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1. Základná charakteristika obce Čekovce 

 

 Podľa § 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ o obecnom zradení“) je obec „samostatný 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 o potreby jej obyvateľov“.  

 

1.1. Geografické údaje 

 

 Obec Čekovce leží východne od mesta Krupina, v nadmorskej výške 397 m, v údolí, 

ktorým preteká Čekovský potok vlievajúci sa do riečky Krupinica.  Rozloha katastrálneho 

územia obce je 1 600 ha. K obci náležia lazy – Majer, Banceň, Brieza, Gerlach, Háj, Šípkovec 

a Kučalah. Obec Čekovce susedí s obcou Dolné Mladonice. 

 Z administratívneho hľadiska je obec začlenená do okresu Krupina 

a Banskobystrického samosprávneho kraja. Vzhľadom k tomu, že obec je otvorenou 

ekonomickou a sociálnou jednotkou s väzbami  na svoje okolie je dôležité, kde sa v tomto 

priestore nachádza.  

 Obec leží na Krupinskej výšine v dolinke potoka Čekovce. Nadmorská výška v strede 

obce je 410 m n. m. a v chotári 390–643 m n. m. Chotár tvoria ploché, rovnobežnými 

dolinkami rozrezané chrbty, dvíhajúce sa na severovýchod. Budujú ich andezitické tufity a 

tufy. V južnej časti je odlesnený, vo vyššej severnej časti je dubový a bukový les. V katastri 

obce prevažujú hnedé lesné a illimerizované pôdy. 

Na území obce prevláda mierne teplé podnebie južného Slovenska. Priemerná teplota 

v zimných mesiacoch je – 8 °C a počas letných mesiacov 20 – 25 °C. Poloha a podnebie 

predurčujú obec na využitie poľnohospodárstva.  

Na území obce sa nachádza vzácna fauna a flóra. V čekovskej oblasti sa vyskytuje napríklad 

rastlina modrica chochlatá.  

 V okolí Čekoviec sa taktiež nachádzajú jedinečné hniezdiská jastrabov.  

Dlhoročné poľnohospodárske zameranie obce sa odzrkadľuje aj na členení pôdy 

v katastrálnom území. Z celkového územia 1600 ha tvorí orná pôda 509 ha, trvalé trávne 

porasty 527 ha a záhrady 31 ha. Lesná plocha zaberá 451 ha.  

 

1.2. Demografické údaje 

 

 Obec Čekovce patrí do kategórie malých obcí. K 31.12.2013 žilo v obci 438 

obyvateľov. Hustota obyvateľstva je 29,63 obyv./km
 2. 

Celkom sa počet obyvateľov v roku 

2013 zvýšil o 26 ľudí.  

Kategória 
Počet 

obyvateľov 
% Priemerný vek 

Deti mladšie ako 15 rokov 76 17,35 6,03 

- chlapci 38 8,68 5,87 
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 Podľa demografického vývoja obce možno zistiť charakteristiku obecnej komunity. 

Podľa hodnôt demografického salda je vidieť, že v obci sa oproti ostatným rokov zvýšila 

pôrodnosť. Síce demografické saldo dosiahlo v období od roku 2013 - 2012 dvakrát kladnú 

hodnotu, ale aj napriek tomu za obdobie 5 rokov je podiel pôrodnosti a úmrtnosti vyrovnaný.   

 

 Kategória 2013 2012 2011 2010 2009 

Pôrodnosť podľa 

jednotlivých rokov 

11 7 9 4 2 

Úmrtnosť podľa 

jednotlivých rokov 

7 7 3 6 10 

Demografické saldo 4 0 6 -2 -8 

 

Podľa sčítania obyvateľov z roku 2011 je obec Čekovce národnostne jednoliata, pretože k 

slovenskej národnosti sa prihlásilo 404 obyvateľov, k rómskej národnosti sa neprihlásil nikto 

a 32 ľudí bližšie nešpecifikovalo svoju národnosť. 

 

1.3. Symboly obce  

 

 Medzi najdôležitejšie udalosti obce patrí založenie JRD v roku 1958, ktoré sa 1971 

zlúčilo s JRD na Bzovíku. Poľnohospodársky charakter obce symbolizuje aj erb, v ktorom je 

lemeš (ostrá kovová časť pluhu na vodorovné rezanie a podoberanie zeme) a tri klasy. 

