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1. Úvodné slovo starostu 

 

 

 

 Vážené dámy, vážení páni  

 

prekladáme Vám individuálnu výročnú správu obce Čekovce 

so štandardnou štruktúrou informácií o obci Čekovce a 

jej hospodárení za rok 2014.   

 

Rok 2014 bol posledným rokom volebného obdobia 2010-

2014. Aj v tomto roku som sa ako starosta obce Čekovce 

naďalej snažil o dosahovanie cieľa môjho volebného 

programu, ktorým je „Všestranný rozvoj obce Čekovce“. 

 

 V roku 2014 bolo mojou snahou v spolupráci s obecným 

zastupiteľstvom riešiť problémy s ktorými sme sa každodenne stretávali a ktoré trápili našu 

obec a jej obyvateľov. Rok 2014 priniesol mnoho úloh a prác, čo si vyžadovalo odvahu 

a odhodlanie na ceste ich riešenia, ale aj trpezlivosť a vytrvalosť zvládať prekážky a ťažkosti, 

ktoré na tejto ceste často vzrástli.  

 Pevne verím, že moju snahu k tomu ako meniť veci k lepšiemu pocítili tak obyvatelia 

našej obce ako aj jej návštevníci.  

 

 Dovolím si tvrdiť, že v súčasnosti je obec hodnotená pozitívne, ako dobre fungujúca, 

dodržiavajúca zákonné normy, budujúca svoje vzťahy na princípe partnerstva a vzájomnej 

úcty, ako efektívne spolupracujúca s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ale aj s 

inštitúciami, občianskymi združeniami a podnikateľskými subjektmi.   

 

 Na záver mi dovoľte poďakovať sa poslancom obecného zastupiteľstva, 

zamestnancom obce a všetkým tým, ktorí sa v roku 2014 aktívne zapáli do činnosti v obci 

Čekovce a tým pádom prispievali k jej  rozvoju. 
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2. Identifikačné údaje obce 

 

 

Názov: 

 

OBEC ČEKOVCE 

Sídlo: Čekovce 19, 962 41  Bzovík 

Okres: Krupina 

IČO: 00319791 

DIČ: 2021152436 

Dátum zriadenia  06. 12. 1990 

Spôsob zriadenia Zriadenie zo zákona 

tel./fax  045/5595211 

e-mail obeccekovce@zvnet.net 

web www.cekovce.ocu.sk 

 

Organizácie bez právnej subjektivity 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce: 

 

Materská škola, Čekovce 131, 

Školská jedáleň, Čekovce 131,  

tel.: 045/5595214 

e-mail: mscekovce@zvnet.net 

 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

 Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „o obecnom zradení“) je najvyšším výkonným orgánom obce starosta.  Starostom obce 

Čekovce je od roku 2010 Milan Gregáň. Starostami od roku 1990 boli: 1990 – Jozef Križan, 

1994 – Mária Parobková, 1998 – Anna Konôpková, 2002 – Anna Konôpková, 2006 – 

Miroslav Nôta, 2010 – Milan Gregáň, 2014 – Milan Gregáň.   

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

poverí zastupovaním starosta. Zástupcom starostu obce Čekovce je Miroslav Nôta.  

 Zastupiteľským zborom obce je obecné zastupiteľstvo zložené z poslancov zvolených 

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

v obci Čekovce v roku 2014 boli Stanislav Gajdošík, Ján Hanes, Ing. Jozef Ľupták, Jozef 

Ľalík, Miroslav Nôta. 

 Hlavnou kontrolórkou obce bola do 30. 06. 2014 Ing. Eva Lukáčová. K 31. 12. 2014 

nebolo vyhlásené výberové konanie na voľbu kontrolóra obce Čekovce. 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.  

mailto:obeccekovce@zvnet.net
http://www.cekovce.ocu.sk/
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 Hospodárkou obce a administratívnym pracovníkom je Mgr. Andrea Piatrovová. 

O údržbu obecného úradu sa do 30. 09. 2014 staral Dušan Kováč, ktorý bol aj pomocným 

pracovníkom obce.  

 Obec Čekovce je zriaďovateľom materskej školy bez právnej subjektivity. 

Zamestnancami Materskej školy so školskou jedálňou v Čekovciach sú riaditeľka Zuzana 

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

 Obec Čekovce k 31. 12. 2014 do evidenčného počtu zamestnancov nezahrnula 3 osoby 

na rodičovskej dovolenke.   

 

 

4. Poslanie, vízie, ciele 

 

 Vízia predstaviteľov obecnej samosprávy o  rozvoji obce Čekovce, ktorá je zameraná 

predovšetkým na jej obyvateľov a ich životné prostredie, vedie cez stanovenie a plnenie 

strategických cieľov rozvoja. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čekovce na 

roky 2007 – 2013 vymedzuje nasledovné strategické ciele:  

 “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.” 

 V napĺňaní týchto, ale aj ďalších cieľov, ako je napr. zvýšiť mieru využitia miestneho 

potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu, rozvíjať služby a produkty cestovného ruchu, 

podporovať malé a stredné podnikanie, vybudovať ubytovacie zariadenie v obci, zveľaďovať 

majetok obec atď. sa bude obec Čekovce snažiť aj naďalej.  

