Výročná správa obce
Hviezdoslavov
za rok 2017
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1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE HVIEZDOSLAVOV
Obec Hviezdoslavov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území 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 a potreby jej obyvateľov.
1.1. Identifikačné údaje:
Názov: obec Hviezdoslavov
Právna forma: právnická osoba
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi Ústavou Slovenskej
republiky a zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
1.2. Geografické údaje:
Geografická poloha obce: okres Dunajská Streda, mikroregión Podunajsko
Susedné obce: Štvrtok na Ostrove, Kvetoslavov, Mierovo, Miloslavov, Dunajská Lužná.
Celková rozloha katastrálneho územia obce: 1 050,15 ha
Nadmorská výška: 126 m. n. m.
1.3. Demografické údaje:
Počet obyvateľov obce k 31. 12. 2017 bol 1 653.
2.

PROFIL OBCE

2.1. História obce
Obec ako správna jednotka vznikla v roku 1921 zlúčením osád Vörösmajor ( pôvodne
Apponyiovský, neskôr Pálffyovský majetok ), Jozefmajer a Németsok ( majetok WienerWeltenovcov). Na tieto osady, ktoré sa pôvodne nachádzali v katastrálnych územiach obcí
Štvrtok na Ostrove a Mierovo, boli v rámci I. pozemkovej reformy dosídlených 69 rodín. Počet
obyvateľov v roku 1924 bol 180, ale už v roku 1929 stúpol na 310. V roku 1928-1929 bola v
kolónii Hviezdoslavov zriadená prvá slovenská škola na Žitnom ostrove. V roku 1938 z
celkového počtu rodín 69 bolo 21 slovenských, 18 moravských, 15 českých, 14 maďarských a 1
nemecká rodina. V rokoch 1938-1945 sa obec stala súčasťou obce Štvrtok na Ostrove. Ako
samostatná obec opäť vznikla v roku 1945.
2.2. Pozoruhodnosti obce
V západnom rohu námestia obce sa nachádzajú budovy bývalého Pálffyho majera. Majer
tvorili byty čeľadníkov, sýpky, maštale a hospodárska stavba. Z južnej strany dvor uzatvárala
budova správcu majera. Prízemné budovy na pôdoryse v tvare písmena U majú znaky typické
pre hospodárske budovy z 2. polovice 19. storočia. Dnes sa časť majera využíva na bývanie a
časť ako sklad.
V časti východného krídla bola umiestnená prvá slovenská škola na Žitnom ostrove.
Naposledy bol v nej umiestnený Kultúrny dom. Dnes sú priestory bývalej školy prázdne.
Obydlie správcu majera tvorila prízemná budova v tvare písmena L. Dnes v nej sídli obecný
úrad a časť sa využíva aj na kultúrne účely. Stavba bola viackrát prestavaná, trojdielne okná v
3