 

 

 

 

 

 

1.4. História obce 

 

 Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1391. Spomína sa ako Cheke, neskôr sa 

premenovala na Chekey (1446), Cekowce (1773), Czekowce (1786), až do dnešnej podoby 

Čekovce; maďarsky Csákóc.  

 Vznik obce sa viaže k roku 1391, keď ako poddanská obec patrila medzi dvanásť obcí, 

ktoré boli majetkom bzovíckeho prepošstva. Preto sú počiatočné dejiny Čekoviec a Bzovíka 

- dievčatá 38 8,68 6,18 

Občania starší ako 15 rokov 362 82,65 44,11 

- muži 173 39,50 43,53 

- ženy 189 43,15 44,63 

Obyvatelia na trvalom pobyte 438 100,00 37,5 

- muži 211 48,17 36,75 

- ženy 227 51,83 38,20 

http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=%C4%8Das%C5%A5
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spoločné. Aj pre túto obec boli najväčšou katastrofou Turci, neskôr povstalecké a cisárske 

vojská alebo rôzni lúpežníci, ktorí terorizovali obyvateľstvo. Od 17. storočia obec patrila 

semináru v Ostrihome.  

 Ďalšia písomná zmienka sa zachovala až z obdobia po I. svetovej vojne, z ktorej sa 

nevrátilo 28 občanov Čekoviec. 

  Obec pokojne nažívala až do vypuknutia II. svetovej vojny. Vojnový konflikt 

zapríčinil smrť dvom čekovským občanom a pri bojoch o obec z 3. na 4. marca 1945 zahynuli 

trinásti rumunskí vojaci.  

 V roku 1715 mala obec Čekovce 39 domácností, v roku 1828 mala 68 domov a 412 

obyvateľov.  

 

1.4.1. Významné osobnosti v obci  

 

 Do národnej histórie sa obec zapísala ako rodisko priekopníka pokroku v technických 

a prírodných vedách, paleontológa Jozefa V. Luňačeka, ktorý sa v Čekovciach narodil v roku 

1844. Žil tu až do r. 1866, kedy sa oženil a usadil sa v Hornom Badíne.  

 

1.4.2. Pamiatky v obci  

 

 V roku 1936 tu postavili pomník padlým v prvej svetovej vojne s textom: „K 

zvečneniu pamiatky padlým hrdinom vo svetovej válke 1914-1918 venuje obec Čekovce v l. 

Pána 1936“.  

 

1.5. Občianska vybavenosť 

 

 Občianska vybavenosť, resp. sociálna infraštruktúra vytvára v obci podmienky pre 

kvalitu života obyvateľstva. Preto snaha a zámery  obce Čekovce smerujú predovšetkým 

k rozvoju sociálnej infraštruktúry, aby mohla vytvárať kvalitnú spoločenskú, kultúrnu 

a obytnú funkciu 

 

1.5.1. Výchova a vzdelávanie v obci 

 

 V obci Čekovce sa nachádza materská škola s jedálňou. Ide o štátnu škôlku 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Riaditeľkou materskej školy je Zuzana Packová. 

V školskom roku 2013/2014 ju navštevovalo 21 detí, nielen z obce Čekovce, ale aj 

z okolitých obcí.  Deti s povinnou školskou dochádzkou navštevujú ZŠ v Bzovíku. 

 

1.5.2. Kultúrne a športové aktivity v obci 

 

 Kultúra v obci je nevyhnutnou podmienkou ponuky kultúrno-spoločenského vyžitia sa 

vlastných obyvateľov.  Je prejavom spoločenskej úrovne a kultúrnej vyspelosti daného sídla a 

regiónu.  

 Kultúrna aktivita v obci Čekovce má vidiecky charakter. Na organizácií 

spoločenského života sa podieľa aj obecná samospráva poskytovaním priestorov pre 
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jednotlivé podujatia, a taktiež spolupodieľaním sa  na organizovaní kultúrnych podujatí. 