 Hlavnú činnosť obce Čekovce (činnosť, na ktorú je zriadená)  z ktorej vyplývajú aj jej 

poslania, vízie a ciele je definované v § 4 ods. 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Obec Čekovce: 

a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným 

majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,  

b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,  

c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,  

d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva 

súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti 

právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva 

záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,  
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e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a 

materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon, 

f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných 

priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, 

kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce, 

g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a 

drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene 

a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s 

odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,  

h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni 

životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, 

na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a 

šport, 

i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje 

nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,  

j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, 

koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy 

rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci, 

k) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, 

l) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých 

vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,  

m) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o 

zachovanie prírodných hodnôt,  

n) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách. 

  

 

5. Základná charakteristika obce Čekovce 

 

 Podľa § 1 zákona č. 369/1990 Zb. 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“. 

 

 

5.1. 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 
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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.  

 

5.2. Demografické údaje 

 

 Počet obyvateľov obce Čekovce sa od jej začiatkov nevyvíjal rovnomerne. 

Ovplyvňovali ho hlavne meniace sa sociálne a ekonomické pomery, v ktorých  obyvatelia 

obce v jednotlivých rokoch žili. V nepriaznivých podmienkach (napr. hospodárka, 

ekonomická kríza) počet obyvateľov klesal a naopak v priaznivých podmienkach (napr. 

obdobia rozvoja, zlepšenej kvality života) počet obyvateľov zase rástol.  

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 Obec Čekovce patrí do kategórie malých obcí, t.j. obcí do 500 obyvateľov. Podľa 

výsledkov spracovania prirodzeného a migračného pohybu obyvateľov Slovenskej republiky 

za rok 2014 mala obec Čekovce v uvedenom roku 455 obyvateľov.  

Rok  2014 

Kategória Počet obyv. % Priemerný vek 

Obyvatelia na trvalom pobyte 455 100,00 37,87 

- muži 218 47,91 37,26 

- ženy 237 52,08 38,45 
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 Hustota obyvateľstva je cca 29,63 obyv./km². Na základe doterajších historických 

záznamov  najvyšší počet obyvateľov, t. j. 846 mala obec v r. 1961. 

 Podľa demografického vývoja obce možno zistiť charakteristiku obecnej komunity. 

Vývoj počtu obyvateľov v obci Čekovce je výsledkom populačnej dynamiky - pôrodnosti, 

úmrtnosti a migrácie. Počet obyvateľov v obci Čekovce sa podľa údajov štatistického úradu 

Slovenskej republiky za obdobie od roku 2009 - 2014 vyvíjal nasledovne: 

 

   

 Z hľadiska počtu narodených detí možno sledovať trend zvyšovania sa pôrodnosti v 

obci. Možno tvrdiť, že od vývoju pôrodnosti závisí budúcnosť obce. V sledovanom období 

vstúpilo do manželstva 15 párov. Intenzita rozvodovosti je nízka, v danom období sa rozviedli 

iba 2 manželstvá a to v roku 2013. K zvyšovaniu pôrodnosti a k uzatváraniu manželstiev má 

vplyv aj tradičná hodnotová orientácia obyvateľov obce.      

 Pre úmrtnosť z hľadiska pohlavia je typická nadúmrtnosť mužov. V sledovanom 

období bolo 16 zomretých žien a 18 zomretých mužov.  

  Vývoj počtu obyvateľov obce značne ovplyvňovalo aj sťahovanie obyvateľov 

(migrácia). Migračný vývoj obyvateľstva citlivo reagoval na pozitívny signál, ktorým bola 

výstavba obecnej bytovky. Naďalej ho však ovplyvňujú aj negatívne signály najmä v oblasti 

pracovných a existenčných podmienok. 

 

5.3. 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 

 

 

 

Rok 

 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Pôrodnosť podľa jednotlivých rokov 6 12 8 7 4 4 

Sobášnosť 2 4 2 3 1 3 

Úmrtnosť podľa jednotlivých rokov 1 7 7 3 6 10 

Prirodzený  + prírastok/ - úbytok 5 5 1 4 - 2 - 6 

Prisťahovaní na trvalý pobyt 12 10 7 8 7 7 

Vysťahovaní z trvalého pobytu 7 10 12 6 9 4 

Migračné saldo 5 0 - 5 2 - 2 3 

Celkový  + prírastok/ - úbytok  10 5 - 4 6 - 4 3 

Počet obyvateľov 455 445 440 444 392 396 

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tvorcov%C3%BD_kilometer
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=%C4%8Das%C5%A5


IInnddiivviidduuáállnnaa  vvýýrrooččnnáá  sspprráávvaa  oobbccee  ČČeekkoovvccee  zzaa  rrookk  22001144  

8 
 

5.4. 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 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. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, pestovaním konope a ľanu, muži rezbárstvom. 

