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1. Úvodné slovo starostu
Váţení spoluobčania,
k príleţitosti ukončenia kalendárneho a aj účtovného roku 2017 patrí
dôkladné vyhodnotenie ekonomickej a beţnej činnosti. Aj v roku 2017
sme pokračovali v úspešnom rozvoji obce a jej majetku. Posúdiť sa to
dá podľa štatistických hodnotení, kde máme veľmi dobré výsledky,
avšak kvalitu odvedenej práce môţu ohodnotiť aj občania našej obce.
Naďalej svojou prácou budujeme dobré meno, pozitívny imidţ zdravej a
perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvalitou ţivota Vás obyvateľov.
Výročná správa obce Čekovce za rok 2017 informuje o činnosti a hospodárení za uţ
spomínaný rok. Rok 2017 bol pre našu obec rokom náročným, ale nie neúspešným. Z pohľadu
investičnej náročnosti moţno za najvýznamnejšiu pokladať podpísanie zmluvy s Ministerstvom
dopravy a výstavby SR o dotácií na výstavbu ďalšej nájomnej bytovky, kde sa v súčasnosti
naplno pracuje na administratívnej časti projektu. Ďalej máme pripravený na podpis projekt na
celkovú rekonštrukciu cesty od kostola po časť obce Majer. V tomto roku sme sa taktieţ
zamerali na dôkladnú prípravu projektu na rekonštrukciu kultúrneho domu, ktorý podľa
pripraveného projektu po rekonštrukcii bude ,,ultranízko energetický“. Podaný je aj projekt na
kompletnú rekonštrukciu poţiarnej zbrojnice. V roku 2017 sme od Banskobystrického
samosprávneho kraja získali dotáciu na výstavbu nového detského ihriska pre potreby materskej
školy, ktoré je aj postavené a vybudoval sa aj nový plot a brána pri materskej škole. Po
niekoľkoročnej práci, ako jednej z mála obcí Krupinského okresu, sa podarilo v roku 2017
ukončiť spracovanie územného plánu obce Čekovce.
Aj v roku 2017 sa nám darilo udrţiavať a starať sa o verejné priestranstvá, budovy, aj
keď je to kaţdým rokom ťaţšie, keďţe historicky máme najmenej nezamestnaných v obci, ktorí
tieto práce vykonávali. Určite musíme do budúcnosti počítať s tým, ţe bude potrebné
organizovať spoločné brigády, upratovanie obce, kosenie cintorínov a pod. tak, ako to bolo aj
v minulosti.
Rok 2017 bol tieţ náročný, dosť hektický (príprava ďalších projektov) no ukončili sme
ho s pozitívnymi výsledkami za čo sa chcem poďakovať všetkým ktorí nám pomáhali,
hospodárke obce, poslancom a všetkým, ktorí v rámci moţností prispeli, pomohli pri
zrealizovaní uskutočnených projektov, akcií a prác.
Na koniec by som chcel pripomenúť, ţe na zlepšenie spolupráce a pre lepší rozvoj našej
obce je potrebné, aby sa do diania v obci zapojili všetci občania nie len kritikou, ale aj
pozitívnymi podnetmi a nápadmi. Všetky problémy v obci sú riešiteľné, najlepšie je ich však
riešiť v spolupráci s obecným úradom.
Som presvedčený, ţe je to moţné. Je potrebné spoločne hľadať riešenia a dobrý výsledok
sa dostaví, Čekovce budú ďalej napredovať!
Milan Gregáň
starosta obce Čekovce
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2. Identifikačné údaje obce
Názov:

OBEC ČEKOVCE

Sídlo:

Čekovce 19, 962 41 Bzovík

Okres:
IČO:
DIČ:
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
tel./fax
e-mail
web