 Obecný úrad organizuje kultúrne a športové podujatia miestneho pravidelného alebo 

nepravidelného charakteru. Medzi pravidelné miestne podujatia patri oslavy ku dňu matiek, 

otcov a detí, Mikulášu, teplákový ples, oslavy pri životných jubileách občanov, rovnako ako 

aj uvítanie detí do života. Každoročne obec organizuje Silvestrovskú zábavu.  

 Medzi nepravidelné mieste podujatia patria  v našej obci stavanie mája, oslavy výročia 

obce, udeľovanie čestného občianstva, dobrovoľné hasičské súťaže, futbalové turnaje, 

hokejové turnaje.  

 Vzhľadom na rozlohu a počet obyvateľov obce je počet organizovaných kultúrnych 

a športových podujatí dostatočný. 

 Pre obyvateľov obce je ku kultúrnym a športovým aktivitám a podujatiam k  dispozícií 

kultúrny dom, obecná knižnica, klub dôchodcov, klub mládeže, futbalové ihrisko, detské 

ihrisko.  

 Pre ďalšie kultúrne vyžitie občania využívajú podujatia v priľahlých obciach, prípadne 

v okresnom meste Krupina, kde často naši občania či starosta obec reprezentujú. Ide 

o podujatia ako Tradičná chuť Hontu, kultúrne podujatie Od Vašich k Našim, dobrovoľné 

hasičské súťaže, súťaže Plameň, atď.  

 

1.5.3. Náboženstvo v obci 

 

 V obci má dominantné zastúpenie rímsko-katolícke vyznanie (371 obyvateľov), 

s dlhoročnou duchovnou tradíciou. Okrem rímsko-katolíckeho vyznania pri sčítaní 

obyvateľov v roku 2011 občania uviedli vierovyznanie evanjelické (31 obyvateľov). V

  Čekovciach sa nachádza rímsko-katolícky kostol Ružencovej Panny Márie z roku 

1925, ktorý je od 1. 7. 2009 spravovaný farským úradom v Čekovciach, ktorý vedie kňaz vdp. 

Juraj Mojžiš. 

 

1.5.4. Bývanie a služby 

 

Domový a bytový fond obce ovplyvňujú priamo demografický vývoj obce. Kvalita 

bývania pôsobí ako základný faktor pre rozvoj obce a spolu s infraštruktúrou napĺňa obytnú 

funkciu obce. V obci podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 bol 

stav bytového fondu nasledovný: 106 rodinných domov a 2 bytové domy.  

 V obci sa nachádza predajňa potravín Coop Jednota spotrebné družstvo, pohostinstvo 

VONA,výroba sviečok Eva Halajová, EKO-MONT Pavel ĽUPTÁK, VČELÁRSTVO Jozef 

ĽUPTÁK, Drevovýroba Miloš Hanes.   

 

1.6. Organizačná štruktúra obce 

 

 Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení je najvyšším výkonným orgánom 

obe starosta.  Starostom obce Čekovce je od roku 2010 Milan Gregáň. 

  Starostu obce zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie 

poverí zastupovaním starosta. Zástupcom starostu obce Čekovce je Miroslav Nôta.  
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 Zastupiteľským zborom obce je obecné zastupiteľstvo zložené z poslancov zvolených 

v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Poslancami obecného zastupiteľstva 

v obci Čekovce sú Stanislav Gajdošík, Ján Hanes, Ing. Jozef Ľupták, Jozef Ľalík, Miroslav 

Nôta. 

 Hlavnou kontrolórkou obce je Ing. Eva Lukáčová. Kontrolórka obce má podľa zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vykonávať kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti 

a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj 

s majetkom, ktorý obce užíva podľa osobitného predpisu. Kontroluje príjmy a výdavky 

a finančné operácie obce, kontroluje vybavovanie sťažností a petícií, dodržiavanie všeobecne 

záväzných právnych predpisov vrátane zastupiteľstva, interných predpisov obce a plnenia 

ďalších úloha stanovených osobitnými predpismi.  

 Hospodárkou obce a administratívnym pracovníkom je Mgr. Andrea Piatrovová. 

O údržbu obecného úradu sa stará Dušan Kováč, ktorý je aj pomocným pracovníkom obce. 