 

5.4.1. Významné osobnosti v obci  

 

 Do národnej histórie sa obec Čekovce zapísala ako rodisko 

priekopníka pokroku v technických a prírodných vedách, paleontológa 

Jozefa V. Luňačeka, ktorý sa v Čekovciach narodil v roku 1844.  

 Vyučil sa za halenára. Asi v jeseni roku 1866 odišiel za učiteľa 

do Uňatína. Pravdepodobne na pozvanie Andreja Kmeťa roku 1873 

prišiel učiť do Krnišova, kde bol v tom čase Kmeť farárom, čo výrazne 

ovplyvnilo jeho život. Začal sa zaujímať o geologické výskumy a ďalšie 

vzdelávanie. Po dvoch rokoch odišiel do Horných Strhár, odkiaľ sa musel v roku 1894 ako 

Slovák na nátlak tamojšieho maďarsky založeného evanjelického farára odsťahovať na 

Čabraď, kde bol pol roka organistom. V novembri roku 1894 píše Andrejovi Kmeťovi už zo 

Šášovského Podhradia. Tam pôsobil ako učiteľ do roku 1905 s prechodným pobytom 

v Močiari. V tom roku odišiel do penzie a odsťahoval sa do Krupiny. Zomrel 7. novembra 

1911 v Krupine. V druhej polovici 20. storočia boli jeho pozostatky premiestnené na Národný 

cintorín do Martina. 

 

5.4.2. Pamiatky v obci  

 

 V roku 1936 v obci Čekovce postavili pomník 

padlým v prvej svetovej vojne s textom:  „K 

zvečneniu pamiatky padlým hrdinom vo svetovej 

válke 1914-1918 venuje obec Čekovce v r. Pána 

1936“, ktorý sa nachádza pri rímsko-katolíckom 

kostole Ružencovej Panny Márie, ktorý bol 

postavený v roku 1925. V miestnom cintoríne stojí 

kríž, ktorý dala postaviť Čekovská obec v roku 1895.  
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6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 

 

 Podľa § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení: „ obec samostatne rozhoduje a 

uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako 

jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona 

nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba“. 

 Avšak podľa § 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení: „na obec možno 

zákonom preniesť aj niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom 

racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné 

finančné a iné materiálne prostriedky“. 

 

6.1. Sociálna infraštruktúra  

 

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

kvalitu života obyvateľstva, je dôležitá najmä pre uspokojovanie potrieb obyvateľstva. Preto 

snaha a zámery obce Čekovce smerujú predovšetkým k rozvoju sociálnej infraštruktúry, aby 

mohla vytvárať kvalitnú spoločenskú, kultúrnu a obytnú funkciu.  

 

6.1.1. Výchova a vzdelávanie v obci 

 

 Predprimárna výchova a vzdelávanie je v obci Čekovce zabezpečovaná  

prostredníctvom  materskej  školy 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 a to nielen z obce Čekovce, ale aj z okolitých obcí.  Deti 

s povinnou školskou dochádzkou navštevujú ZŠ v Bzovíku. 

  Medzi základné priority obec Čekovce patrí udržanie prevádzky materskej školy a  

následný rozvoj kvality predprimárneho vzdelávania. V tomto smere je však nevyhnutne 

potrebná jej rekonštukcia a dobudovanie priestorových kapacít.  

 Do budúcnosti je v sfére rozvoja výchovy a vzdelávania v obci Čekovce nutné 

zamerať sa aj na efektívne trávenie voľného času jej obyvateľov a mimoškolské aktivity detí. 

Ide o vytváranie lepších podmienok, či už priestorových, napr. vybudovanie multifunkčného 

detského ihriska alebo o rozšírenie ponuky voľnočasových aktivít, napr. záujmové krúžky a to  

predovšetkým so zameraním na mladé rodiny s deťmi a mládež.   

 K už podporovaným aktivitám vedúcim k efektívnemu tráveniu voľného času 

obyvateľov obce Čekovce patrí klubová činnosť seniorov, ktorí sa stretávajú v klube 

dôchodcov. V klube dôchodcov sa utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu a 

spoločenskú činnosť a udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občana.  

 V obci už dlhé roky pôsobí dobrovoľný hasičský zbor, ktorého cieľom je vychovávať 

a pripravovať obyvateľstvo k ochrane pred požiarmi, živelnými pohromami a inými 

mimoriadnymi udalosťami.  
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6.1.2. 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 

jednotlivé podujatia, a taktiež spolupodieľaním sa  na organizovaní kultúrnych a športových 

podujatí.  

 Obecný úrad organizuje kultúrne a športové podujatia miestneho pravidelného alebo 

nepravidelného charakteru. Medzi pravidelné miestne podujatia patrí 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.  

 V obci Čekovce sa 11.10.2014 konal šiesty ročník súťaže „Tradičná chuť Hontu“. 

Jednalo sa o súťaž vo varení tradičných jedál z miestnych surovín. Súčasťou podujatia bol 

kultúrny program, verejná ochutnávka súťažných jedál, prezentácia potravinárskych, 

spracovateľských a obchodných firiem, odborný seminár a ďalšie zaujímavé aktivity. 