Krupina
00319791
2021152436
06. 12. 1990
Zriadenie zo zákona
045/5595211
obeccekovce@zvnet.net
www.cekovce..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 Kriţan, 1994 – Mária
Parobková, 1998 – Anna Konôpková, 2002 – Anna Konôpková, 2006 – Miroslav Nôta, 2010 –
Milan Gregáň, 2015 – Milan Gregáň.
Zástupcom starostu obce Čekovce bol v roku 2017 Stanislav Gajdošík. Poslancami
obecného zastupiteľstva v obci Čekovce v roku 2017 boli Lucia Cibuľová, Branislav Gajdošík,
Stanislav Gajdošík, Ján Hanes, Miroslav Nôta.
Obec Čekovce mala v roku 2017 zriadené dve komisie pri obecnom zastupiteľstve a to:
1. Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
2. Komisia na riešenie mandátov a sťažností.
Hlavnou kontrolórkou obce je od roku 2015 Ing. Eva Lukáčová. Samostatným odborným
referentom obecného úradu je Mgr. Andrea Piatrovová.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol obci v roku 2017 príspevok na podporu
rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vďaka
ktorému obec vytvorila jedno pracovné miesto a prijala do pracovného pomeru jedného
uchádzača o zamestnanie na dobru určitú, t. j. na 9 mesiacov.
Obec Čekovce je zriaďovateľom materskej školy bez právnej subjektivity.
Zamestnancami Materskej školy so školskou jedálňou v Čekovciach sú riaditeľka Zuzana
Packová, učiteľky Andrea Balková, Mgr. Jana Zelenčíková, Alžbeta Fekiačová, kuchárka
Mariana Dendišová a upratovačka Katarína Bendíková. Pri materskej škole bola zriadená
školská rada pozostávajúca zo zástupcov rodičov, poslanca obecného zastupiteľstva,
zamestnancov materskej školy a zamestnanca obecného úradu.
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4. Poslanie, vízie, ciele
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Čekovce na roky 2015 – 2022
vymedzuje nasledovnú rozvojovú víziu obce Čekovce :
„ Strategickou víziou obce Čekovce je využitím vnútorného potenciálu obce vytvoriť
príťažlivú a zaujímavú obec s prevládajúcim vidieckym charakterom osídlenia s komplexne
vybudovanou infraštruktúrou, kvalitnými službami, prioritne zameriavajúcou sa na potreby
svojich občanov, zabezpečujúcu primeranú kvalitu života, s bohatou ponukou možností
trávenia voľného času a so zdravým životným prostredím“.
Strategické ciele rozvoja obce, jej priority a opatrenia boli stanovené predovšetkým na
základe problémov, ich príčin a dôsledkov v súčasnom stave obce. Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Čekovce na roky 2015 – 2022 ich definuje nasledovne:
„ Strategickým 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.“
Hlavná 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
v znení neskorších predpisov.

5. Základná charakteristika obce Čekovce
Podľa § 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov 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
Územie obce Čekovce je územný celok, ktorý
tvorí jedno katastrálne územie, a to katastrálne
územie Čekovce.
Obec Čekovce leţí východne od mesta
Krupina, v nadmorskej výške 396 m, v údolí, ktorým
preteká Čekovský potok vlievajúci sa do riečky
Krupinica. Rozloha katastrálneho územia obce je 1
500 ha. K obci náleţia lazy – Majer, Bauceň, Brieza,
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Ţobrák, Gerlach, Háj, Šípkovec a Kučalah. Obec Čekovce susedí s obcami Bzovík, Dolné
Mladonice, Horné Mladonice, Pliešovce, Bzovská Lehôtka a s mestom Krupina.
Z administratívneho hľadiska je obec začlenená do okresu Krupina a Banskobystrického
samosprávneho kraja. Vzhľadom k tomu, ţe obec je otvorenou ekonomickou a sociálnou
jednotkou s väzbami na svoje okolie je dôleţité, kde sa v tomto priestore nachádza.
Obec leţí 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, rovnobeţnými dolinkami
rozrezané chrbty, dvíhajúce sa na severovýchod. Budujú ich andezitické tufity a tufy.
Štruktúru poľnohospodárskej výroby v obci Čekovce určujú prírodno-klimatické
podmienky. Dlhoročné poľnohospodárske zameranie obce sa odzrkadľuje aj na členení pôdy
v katastrálnom území. V súčasnosti trvalé trávne porasty zaberajú najväčšiu časť územia, aţ
45%. Za nimi nasleduje orná pôda, ktorá zaberá 25% katastrálneho územia. V katastri obce
prevaţujú hnedé lesné a illimerizované pôdy. Najväčším subjektom poľnohospodárskej výroby
v Čekovciach je Roľnícke druţstvo Bzovík.
Juţná časť obce je odlesnená, vo vyššej severnej časti je dubový a bukový les, takţe tu
existujú vhodné podmienky pre poľovníctvo. Územie patrí do oblasti s výskytom jelenej, srnčej
a diviačej zveri a obhospodaruje ho miestne poľovnícke zdruţenie Briač.
Lesné hospodárstvo realizuje v katastri obce Čekovce Urbárske pozemkové spoločenstvo.
Na území obce prevláda mierne teplé podnebie juţného Slovenska. Priemerná teplota
v zimných mesiacoch je – 8 °C a počas letných mesiacov 20 – 25 °C. Poloha a podnebie
predurčujú obec na vyuţitie poľnohospodárstva.
Na území obce sa nachádza vzácna fauna a flóra. V čekovskej oblasti sa vyskytuje
napríklad modrica chocholnatá. V okolí Čekoviec sa taktieţ nachádzajú jedinečné hniezdiská
jastrabov, volaviek a divých kačíc.
5. 2 Demografické údaje
Obec Čekovce patrí do kategórie malých obcí. V roku 2017 bola priemerná hustota
obyvateľov 30,33 obyvateľa na km2. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2017
mala obec Čekovce 453 obyvateľov trvalo bývajúcich v obci. Z toho 218 muţov, čo tvorí 48 %
z počtu obyvateľov a 235 ţien, čo je 52 % z celkového obyvateľstva.
Roky
Stav
Muži
Ženy