Zamestnancami Materskej školy so školskou jedálňou v Čekovciach sú riaditeľka Zuzana 

Packová, učiteľka Janka Zelenčíková, kuchárka Bc. Mária Vicianová.  

 

1.7. Ekonomický rozvoj obce 

 

 Na ekonomickom rozvoji obce sa podieľajú viaceré podnikateľské subjekty pôsobiace 

na jej území. Podieľajú sa na vytváraní hrubého domáceho produktu, vytvárajú v regióne 

určitú úroveň zamestnanosti a tiež prispievajú k rozvoju obce prostredníctvom daňových 

platieb do obecnej pokladnice. 

 Obecná samospráva sa podieľa na ekonomickom rozvoji vytváraním podmienok pre 

podnikanie, predovšetkým prostredníctvom prenájmu obecného majetku,  poskytovania 

pozemkov a pod. Aj občania, ktorí sa združujú v  spoločenských a záujmových organizáciách, 

v kultúre a športe sa podieľajú nepriamo na rozvoji obce v ekonomickej oblasti. 

Dôležitými faktormi pre ekonomický rozvoj obce sú taktiež podmienky pre rozvoj 

podnikania v obci a podnikateľské aktivity súkromného sektoru. Súkromné podnikanie sa v 

obci sústreďuje predovšetkým do činnosti fyzických osôb zameraných na podnikanie  

v oblasti obchodu a  remeselníckych služieb. V obci sú registrovaní traja samostatne 

hospodáriaci roľníci. 

 

2. Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie 

 

 Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce Čekovce v roku 2013  bol   

rozpočet   obce   na  rok   2013. Obec Čekovce v roku 2013 zostavila rozpočet podľa 

ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

 Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2012 uznesením č. 

X/12.Rozpočet obce bol zmenený štyri krát v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:   

- prvá  zmena  schválená obecným zastupiteľstvom dňa 04.06.2013 uznesením č. 4/2013 

- druhá zmena schválená dňa 30.09.2013 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 1/2013 

- tretia zmena  schválená obecným zastupiteľstvom dňa 03.12.2013 uznesením č. 2/13/2013 
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- štvrtá zmena schválená dňa  30.12.2013 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 2/2013 

 

 Rozpočet 2013 

v € 

Skutočnosť k   31. 12. 2013   

v € 

Príjmy celkom 122737 141948,55 

z toho :   

Bežné príjmy 0 139110,89 

Kapitálové príjmy 0 40,00 

Finančné príjmy 0 2797,66 

Výdavky celkom 122737 141815,2 

z toho :   

Bežné výdavky 118556 131123,62 

Kapitálové výdavky 1157 0 

Finančné výdavky 10210 10691,58 

Hospodárenie obce za rok 2013 0 133,35 

 

 2.1. Plnenie príjmov za rok 2013 

 

 Príjmy rozpočtu obce možno vnútorne členiť na bežné príjmy daňové, bežné príjmy 

nedaňové, bežné príjmy ostatné (ako sú granty a transfery), kapitálové príjmy a príjmové 

finančné operácie.  

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

122737 141948,55 115,65 

 

V tom: 

 

a) Bežné príjmy -  daňové 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

100850 107362,93 106,45 

 

b) Bežné príjmy - nedaňové 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

21887,00 23108,53 105,58 

 

c) Bežné príjmy – ostatné: granty a transfery 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

0,00 8639,43 0,00 

 

d) Kapitálové príjmy 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

0 40,00 0,00 



8 
 

e) Príjmové finančné operácie 

  

 2.2. Čerpanie výdavkov za rok 2013 

 

 Výdavky rozpočtu obce možno vnútorne členiť na bežné výdavky, kapitálové výdavky 

a výdavkové finančné operácie. 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