 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 Guľáš majster, Klobásový festival, dobrovoľné hasičské súťaže, súťaže 

Plameň, atď.  

 V roku 2014 bol obnovený a  z vlastných prostriedkov čiastočne zrekonštruovaný 

starší dom vo vlastníctve obce, ktorý v súčasnosti slúži ako pamätná izba zachytávajúca 

históriu života a kultúrne dedičstvo Čekoviec a jej obyvateľov.    

   

6.1.3. Náboženstvo v obci 

 

 V obci má dominantné zastúpenie rímsko-katolícke vyznanie, s dlhoročnou 

duchovnou tradíciou. Okrem rímsko-katolíckeho vyznania pri sčítaní obyvateľov v roku 2011 

občania uviedli vierovyznanie evanjelické. 

 Rímsko-katolícky kostol Ružencovej Panny Márie je od 01. 07. 2009 spravovaný 

farským úradom v Čekovciach, ktorý vedie kňaz vdp. Juraj Mojžiš. Znovuobnovená farnosť 

Čekovce bola vyčlenená z farnosti Senohrad. Nová farnosť patrí do dekanátu Krupina. Do 

farnosti Čekovce boli pridelené filiálky Dolné Mladonice a Horné Mladonice. Náboženstvo 

má priamy vplyv na každodenný život v obci vo všetkých jej oblastiach.   
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 6.1.4. Bývanie v obci 

 

Domový a bytový fond obce priamo ovplyvňuje 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.  

Obec Čekovce je vlastníkom nájomného bytového domu, ktorý pozostáva z ôsmych bytov 

so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie, z ktorých 6 bytov je trojizbových a 2 

byty sú jednoizbové. Bytový dom bol postavený z prostriedkov Štátneho fondu rozvoju 

bývania Ministerstva výstavby SR.  

  Prioritou obce Čekovce v oblasti bývania a služieb je v prvom rade príprava budovania 

inžinierskych sietí a miestnych cestných komunikácií, ktoré sú dôležitými faktormi pre rozvoj 

bytovej a podnikateľskej výstavby. Výstavba a rekonštrukcia bytového fondu obce, pomoc a 

poskytovanie podmienok pre výstavbu domov predovšetkým mladým rodinám je ďalším 

dlhodobým cieľom obce Čekovce.  

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja sa obec Čekovce rozhodla orientovať aj na 

územné plánovanie, ktorého cieľom je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia 

priestorového usporiadania územia  a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo 

udržateľného rozvoja.  

 

6.2. 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. Súkromné podnikanie v obci sa sústreďuje predovšetkým do 

oblastí obchodu, reštauračných služieb, remeselníckych služieb, poľnohospodárskej výroby, 

drevovýroby a drobných služieb pre obyvateľstvo.  

 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.  

Obchodnú vybavenosť obce zabezpečuje predajňa potravín Coop Jednota. Táto predajňa 

je jedinou predajňou ktorá uspokojuje základne individuálne potreby obyvateľov obce. 

Pohostinské služby sú zastúpené taktiež jediným pohostinstvom, pohostinstvom VONA. Na 

území obce pôsobí aj poľovnícke združenie BRIAČ a URBÁR, pozemkové spoločenstvo. 

Medzi najvýznamnejších podnikateľov v obci patrí Ing. Jozef Ľupták, ktorý sa venuje 

včelárstvu.  V obci Čekovce celkovo pôsobia traja samostatne hospodáriaci roľníci. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že ekonomický život v obci sa 

bude orientovať na vytváranie podmienok pre rozširovanie podnikateľských aktivít 

a zvyšovania zamestnanosti v obci.  
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6.2.1. Nezamestnanosť v obci 

 

Nezamestnanosť ako sociálno-ekonomický jav sa v určitej miere vyskytuje v každej 

ekonomike, a prináša aj negatívne sociálne dôsledky (napr. krádeže, alkoholizmus, 

zanedbávanie rodiny atď.) 

V minulosti roky hosp. krízy 1929 - 1933 zastihli aj obec Čekovce, ktorá mala značné 

množstvo nezamestnaných. Situácia sa čiastočne zlepšila výstavbou cesty Žemberovce – 

Podkriváň.  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny k 20. 01. 2015 evidoval 32 dlhodobo 

nezamestnaných občanov s trvalým pobytom v obci Čekovce, ktorí sa nachádzajú v evidencií 

uchádzačov o zamestnanie. Z celkového počtu obyvateľov obce Čekovce je to približne 7,033 

%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková miera nezamestnanosti sa v okrese Krupina k 31. 12. 2014 pohybovala medzi 15 

– 20%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Čekovce sa snaží ponúknuť prácu nezamestnaným občanom prostredníctvom 

malých obecných služieb s cieľom, aby obdobie, kedy nemôžu nájsť uplatnenie na otvorenom 

trhu práce ani na podporovanom trhu práce využili na udržiavanie svojich doterajších 

zručností  a pracovných návykov.  Z tohto dôvodu úzko spolupracuje s úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny. Taktiež sa snaží hľadať možnosti ako vytvoriť čo najviac 

podporovaných pracovných miest. 
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7. Vývoj obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

 Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce Čekovce v roku 2014  bol   

rozpočet   obce   na  rok   2014. Obec Čekovce v roku 2014 zostavila rozpočet podľa 

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

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „o rozpočtových zmenách 

územnej samosprávy“). Rozpočet na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný.  

 Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 03. 01. 2014 uznesením č. 

01/15/2014. 

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

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:   

 prvá  zmena schválená dňa 29. 10. 2014 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 1/2014,  

 druhá zmena schválená dňa 25. 11. 2014 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 2/2014 

 tretia zmena  schválená obecným zastupiteľstvom dňa 05. 12. 2014 uznesením č. 

5/19/2014 

 

Rozpočet obce k 31.12.2014 v celých € 

 

 

 

 

 

 

 Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

rozpočtu 

k 31.12.2014 

Plnenie v % 

schválený 

Plnenie v % 

upravený 

Príjmy celkom 130 737,00 145 939,00 151 736,27 116,06 103,97 

z toho :      

Bežné príjmy 127 737,00 142 939,00 151 736,27 118,79 106,15 

Kapitálové príjmy 0 0 0 0 0 

Finančné príjmy 3 000,00 3 000,00 0 0 0 

Výdavky celkom 130 737,00 145 939,00 147 641,65 112,93 101,16 

z toho :      

Bežné výdavky 117 321,00 134 692,00 135 006,72 115,07 100,23 

Kapitálové 

výdavky 

3 000,00 831,00 830,45 27,68 99,93 

Finančné výdavky 10 416,00 10 416,00 11 804,48 113,33 113,33 

Rozpočet obce 0 0 4 094,62 - - 
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7.1. Plnenie príjmov za rok 2014 

 

 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 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

145 939,00 151 736,27 103,97 

 

V tom: 

a) Bežné príjmy -  daňové 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

106 0868,00 114 464,97 107,91 

 

b) Bežné príjmy – nedaňové 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

23 765,00 24 155,28 101,64 

 

c) Bežné príjmy – ostatné: granty a transfery 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

13 106,00 13 116,02 100,07 

 

d) Kapitálové príjmy 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

0 0,00 0,00 

 

e) Príjmové finančné operácie 

 

7.2. Čerpanie výdavkov za rok 2014 

 

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

a výdavkové finančné operácie. 

 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

145 939,00 147 641,65 101,16 

 

 

 

 

 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

3 000,00 0,00 0,00 
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V tom: 

a) Bežné výdavky 

Oddiel:   Rozpočet na 

rok 2014 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2014 

% plnenia 

01.1.1.6 Obce 52 825,00 54 630,00 54 602,91 101,39 

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde 

neklasifikované 
0,00 2 885,00 2 884,88 100,00 

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 830,00 796,00 795,08 99,88 

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 4 100,00 7 302,00 7 295,92 99,92 

04.5.1.3 Správa a údržba ciest 3 350,00 2 810,00 2 809,90 100,00 

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 4 450,00 6 452,00 6 451,45 99,99 

06.2.0 Rozvoj obci 150,00 336,00 336,10 100,03 

06.3.0 Zásobovanie vodou 1 775,00 2 934,00 2 933,14 99,97 

06.4.0 Verejné osvetlenie 1 300,00 1 529,00 1 529,62 100,04 

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 

inde neklasifikované 
3 235,00 2180,00 2 180,31 100,01 

08.2.0 Kultúrne služby 1 792,00 4 378,00 4 375,03 99,93 

08.2.0.5 Knižnice 420,00 320,00 318,72 99,60 

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane 

kultúrnych domov 
500,00 1 727,00 1 727,37 100,02 

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské 

služby 
500,00 586,00 585,10 99,85 

09.1.1 Predškolská výchova 42 094,00 43 817,00 44 162,85 100,79 

10.4.0.5 Ďalšie dávky sociálneho 

zabezpečenia 
0,00 1 010,00 1 010,94 100,09 

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v 

hmotnej a sociálnej núdzi 
0,00 1 000,00 1 007,40 100,74 

Spolu 117 321,00 134 692,00 135 006,72 100,23 

 

b) Kapitálové výdavky 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

831,00 830,45 99,93 

 

c) Výdavkové finančné operácie 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

10 416,00 11 804,48 113,33 

 

7.3. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenie za rok 2014 

 

 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. 