2008
399
191
208

2009
396
189
207

2010
392
185
207

2011
444
219
225

2012
440
215
225

2013
445
215
230

2014
455
218
237

2015
458
224
234

2016
458
223
235

2017
453
218
235

Hustota
obyvateľstva

26,63

26,50

25,90

29,36

29,43

29,46

29,96

30,39

30,49

30,30

Zdroj: Databáza Datacube

Na základe doterajších historických záznamov, najvyšší počet obyvateľov, t. j. 846, mala
obec v r. 1961.
Podľa demografického vývoja obce moţno zistiť charakteristiku obecnej komunity.
Vývoj počtu obyvateľov v obci Čekovce je výsledkom populačnej dynamiky - pôrodnosti,
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úmrtnosti a migrácie. Počet obyvateľov v obci Čekovce sa podľa údajov štatistického úradu
Slovenskej republiky za obdobie od roku 2008 - 2017 vyvíjal nasledovne:
Rok
Počet obyvateľov k 1. 1.

Ţivonarodení
Zomretí
Prirodzený prírastok
Prisťahovaní
Vysťahovaní
Migračné saldo
Celkový prírastok
Počet obyvateľov k 31. 12.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

405
7
9
-2
8
12
-4
-6
399

399
4
10
-6
7
4
3
-3
396

396
4
6
-2
7
9
-2
-4
392

438
7
3
4
8
6
2
6
444

444
8
7
1
7
12
-5
-4
440

440
12
7
5
10
10
0
5
445

445
6
1
5
12
7
5
10
455

455
12
4
8
4
9
-5
3
458

458
11
6
5
2
7
-5
0
458

458
6
7
-1
5
9
-4
-5
453

Zdroj: Databáza datacube

5. 3 Národnostná a náboţenská štruktúra obyvateľstva
Podľa sčítania obyvateľov z roku 2011 je obec Čekovce národnostne jednoliata, keďţe aţ
92,66% občanov uviedlo pri sčítaní slovenskú národnosť.
V obci má dominantné zastúpenie Rímskokatolícka cirkev (85,09%), ktorá má v obci
dlhoročnú duchovnú tradíciu. Okrem rímsko-katolíckeho vyznania občania pri sčítaní
obyvateľstva uviedli aj vierovyznanie evanjelické (7,11%).
V Čekovciach sa nachádza Rímskokatolícky kostol Ruţencovej Panny Márie, ktorý je od
01. 07. 2009 spravovaný farským úradom v Čekovciach a vedie ho kňaz vdp. Juraj Mojţiš.
Znovuobnovená farnosť Čekovce bola vyčlenená z farnosti Senohrad. Nová farnosť patrí do
dekanátu Litava. Do farnosti Čekovce boli pridelené filiálky Dolné Mladonice a Horné
Mladonice. Náboţenstvo má priamy vplyv na kaţdodenný ţivot v obci vo všetkých jej
oblastiach.
5. 4 Symboly obce
Medzi najdôleţitejšie udalosti obce patrí zaloţenie 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.