122737 141815,20 115,54 

V tom: 

a) Bežné výdavky 

Program rozpočtu obce Čekovce  Rozpočet na 

rok 2013 

Skutočnosť % 

plnenia 

Úprava 

rozpočtu 

% po 

úpravách 

1. Správa obecného úradu  47136 54749,73 105,58 52141,00 105,58 

2. Civilná a požiarna ochrana 1030 559,38 54,31 546,00 102,45 

3. Všeobecná pracovná oblasť 1050 7166,25 682,50 6700,00 106,96 

4.Cestná doprava a miestne 

komunikácie 
1400 4449,16 317,80 

3993,00 111,42 

5. Odpadové hospodárstvo 4600 2775,90 60,35 4700,00 59,06 

6. Rozvoj obci z toho: 9145 8418,27 92,05 8477,00 99,31 

6. 1 Prostredie pre život 100 18,46 18,46 20,00 92,30 

6. 2 Vodné hospodárstvo 2495 2712,10 108,70 2945,00 92,09 

6. 3 Verejné osvetlenie a rozhlas 1700 1212,87 71,35 1200,00 101,07 

6.4. Rozvoj bývania a občianska 

vybavenosť 
9145 8418,27 92,05 

4312,00 103,78 

7. Kultúra a šport z toho: 4305 2395,82 55,65 2671,00 89,70 

7. 1 Kultúrne a športové podujatia 950 385,77 40,61 551,00 70,01 

7. 2. Kultúrne služby  2925 1653,41 56,53 1742,00 94,91 

7.3. Cintorín  4305 2395,82 82,94 378,00 94,35 

8. Materská škola  40736 50609,11 124,24 47134,00 107,37 

Spolu 122737 131123,62 115,54 136697,00 103,74 

 

b) Kapitálové výdavky 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

3000 0 0 

 

c) Výdavkové finančné operácie 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

10335 10691,58 103,45 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

0 2797,66 0,00 
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2.3. Plán rozpočtu na roky 2014 – 2015 – 2016 

 

 Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je 

viacročný rozpočet strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky obce, v ktorom 

sú v rámci jej pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov.  

Rozpočet  Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 

BEŽNÉ PRÍJMY 127 737 127 737 127 737 

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 0,00 0,00 0,00 

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ 3 000 3 000 3 000 

BEŽNÉ VÝDAVKY z toho: 117 321 117 321 117 321 

01 Obce  52 825 52795 52795 

03 Verejný poriadok a bezpečnosť 830 700 700 

04 Ekonomická oblasť - všeobecná 

pracovná oblasť 4 100 4100 4100 

04 Ekonomická oblasť - Správa a údržba 

ciest 3350 3350 3350 

05 Ochrana životného prostredia               4 450 4450 4450 

06 Bývanie a občianska vybavenosť 6 460 6640 6640 

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 3 212 3192 3192 

09 Vzdelávanie 42 094 42094 42094 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 3 000 3000 3000 

FINANČNÉ OPERÁCIE 10 416 10416 10416 

Výsledok hospodárenia 7416,00 7416,00 7416,00 

Výsledok hospodárenia so zapojením FO 0,00 0,00 0,00 

 

3. Bilancia aktív a pasív v bežnom účtovnom období 

 

 3.1. Aktíva 

Názov   ZS  k 1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Majetok spolu 511865,82 483519,03 

Neobežný majetok spolu 494586,59 465127,12 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 165,97 165,97 

Dlhodobý hmotný majetok 405952,62 376493,15 

Dlhodobý finančný majetok 88468,00 88468,00 

Obežný majetok spolu 17279,23 18130,46 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
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Krátkodobé pohľadávky  2328,21 4795,86 

Finančné účty  14951,02 13334,60 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  0,00 261,45 

 

 3.2. Pasíva 

Názov ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Vlastné imanie a záväzky spolu 511865,82 483519,03 

Vlastné imanie  80121,61 76381,02 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  2097,42 2097,42 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  78024,19 74283,60 

Záväzky 210313,96 208401,02 

z toho :   

Rezervy  2215,13 5974,04 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 199291,15 184315,11 

Krátkodobé záväzky 8807,68 10968,84 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 7143,03 

Časové rozlíšenie 221430,25 198736,99 

 

 

4. Vývoj pohľadávok a záväzkov v bežnom účtovnom období 

 

 4.1.  Pohľadávky 

 