IInnddiivviidduuáállnnaa  vvýýrrooččnnáá  sspprráávvaa  oobbccee  ČČeekkoovvccee  zzaa  rrookk  22001144  

16 
 

 

Rozpočtové hospodárenie obce  

za rok 2014  v € 

Schválený rozpočet 2014  Skutočnosť k 31.12.2014    

Príjmy celkom  
130 737, 00 151 736,27 

Z toho: Bežné príjmy 127 737,00 151 736,27 

             Kapitálové príjmy 0,00 0,00 

             Finančné príjmy 3 000,00 0,00 

Výdavky celkom  
130 737, 00 147 641,65 

Z toho: Bežné výdavky 117 321,00 135 006,72 

             Kapitálové výdavky 3 000,00 830,45 

             Finančné výdavky 10 416,00 11 804,48 

Hospodársky výsledok 

 (prebytok +/ schodok -)    

vrátane finančných operácií 

0,00 4 094,62 

Bežný rozpočet (+,-) 10 416,00 16 729,55 

Kapitálový rozpočet (+,-) - 3 000,00 - 830,45 

Finančné operácie (+,-) - 7 416,00 - 11 804,48 

Hospodársky výsledok    

(prebytok + / schodok)             

po vylúčení finančných operácií 

7 416,00 15 899,10 

 

 Obec Čekovce vykázala prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. 

Z prebytku bežného rozpočtu kryla schodok kapitálového rozpočtu a uhradila splátky úverov.  

 Aj keď prostriedky bežného rozpočtu boli v priebehu rozpočtového roka použité na 

splátku úveru, obec Čekovce v roku 2014 dosiahla prebytok rozpočtového hospodárstva 

zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 15 899,10 € preto obci vyplýva 

povinnosť tvorby rezervného fondu.  

 Prebytok  rozpočtového hospodárenia obce Čekovce za rok 2014 navrhujeme použiť 

nasledovne:  

a) Prebytok rozpočtu vo výške 15 899,10 € použiť na: 

 tvorbu rezervného fondu. 

b) Prebytok rozpočtu, ktorý sa má usporiada v zdroji krytia, následne použiť v zmysle § 10 

ods. 7. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na: 

 usporiadanie splátok istiny úverov vo výške 11 804,48 €. Prevod finančných 

prostriedkov sa neuskutočňuje, pretože sa prostriedky použili v priebehu 

rozpočtového roka na splátku úveru, to zn. na výdavkovú finančnú operáciu. 

c) Na základe uvedených skutočností navrhujeme použiť zostávajúci prebytok rozpočtového 

hospodárenia za rok 2014 vo výške 4 094,62 €  

 na tvorbu rezervného fondu 
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7.4. Rozpočet na roky 2015 -2016 -2017 

 

 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.  

 

 

Návrh 

rozpočtu  

rok 2015 

Návrh 

rozpočtu  

rok 2016 

Návrh 

rozpočtu  

rok  2017 

Príjmy celkom z toho: 141 309,00 147 201,00 147 201,00 

Bežné príjmy 138 809,0 145 701,0 145 701,0 

Kapitálové príjmy 0,0 0,0 0,0 

Príjmové finančné operácie 2 500,0 1 500,0 1 500,0 

Výdavky celkom z toho  141 309,00 145 201,00 145 201,00 

Bežné výdavky z toho: 128 293,0 132 185,0 132 185,0 

01 Výkonné a zákonodarné orgány, 

finančné a rozpočtové záležitosti, 

zahraničné vzťahy 53 836,0 54 856,0 54 856,0 

03 Verejný poriadok a bezpečnosť 740,0 740,0 740,0 

04 Ekonomická oblasť  8 420,0 8 420,0 8 420,0 

05 Ochrana životného prostredia               7 060,0 7 060,0 7 060,0 

06 Bývanie a občianska vybavenosť 8 201,0 6 701,0 6 701,0 

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 4 069,0 6 141,0 6 141,0 

09 Vzdelávanie 45 967,0 48 267,0 48 267,0 

Kapitálové výdavky 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

Výdavkové finančné operácie 10 516,0 10 516,0 10 516,0 

Výsledok hospodárenia 8 016,0 11 016,0 11 016,0 

Výsledok hospodárenia so zapojením 

FO 0,0 2 000,0 2 000,0 
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8. Vývoj obce z pohľadu účtovníctva 

 

8.1. Aktíva – Majetok  
 

Názov   ZS  k 01. 01. 2014 KZ  k  31. 12. 2014 

Majetok spolu 483 519,03 461 382,03 

Neobežný majetok spolu 465 127,12 437 760,88 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 165,97 165,97 

Dlhodobý hmotný majetok 376 493,15 349 126,91 

Dlhodobý finančný majetok 88 468,00 88 468,00 

Obežný majetok spolu 18 130,46 23 406,67 

z toho :   

Zásoby 0,00 488,33 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  4 795,86 5 859,27 

Finančné účty  13 334,60 17 059,07 

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

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

Časové rozlíšenie  261,45 214,48 

 

8.2. Pasíva – Zdroje krytia 
 

Názov ZS  k  01. 01. 2014 KZ  k  31. 12. 2014 

Vlastné imanie a záväzky spolu 483 519,03 461 382,03 

Vlastné imanie  76 381,02 97 658,02 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  2 097,42 2 097,42 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  74 283,60 95 560,60 

Záväzky 208 401,02 187 873,96 

z toho :   

Rezervy  5 974,04 600,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 184 315,11 175 054,15 

