.12.2013
19874

Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
320
450,53

% plnenia
108,4

% plnenia
109,7

% plnenia
97,66

% plnenia
140,79

Náklady v členení podľa rozpočtových programov
Rozpočtový program
Plánovanie, manažment a kontrola

Popis nákladov /číslo účtu a názov/
600 – bežné výdavky
700 – kapitálové výdavky
810 – úvery a pôžičky
Interné služby
600 – bežné výdavky
700 – kapitálové výdavky
Služby občanom
600 – bežné výdavky
Odpadové hospodárstvo
600 – bežné výdavky
Komunikácia
600 – bežné výdavky
Vzdelávanie
600 – bežné výdavky
Kultúra, spoločenský život v obci a šport 600 – bežné výdavky
Prostredie pre život
600 – bežné výdavky
Sociálne služby
600 – bežné výdavky
Spolu
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Suma v €
103677,12
0
450,53
21205,07
19874
1599,19
5683,58
360,37
32682,46
2748,01
4825,89
824
193930,22

Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu

183481,59
173605,69
9875,90
504,76
19874

Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet

-19369,24

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-9493,34
48,72
-9493,34
9989
450,53
9538,47
193975,35
193930,22
45,13
0,00
45,13

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

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 9493,34 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2013
vysporiadaný :
- z finančných operácií 9493,34 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 45,13 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 45,13 EUR
Prehľad príjmov a výdavkov za rok 2010 – 2013
Roky
Príjmy
Výdavky

2010
176313
165721

2011
236230
201280
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2012
222359
215202

2013
193975
193930

Grafické znázornenie príjmov a výdavkov za roky 2010 - 2013
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Niektoré vybrané výnosy a náklady
Druh výnosov
a) tržby za vlastné výkony a tovar

Popis /číslo účtu a názov/
602 - Tržby z predaja služieb

b) daňové a colné výnosy a výnosy z 632 - Daňové výnosy samosprávy
poplatkov
633 - Výnosy z poplatkov
c) výnosy z transferov
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo
ŠR
694 – Výnosy samosprávy z kapitálových
transferov zo ŠR
d) ostatné výnosy
648 - Ostatné výnosy
e) výnosy podľa rozpočtových
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň
programov
1. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Druh nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
a) spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie

Suma
7263,01
158235,3
2
4812,69
17538,76
1217,97
2812,57

Suma
18772,80
16468,31

b) služby

511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
518 - Ostatné služby

4713,60
1499,92
15024,59

c) osobné náklady

521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady

88570,84
30184,63
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d) odpisy, rezervy a opravné položky 551 - Odpisy DNM a DHM
16615,64
553 - Tvorba ostatných rezerv
2424,67
e) finančné náklady
562 - Úroky
157,60
568 - Ostatné finančné náklady
1109,18
f) náklady na transfery a náklady
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC
437,99
z odvodu príjmov
ostatným subjektov verejnej správy
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC
2502,83
subjektov mimo verejnej správy
g) ostatné náklady
541 - ZC predaného DNM a DHM
309,50
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
28,92
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
3,59
546 - Odpis pohľadávky
129,46
Z hľadiska budúcich cieľov obec Tehla bude aj naďalej prostredníctvom svojich orgánov
plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy
tak, ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti
realizovať budú mať jediný cieľ, a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce
a potreby jej obyvateľov.
V roku 2013 sa uvažovalo o výstavbe parkoviska pred miestnym cintorínom a s výmenou
okien na zdravotnom stredisku, ale k realizácii zámerov však nedošlo. V roku 2014 sa začne
rekonštrukcia verejného osvetlenia spočívajúca vo výmene pôvodných svietidiel za úsporné
ledkové svietidlá a celková výmena elektrického vedenia na toto osvetlenie.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013. Účtovná
závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Nitre v
elektronickej forme v termíne stanovenom v metodickom usmernení. Po ukončení účtovného
obdobie nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto
výročnej správe.

V Tehle, 7.4.2014
Vypracovala: Čengerová
Ing. Ivan Žigrai
starosta obce
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