Pohľadávka Hodnota 

pohľadávok 

Opis 

Pohľadávky z nedaňových 

príjmov obcí a VÚC a nimi 

zriadených RO 

2786,88 pohľadávky na nájomnom v bytovom dome 

z minulých rokov 

Pohľadávky z nedaňových 

príjmov obcí a VÚC a nimi 

zriadených RO 

270,68 pohľadávky na platbách za vodu za bežné 

účtovné obdobie 

Pohľadávky z daňových 

príjmov obcí a VÚC 

1179,24 pohľadávky na daniach z nehnuteľnosti, 

z dane za psa a poplatku za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad 

Spojovací účet pri združení 559,06 preplatok -  pohľadávka voči združeniu obcí 

bez právnej subjektivity 

Spolu 4795,86  
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 4.2. Záväzky 

Záväzok Hodnota 

záväzku 

Opis 

Dodávatelia 4361,57 Záväzky voči dodávateľom za tovar a služby 

Iné záväzky 9,85 Záväzok voči odborovým organizáciám za mesiac 

december bežného roku splatený v mesiaci január 

budúceho roku 

Zamestnanci 3605,67 Záväzok voči zamestnancom, mzdy za mesiac 

december bežného účtovného roka vyplatené v 

mesiaci január budúceho roku 

Zúčtovanie s orgánmi 

sociálneho a zdravotného 

poistenia 

2106,22 Záväzok voči sociálnej a zdravotnej poisťovni, 

odvody z miezd za mesiac december bežného roku 

vyplatený v mesiaci január budúceho roku 

Daň z príjmov 224,86 Záväzok voči daňovému úradu, odvod dane z 

miezd za mesiac december bežného roku vyplatený 

v mesiaci január bežného roku  

Nevyfakturované dodávky 660,67 Záväzky za enviromentálny servis za mesiac 

december, za dodaný tovar v mesiaci december, za 

vývoz a uloženie komunálneho odpadu v mesiaci 

december bežného roku, splatené v budúcom roku   

 

Úver ŠFRB 180385,53 Dátum splatnosti úveru je 02.12.2034 

Finančné zábezpeky 2420,88 Finančné zábezpeky na nájomné byty 

Záväzky so sociálneho 

fondu 

1508,7 Tvorba sociálneho fondu 

SPOLU 195283,95 

 

 

5. Hospodárenie obce v bežnom účtovnom období 

 

5.1 Hospodárky výsledok za bežné účtovné obdobie  

 

 Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky, t.j. bežný rozpočet, 

ďalej na kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, t.j. kapitálový rozpočet a finančné operácie. 

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce, ale sú súčasťou 

rozpočtu obce. Výsledkom rozpočtového hospodárenia obce môže byť prebytok obecných 

financií alebo ich schodok. 

 

a) Rozpočtové hospodárenia 

Rozpočet obce Príjmy v € Výdavky v € Prebytok/Schodok rozpočtu v € 

Bežný rozpočet 139110,89 131123,62 + 7987,27 

Kapitálový rozpočet 40 0 + 40,00 

Rozpočet spolu 139150,89 131123,62 + 8027,27 
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b) Rozpočtové hospodárenie so zapojením finančných operácií 

Rozpočet obce Príjmy v € Výdavky v € Prebytok/Schodok rozpočtu v € 

Bežný rozpočet 139110,89 131123,62 + 7987,27 

Kapitálový rozpočet 40 0 + 40,00 

Rozpočet spolu 139150,89 131123,62 + 8027,27 

Finančné operácie 0,00 10390,78 - 7893,92 

Rozpočet spolu s FO 139150,89 141514,40 -2363,51 

 

c) Účtovný výsledok hospodárenia 

 Bežné účtovné 

obdobie 

Predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Výnosy – účtovná trieda 6 164909,20 157110,79 

Náklady – účtovná trieda 5 168649,79 154769,67 

Výsledok hospodárenia pred 

zdanením 

-3740,59 2341,12 

Splatná daň z príjmov 0,00 755,06 

Výsledok hospodárenia po 

zdanení 

-3740,59 1586,06 

 

5.2. Hospodárenie fondov 

 

1. Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2013  1054,70 

Prírastky - z prebytku hospodárenia 2304,90             

               - ostatné prírastky /úroky/             0,00 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... nákup budovy         

- uznesenie č. 1/15/2014 zo dňa 3.1.2014 

splácanie istiny      

       

 