Krátkodobé záväzky 10 968,84 7992,78 

Bankové úvery a výpomoci 7 143,03 4 227,03 

Časové rozlíšenie 198 736,99 175 850,05 
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8.3. Pohľadávky 

 

Pohľadávka Hodnota  Opis 

Pohľadávky z nedaňových 

príjmov  

2 586,88 pohľadávky na nájomnom v bytovom dome 

z minulých rokov 

Pohľadávky z nedaňových 

príjmov  

603,40 pohľadávky na platbách za vodu za bežné účtovné 

obdobie 

Pohľadávky z nedaňových 

príjmov  

1 054,69 pohľadávky na poplatku za komunálny odpad 

a drobný stavebný odpad za bežné účtovné obdobie 

Pohľadávky z daňových 

príjmov 

597,59 pohľadávky na daniach z nehnuteľnosti a z dane za 

psa z bežného účtovného obdobia 

Pohľadávky z daňových 

príjmov  

512,83 pohľadávky na daniach z nehnuteľnosti, z dane za 

psa a poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad z predchádzajúceho účtovného 

obdobie 

Spojovací účet pri združení 503,88 preplatok -  pohľadávka voči združeniu obcí bez 

právnej subjektivity 

Spolu 5 859,27  

 

8.4. Záväzky 

 

Záväzok Hodnota  Opis 

Ostatné dlhodobé 

záväzky 

171 497,05 Záväzky vo forme splátok istín úveru od ŠFRB, 

ktorý bol prijatý v roku 2004. Dátum splatnosti 

úveru je 02.12.2034.  

Ostatné dlhodobé 

záväzky 

2 420,88 Záväzky plynúce zo zmluvy o poskytnutí finančnej 

zábezpeky na nájom bytu. 

Záväzky zo soc. fondu 1 136,22 Tvorba a použitie sociálneho fondu. 

Dodávatelia 1 575,75 Záväzky voči dodávateľom za poskytnutý tovar 

a služby. 

Nevyfakturované 

dodávky 

648,60 Záväzky za dodaný tovar v mesiaci december, za 

vývoz a uloženie komunálneho odpadu v mesiaci 

december bežného roku, splatené v budúcom roku. 

Iné záväzky 10,32 Záväzok voči odborovým organizáciám za mesiac 

december bežného roku splatený v mesiaci január 

budúceho roku. 

Zamestnanci 3 352,29 Záväzok voči zamestnancom, mzdy za mesiac 

december bežného účtovného roka vyplatené v 

mesiaci január budúceho roku. 

Zúčtovanie s orgánmi 

sociálneho a zdravotného 

poistenia 

2 081,43 Záväzok voči sociálnej a zdravotnej poisťovni, 

odvody z miezd za mesiac december bežného roku 

vyplatený v mesiaci január budúceho roku. 

Ostatné priame dane 324,39 Záväzok voči daňovému úradu, odvod dane z miezd 

za mesiac december bežného roku vyplatený 

v januári budúceho roku. 

Spolu 183 046,93  
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9. Hospodársky výsledok za rok 2014 – vývoj nákladov a výnosov 

 
9.1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov 

 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/  Suma  

a) tržby za vlastné výkony  

a tovar 

602 - Tržby z predaja služieb 10 287,27 

b) daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

632 - Daňové výnosy samosprávy 111 317,41 

 633 - Výnosy z poplatkov  4 302,43 

c) finančné výnosy 662 - Úroky 661  5,41 

d) výnosy z transferov 693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov 

zo ŠR 

12 912,86 

 694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo 

ŠR 

20 170,44 

 696 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov od 

EÚ 

2 619,66 

 697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov 

od ostatných subjektov mimo verejnej správy 

300,00 

e) ostatné výnosy 645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 90,00 

648 - Ostatné výnosy 12 867,72 

 

9.2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov 

 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/  Suma   

a) spotrebované nákupy 501 - Spotreba materiálu  14 567,63 

 502 - Spotreba energie 10 393,68 

b) služby  511 - Opravy a udržiavanie 2 479,93 

 512 - Cestovné 1 901,17 

 513 - Náklady na reprezentáciu  762,02 

 518 - Ostatné služby  15 131,13 

c) osobné náklady 521 - Mzdové náklady  56 623,69 

 524 - Zákonné sociálne náklady 19 199,37 

d) dane a poplatky  538 - Ostatné dane a poplatky  114,26 

e) odpisy, rezervy atď. 551 - Odpisy  DNM a DHM 28 701,28 

f) finančné náklady 562 - Úroky 2 633,09 

 568 - Ostatné finančné náklady 2 741,13 

g) náklady na transfery 

a náklady z odvodu 

príjmov 

585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, 

VÚC ostatným subjektov verejnej správy 

813,18 

 586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, 

VÚC subjektov mimo verejnej správy 

220,00 

h) ostatné náklady  544 - Zmluvné pokuty, penále atď.  14,97 

 548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 576,52 
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 Účtovný hospodársky výsledok sa zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch 

účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5. 