šambránach sú novšie. K majeru patrila aj trojpodlažná sýpka na obdĺžnikovom pôdoryse. V 60
rokoch 20. storočia sa zbúrala, pričom posledné zvyšky sa odstránili v roku 1970. Dnes na jej
mieste, pri parku Pavla Országha Hviezdoslava, stojí súkromný dom.
Na námestí obce v parku je umiestnený pomník Pavla Országha Hviezdoslavova. Tento
pomník z roku 1971 je dielom akademického sochára Tibora Baníka a akademického architekta
Romana Janáka. Na jednej lavičke je nápis: „ Na pamiatku básnika slovenského ľudu
pomenovali oravskí rodáci novozaloženú obec Hviezdoslavov. Pamätník bol postavený pri
príležitosti 50. výročia smrti básnika a 50. rokov od založenia obce.
Oproti parku, na druhej strane cesty, sa nachádza vysoká železná konštrukcia obecnej
Zvonice. Finančné prostriedky na zakúpenie zvonu pre zvonicu sa získali z poľovačky, ktorú
organizovala obec. Dňa 9. apríla 1934 bol zvon zavesený na zvonicu, ktorá však nikdy nebola
vysvätená
Na druhom konci námestia sa v rokoch 1928-29 postavila „Jubilejná škola 1928“. Školu,
ktorú postavil staviteľ Krátky, tvorí prízemná budova funkcionalistického štýlu v tvare písmena
L, ktorej fasády členia veľké trojdielne okná v šambránach na šesťosovom priečelí so spojeným
frontónom. V roku 1977 bola škola zrušená, ale od roku 1996 sa v nej opäť vyučuje.
V osade Németsok je postavená rozsiahla budova bývalej maštale - kravína majiteľov
Wienera-Weltena. Oproti tejto budovy na druhej strane cesty dodnes stojí kuriálna stavba
obydlia správcu majera z 1. polovice 19. storočia. Obydlie tvorí prízemná obdĺžniková budova s
plytkým rizalitom hlavnej fasády.
Na konci osady, pri križovatke ciest, dodnes stojí budova horárne, ktorú postavili v 19.
storočí ako obydlie pre hájnika grófa Apponyiho, neskôr rytiera Weinera - Weltena. Budova aj
v súčasnosti je obývaná.
2.3. Symboly obce:
Erb, vlajka, pečať.
2.4. Organizačná štruktúra obce
Orgány obce vo volebnom období 2015 – 2018
- Starosta obce: PhDr. Marek Kúdela
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je
verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Starosta je štatutárnym orgánom obce.
Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje uznesenia,
vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám
a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo
štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu a vydáva pracovný poriadok, organizačný
poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce.
- Hlavný kontrolór obce: Ing. Stanislav Fekete
Hlavného kontrolóra obce volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je
zamestnancom obce. Je volený na šesť rokov. V roku 2017 pracoval podľa plánov kontrolnej
činnosti na I. a II. polrok 2017 schválených poslancami OZ obce Hviezdoslavov .
- Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Hviezdoslavov:
1. Ing. Ján Karaba ( zástupca starostu obce ),
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2. Marek Jánošík,
3. Marian Németh,
4. Mgr. Adela Drusková,
v priebehu roka jej v zmysle § 25 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, podľa § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.
z. o výkone volebného práva nastúpil za poslanca obecného zastupiteľstva p. Ing. Ľubomír
Štefík,
5. Abrahámová Mária,
6. Ing. Jaroslava Polakovič,
7. Mgr. Peter Krempaský
Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov je zastupiteľský zbor zložený z 7 poslancov
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie OZ trvá štyri roky a končí sa
zložením sľubu poslancov novozvoleného OZ Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov na
svojich zasadnutiach rozhodovalo o základných otázkach života obce. Zasadnutia obecného
zastupiteľstva v roku 2017 sa konali v dňoch 14.02., 30.03., 27..04., 25.05., 06.07., 07.09.,
26.10., 02.11, 12.12., 14.12.
Schválené právne normy obce Hviezdoslavov
- Štatút obce Hviezdoslavov,
- Organizačný poriadok OZ,
- Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce,
- Zásady hospodárenia s majetkom obce,
- Územný plán obce,
- Všeobecne záväzné nariadenia obce.
Komisie pri Obecnom zastupiteľstve vo Hviezdoslavove
Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány.
Komisie sú zložené z poslancov OZ a ďalších osôb zvolených OZ. Zloženie a úlohy komisií
vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
a) komisia územného plánovania, výstavby a rozvoja,
predseda: Mgr. Peter Krempanský
členovia: Ing. Ján Karaba, Marek Jánošík, Ing. Peter Eľko, Marcel Vince, Ján Ozogány,
Ing. Peter Dinga,
b) komisia kultúry, vzdelávania a športu
predseda: Ing. Karaba
členovia: p. Marian Németh,
c) komisia sociálnu
predseda: Abrahámová Mária,
členovia: Ing.V. Piussi,
d) komisia pre rozpočet, financie a správu majetku obce
predseda: Ing. Jaroslava Polakovič
členovia: Marek Jánošík, Ing. Pavel Kleskeň, Ing. Roman Koreň ,
e) komisia na ochranu verejného záujmu
predseda: Marek Jánošík
členovia: Ing. Jaroslava Polakovič, p. Abrahámová Mária,
2.4. Obecný úrad vo Hviezdoslavove
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Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zabezpečuje
organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov
zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.
Obecný úrad zabezpečuje najmä písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného
zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce, zabezpečuje odborné podklady a
iné písomnosti na rokovania OZ, vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce, vykonáva
nariadenia , uznesenia OZ a rozhodnutia obce.
Sídlo: Hviezdoslavov č.8, 930 41 Hviezdoslavov
IČO: 00305456
DIČ: 2021151781
Telefón: 031/ 562 50 35
Fax: 031/562 50 35
e-mail: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk
www.hviezdoslavov.sk
Zamestnanci obecného úradu: Lýdia Jamrichová, Štefan Salloss, Aniko Takáčová ,
Zamestnanci stavebného úradu: Júlia Mihajlovičová. Ing. arch. Ľuba Pavnicová,
Materská škola Hviezdoslavov (bez právnej subjektivity)
Riaditeľka školy: p. Monika Péková,
Adresa: Hviezdoslavov č. 51, 930 41 Hviezdoslavov
Kontakt: tel. 031/562 50 63
Počet detí je 39, v 2 triedach
Zamestnanci MŠ: Anita Vidová, Zuzana Purgerová, Ingrid Zelinková,
2.5. Prevádzky v obci:
*
*
*
*

Potraviny Eva, p. Puhová,
Pizzeria INKA, p. Balogová,
Hostinec, p. Pöthe,
Espresso VIKY, p. Puha,
TIK – TAK. Rodinné centrum.