2363,51 

               - krytie schodku hospodárenia             0,00 

               - ostatné úbytky /poplatky banke/ 0,00 

KZ k 31.12.2013 

 

996,09 

2. Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2013 1347,00 

Prírastky - povinný prídel -   1,5 %                     434,15       

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                      300,80 

              - regeneráciu PS, dopravu                   

              - dopravné                             

              - ostatné úbytky                                                    

KZ k 31.12.2013 1480,35 



13 
 

6. Ostatné dôležité informácie 

 

 6.1. Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ  

 

 

  

Účelové určenie grantu, 

transferu  

- bežné výdavky 

 

Suma  

poskyt. 

finančných 

prostriedkov 

Suma 

použitých 

finančných 

prostriedkov  

do 31.12.2013 

resp. do 31. 03. 

2014 

 

Rozdie

l 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

MDVaRR SR cestná infraštruktúra  1103,82 1103,82  

Min. vnútra SR odmena skladníka CO 24,30 24,30  

Ministerstvo 

vnútra SR 

register obyvateľov  146,52 146,52  

UPSVaR Zvolen pomocný pracovník obce  1868,50 1868,50  

MŠVVaŠ SR príspevok na výchovu 

a vzdelávanie 5-ročných 

detí v MŠ  

1019 1019  

UPSVaR Zvolen príspevok na stravu pre 

deti v hmotnej núdzi  

500 392 108,00 

Katastrálny úrad register obnovenej 

evidencie pozemkov  

670,61 670,61  

MŠVVaŠ SR navýšenie platov pedagog. 

a nepedagog. 

zamestnancov 

1503 1503  

Ministerstvo 

vnútra 

voľby  1120 1119,39 0,61 

UPSVaR Zvolen osobitný príjemca 184,80 184,80  

UPSVaR aktivačná činnosť 124,98 124,98  

Spoločný obecný 

úrad Krupina 

podiel účastníkov 

združenia u správcu 

združenia  

482,51 482,51  

SPOLU bežné výdavky 8748,04 8639,43 108,61 

 

 6.2. Poskytnuté dotácie 

 

Prijímateľ 

 

Suma 

 

Spoločná úradovňa Krupina 952,91 

CVČ Krupina 260,00 

Základná škola v Bzovíku 22,26 
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Členské ZMOS 129,84 

Pri uvítaní detí do života 105,00 

Odstupné 1113,00 

Na nemocenské dávky 59,63 

SPOLU 2642,64 

 

 6.3. Významné investičné akcie v roku 2013 

 

Obec Čekovce v roku 2013 nevykonala žiadnu investičnú činnosť. 

 

 6.4. Predpokladaný budúci vývoj 

 

 Rozvojová vízia obce predstavuje takmer zidealizované predstavy obyvateľov obce 

i manažmentu obecnej samosprávy o tom, ako by obec v dlhodobom horizonte mala vyzerať, 

ako by mali jej obyvatelia v nej žiť, ako by sa mali v obci cítiť, akú kvalitu života by im obec 

mala v budúcnosti ponúknuť. Je to vízia predovšetkým pre ekonomicky aktívnu a mladú 

generáciu obce, ale i vízia pre pokojný a zabezpečený život občanov v poproduktívnom veku. 

 Obec Čekovce má potenciálne predpoklady byť pre svojich občanov miestom pre 

pokojné bývanie, v zdravom a čistom prostredí. Vízia bude pokračovaním kresťanských 

a rodinných tradícií v rozvoji a živote obce. Cieľom je postupné využitie prírodného 

potenciálu obce so zabezpečením jej ekologickej stability, vybudovanie obce urbanisticky 

usporiadanej, zabezpečenej bytovou a občianskou vybavenosťou, s potrebnou technickou 

a sociálnou infraštruktúrou. Naplnenie cieľovej rozvojovej vízie by malo priniesť nové 

možnosti pre rozvoj podnikania, vznik pracovných príležitostí v obci a jej okolí, priaznivé 

podmienky pre materiálne zabezpečený a duchovne bohatý život. Obec by mala poskytovať 

svojim obyvateľom priaznivé podmienky pre záujmové, kultúrne, športové a iné vyžitie, ako 

aj možnosti oddychu a rekreácie, pri primeranom zdravotnom a sociálnom zabezpečení. 