 

 Bežné účtovné 

obdobie 

Predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Výnosy – účtovná trieda 6 180 847,24 164 909,20 

Náklady – účtovná trieda 5 159 569,37 168 649,79 

Výsledok hospodárenia pred zdanením  21 277,87 - 3 740,59 

Splatná daň z príjmov 0,87 0,00 

Výsledok hospodárenia po zdanení 21 277,00 - 3 740,59 

 

9.3. Hospodárenie fondov 

 

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2014  3 311,23 

Prírastky - z prebytku hospodárenia za uplynulý rozpočtový rok  842,73             

               - ostatné prírastky /úroky/             0,30 

               - ostatné úbytky /poplatky banke/ 73,70 

KZ k 31.12.2014 4 080,56 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2014 1 480,35 

Prírastky - povinný prídel -   1,5 %                    417,31       

Úbytky   - stravovanie                     787,20 

KZ k 31.12.2014 1 110,46 

 

 

10. Ostatné dôležité informácie 

 

10.1. Prijaté granty a transfery 

 

V roku 2014 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ  

 

 

    

       

- 1 - 

Účelové určenie grantov a 

transferov  

 

 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

UPSVaR Dávky v hmotnej núdzi, 

osobitný príjemca 

1 007,40 1 007,40 0,00 

UPSVaR Rodina a deti , obec osobitný 

príjemca 

1 010,94 1 010,94 0,00 

UPSVaR Príspevok na podporu 

udržiavania v zamestnaní 

zamestnancov s nízkymi 

mzdami  

1 700,65 1 700,65 0,00 
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Ministerstvo 

vnútra SR 

Voľby prezidenta SR, voľby 

do európskeho parlamentu, 

komunálne voľby 

2 884,88 2 884,88 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

hlásenie pobytu občanov SR 

a register obyvateľov SR 

145,20 145,20 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

odmena skladníka materiálu 

civilnej ochrany 

40,50 40,50 0,00 

UPSVaR Podpora výchovy 

k stravovacím návykom 

dieťaťa ohrozeného 

sociálnym vylúčením  

399,00 399,00 0,00 

MŠVVaŠ nenormatívne finančné 

prostriedky pre 5-ročné deti 

MŠ 

1 194,00 1 194,00 0,00 

UPSVaR Príspevok na úhradu časti 

nákladov ktoré súvisia s 

vykonávaním menších 

obecných služieb pre obec 

933,45 933,45 0,00 

BBSK Kultúrne podujatie „Tradičná 

chuť Hontu“ 

1 000,00 1000,00 0,00 

Lesy SR štátny 

podnik 

Oprava miestnej komunikácie 2 500,00 2 500,00 0,00 

Detronics, s.  r. 

o. 

Kultúrna akcia „Tradičná 

chuť Hontu“ 

200,00 200,00 0,00 

ASL-Tech, s. 

r. o. 

Kultúrna akcia „ Tradičná 

chuť Hontu“ 

100,00 100,00 0,00 

SPOLU 13 116,02 13 116,02 0,00 

 

10.2. Poskytnuté dotácie 

 

V roku 2014 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie: 

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

Centrum voľného 

času, mesto Krupina 

Na záujmové vzdelávanie detí s trvalým 

pobytom v obci Čekovce 

180,00 

Spoločný obecný 

úrad Krupina 

Bežný transfer z vlastných prostriedkov 

združeniu 

578,00 

Deti s trvalým 

pobytom v obci 

Novonarodeným deťom pri uvítaní do 

života 

220,00 

- Na členské príspevky 250,95 

SPOLU 1 228,95 

 

10.3.  Významné investičné akcie v roku 2014 

 

Obec Čekovce v roku 2014 nevykonala žiadnu investičnú činnosť. 
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10.4. Predpokladaný budúci vývoj 

 

 Medzi priority a predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch obec 

Čekovce radí:   

- rozšírenie kapacity materskej školy formou prístavby a rekonštrukcie priestorov, 

- rekonštrukcia mostov, výstavba chodníkov, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích 

kanálov, 

- úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov atď., 

- rekonštrukcia a modernizácia detského ihriska, 

- rekonštrukcia nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť, 

- rekonštrukcia kultúrneho domu, 

- montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov, 

- investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním 

turisticky zaujímavých objektov, budov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – 

miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty, 

- budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové 

tabule, cykloturistické značenie atď.,  

- budovanie cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, 

- rozvoj produktov a služieb cestového ruchu, 

- podpora malého a stredného podnikania, 

- rozvoj potenciálu v poľnohospodárskej výrobe,  

- výstavba vyhliadkovej veže,  

- rekonštrukcia miestnych komunikácií, 

- výstavba kompostoviska a zberného dvora, 

- výstavba ubytovacieho zariadenia. 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení bežného účtovného obdobia  

 Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného 

obdobia.  

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

 

 Obec Čekovce nie je vystavená žiadnym rizikám a neistotám. 

 

 

V Čekovciach dňa 11. 05. 2015 

 

Vypracovala: Mgr. Andrea Piatrovová – hospodárka obce   

  

 

 Predkladá:  Milan Gregáň – starosta obce 

 

 