2.6. Poľnohospodárska výroba v obci:
* SHR Kubulák
* MACH hydina Budmerice
* AGROBio Hubice
2.7. Priemyselné služby
* TEKOL s.r.o.
3. Aktivity obce v roku 2017
3.1. Organizácia kultúrnych, spoločenských a športových akcií
Obec v priebehu roka organizuje rôzne kultúrne, spoločenské a športové akcie pre
obyvateľov obce, napr. kolkársky turnaj o pohár starostu obce, stolnotenisový turnaj dospelých
a detí o pohár starostu obce, mini futbalový turnaj,. spoločenská akcia pri príležitosti dňa detí,
hody pri príležitosti dňa obce, posedenie s dôchodcami, posedenie s Mikulášom pre deti MŠ
a ZŠ.
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4. Financovanie obce
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných zdrojov, ako aj z ďalších zdrojov.
Rozpočet obce na rok 2017 schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 11/2017 zo dňa 30.03
2017. V priebehu roka boli schválené dve Rozpočtové opatrenia .
Príjmy obce za rok 2017
Názov
Daňové príjmy
Nedaňové
príjmy
Dotácie
Dary
Bežné príjmy
spolu
Kapitálové príjmy
spolu
Finančné
operácie
Celkové príjmy
spolu

Schválený
rozpočet
487 912

Skutočnosť

% plnenia

509 932

104,5

88 778
5 200
300

91 233
6 961
300

102,8
123,6
100,0

580 690

608 126

104,7

0

4 375

x

192 401

192 401

x

773 091

804 902

104,1

Špecifikácia príjmov – skutočnosť:
Daňové príjmy:
Výnos z dane príjmov FO
Daň z nehnuteľností
Daň za psa
Daň za komunálne odpady
Nedaňové príjmy
Z prenajatých pozemkov
Z prenajatých budov, priestorov
Ostatné poplatky
Poplatky za MŠ
Za porušenie predpisov
Iné

286 238 ( financovanie obce, MŠ, )
82 366
2 466
55 913 ( financovanie odvozu a likvidácie
odpadu)
20 230
15 065
43 131
3 825
5 933
3 049

Dotácie:
Predškolskej príprave
Granty (dary)

6 661
300

Kapitálové príjmy:
Kapitálové transfery
Z predaja pozemkov

0
4 375

Finančné operácie:

192 401
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Výdavky obce za rok 2017
Názov
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie
Výdavky
spolu

Schválený
rozpočet
487 290

Skutočnosť

% plnenia

439 749

90,2

230 801

198 134

85,8

7 800

7 898

101,3

725 891

645 781

89,0

Špecifikácia výdavkov podľa funkčnej klasifikácii
1. Kapitálové výdavky

Rozpočet

06.2.0 Projektová dokumentácia
06.2.0. Realizácia stavieb
2. Splácanie úverov
01.7.0 Istina úverov

Skutočnosť

8 075
225 801

15 115
198 134

7 802

7 802

224 060

169 624

35 000

36 167

11 300
3 200
250
99 723

8 292
3 598
207
85 995

3. Bežné výdavky
01.1.1.6 Správa obecného úradu
05.1.0 Nakladanie s odpadmi – odvoz,
uloženie
06.4.0 Verejné osvetlenie – oprava,
energie
08.2.0.3. Kultúrny dom
08.4.0. Cintorín
09.1.1.1. Predškolská výchova – MŠ
Zostatky na bankových účtoch k 31.12.2017
Základný bežný účet - účet 221
Sociálny fond – účet 472

250 666
2 674

Rekapitulácia aktív a pasív obce
P. č.
Názov
účet
fyzický stav
účtovný stav
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.
Stavby
021
2 718 884
1 655 557
2.
Samostatné hnuteľné
veci a súbory hnuteľných
vecí
022
116 270
749
3.
Pozemky
031
393 636
393 636
4.
Dopravné prostriedky
023
0
0
5. Drobný dlhodobý hmotný
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majetok
028
89 681
10 036
Cenné papiere – akcie
063
68 778
68 778
Zostatky na účtoch
Zamestnanci
331
7 196
Poistné
336
4 479
Dane
342
1 070
Dodávatelia
321
0
Iné záväzky
379
20
8. Zostatky nezaplatených
úverov
479
159 560
9. Výsledok hospodárenia v eur
Účtová trieda 5 - Náklady
486 479
Účtová trieda 6 - Výnosy
513 674
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Zisk
27 193

6.
7.

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017.
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade Dunajská
Streda v písomnej a v elektronickej forme zákonom stanovenom termíne. Po ukončení
účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť
v tejto správe.
Vo Hviezdoslavove, dňa 02.11.2018
.........................................
PhDr. Marek K ú d e l a
starosta obce v. r.
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