Neoddeliteľnou súčasťou rozvojovej vízie obce je i vybudovanie občianskej spoločnosti na 

princípoch spolužitia aktivity a solidarity, s dobrými medziľudskými vzťahmi.  

 

 Predstava alebo rozvojová vízia obce slúži na stanovenie dlhodobých i krátkodobých 

cieľov, priorít a opatrení, medzi ktoré patrí: 

 Zlepšiť a zefektívniť prácu na obecnom úrade, motivovať a kontrolovať 

zamestnancov, zefektívniť a skvalitniť interné služby pre občanov, skvalitniť činnosti na ktoré 

bol obecný úrad zriadený, doplniť kancelárske zariadenia, zabezpečiť informačné prostredie 

pre obyvateľov a návštevníkov obce prostredníctvom webovej stránky, zabezpečiť plynulú a 

pravidelnú činnosť orgánov obce,  zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu 

pri maximálnej efektívnosti, vzdelávať zamestnancov. 

 Rozširovať osvetu o dodržiavaní základných protipožiarnych predpisov, zapojiť 

mládež do aktivít DHZ, zdôsledniť kontrolu dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany 

majetku, udržiavať požiarnu techniku v pohotovostnom stave,  motivovať predsedu DHZ. 

 Podporiť a zvýšiť pracovné aktivity nezamestnaných občanov našej obce a zachovávať 

ich pracovné návyky,  skvalitniť služby, ktoré zlepšujú životné prostredie obce , motivovať 

pomocného pracovníka obce.  
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 Zabezpečiť pravidelnú zimnú údržbu komunikácií, zabezpečiť údržby a opravy 

mostov, udržiavať miestnu komunikáciu v kvalitnom prevádzky schopnom stave, vykonať 

vysprávky ciest po zimnej údržbe, čistenie a udržiavanie priľahlých chodníkov. 

  Zabezpečiť pravidelný odvoz smetí, zvýšiť objem recyklovateľného odpadu v obci, 

zabrániť vytváraniu čiernych skládok ako aj spaľovania odpadov na voľnom priestranstve,  

nákup veľkoobjemových kontajnerov na odpady. 

 Skrášliť verejné priestory obce zabezpečením smetných košov a vysadením 

kvetinových záhonov v obci, zabezpečenie kvalitnej pitnej vody pre občanov na lazoch, 

opravovať a prípadne rekonštruovať rozhlas hlavne na lazoch, udržiavať verejné osvetlenie v 

prevádzke schopnom stave, vymeniť okná v byte OcÚ, zabezpečiť servis ČOV, zabezpečiť 

opravu a prevádzky schopnosť 8 b.j.  

 Zapojenie väčšiny obyvateľstva do kultúrneho diania a spoločných aktivít a 

zachovanie miestnych zvykov a tradícií, organizovanie Tradičnej chute hontu 2014, 

organizovanie každoročných podujatí pre občanov, vymaľovanie klubu dôchodcov, klubu 

mládeže, údržba starého kultúrneho domu, ukončiť opravy Babicovho domu, zozbieranie 

starožitností do pamätnej izby, vybudovať toalety na poschodí KD, údržba strechy KD, 

doplnenie knižných titulov, vytvoriť elektronickú databázu všetkých titulov. 

 Motivovať zamestnancov a zefektívňovať a kontrolovať ich prácu, znižovať náklady 

na chod materskej školy, výmena elektrického bojlera, postupná výmena okien, udržiavať 

chod materskej školy prostredníctvom bežných výdavkov, kúpa závesu na predelenie spálne 

MŠ a ostatných priestorov, kúpa výchovno-vzdelávacích pomôcok. 

 

 6.5. Udalosti osobitného významu po skončení bežného účtovného obdobia  

 

 Po 31. decembri bežného účtovného obdobia nenastali udalosti, ktoré by si vyžadovali 

zverejnenie alebo vykázanie v individuálnej účtovnej závierke obce Čekovce za rok 2013. 

  

 

V Čekovciach dňa 02.06.2014 

 

Vypracovala: Mgr. Andrea Piatrovová – hospodárka obce   

  

 Predkladá:  Milan Gregáň – starosta obce 