Erb

Vlajka

Pečať

5. 5 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), aţ do dnešnej podoby
6

Individuálna výročná správa obce Čekovce za rok 2017

Čekovce; maďarsky Csákóc. Vznik obce sa viaţe 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 lúpeţníci, ktorí terorizovali obyvateľstvo. Od 17.
storočia obec patrila semináru v Ostrihome.
Ďalšia písomná zmienka sa zachovala aţ z obdobia po I. svetovej vojne, z ktorej sa
nevrátilo 28 občanov Čekoviec.
Obec pokojne naţívala aţ 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, muţi rezbárstvom.
5. 6 Významné osobnosti v obci
Do národnej histórie sa obec Čekovce zapísala ako rodisko priekopníka
pokroku v technických a prírodných vedách, paleontológa, národne cítiaceho
učiteľa, geológa a spisovateľa Jozefa V. Luňačeka, ktorý sa v Čekovciach
narodil v roku 1844. Zomrel 7. novembra 1911 v Krupine. V druhej polovici 20.
storočia boli jeho pozostatky premiestnené na Národný cintorín do Martina.
5. 7 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 Ruţencovej
Panny Márie, ktorý bol postavený v roku 1925. V miestnom
cintoríne stojí kríţ, ktorý dala postaviť Čekovská obec v roku 1895.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
Právomoci, kompetencie samosprávy podrobne ustanovuje zákon SNR č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 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“.
Niektoré úlohy, ktoré patria do samosprávnej pôsobnosti (originálne kompetencie), ako aj
administratívne úlohy, ktoré obec Čekovce plní v rámci preneseného výkonu štátnej správy sú
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predmetom činnosti spoločného obecného úradu v Krupine, ktorý si zriadili mestá a obce okresu
Krupina. Spoločná obecná úradovňa v Krupine v záujme kvalitného, odborného, racionálneho a
efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených kompetencií štátnej správy na obce
zabezpečuje vykonávanie kompetencií na úseku územného plánovania a stavebného poriadku,
ochrany prírody a krajiny cestnej dopravy a pozemných komunikácií, štátnej vodnej správy,
ochrany ovzdušia, ochrany pred povodňami. Taktieţ zabezpečuje výkon originálnych pôsobností
obcí na úseku sociálnych vecí a zabezpečovania procesu verejného obstarávania.
Obec Čekovce výkon svojich originálnych kompetencií financuje hlavne prostredníctvom
daňových príjmov, ktorými sa v tomto prípade rozumie daň z príjmov platenej fyzickými
osobami, tzv. podielová daň a miestne dane a poplatky. Na výkon prenesených kompetencií
štátnej správy obce Čekovce prijíma dotácie prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu, do
ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec.
6. 1 Výchova a vzdelávanie v obci
Predprimárna výchova a vzdelávanie je v obci Čekovce zabezpečovaná prostredníctvom
materskej
školy s jedálňou, ktorá je bez právnej subjektivity. Ide o štátnu škôlku
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Riaditeľkou materskej školy je od 01. 09. 1991 Zuzana
Packová.
Počet detí navštevujúcich materskú školu k 15. 09. 2017 bol 39 a to nielen z obce
Čekovce, ale aj z okolitých obcí. Medzi základné priority obec Čekovce patrí udrţanie
prevádzky materskej školy a následný rozvoj kvality predprimárneho vzdelávania. V tomto
smere v roku 2016 obec vďaka poskytnutej dotácií z Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky zrealizovala projekt prístavby k pôvodnej materskej škole, čím
rozšírila jej kapacity o jednu triedu.
Financovanie materskej školy je zabezpečované prostredníctvom rozpočtu obce.
Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v pôsobnosti obce Čekovce je v zmysle
zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v z. n. p financovaní prostredníctvom nenormatívnych finančných prostriedkov – príspevok na
výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ.
Deti s povinnou školskou dochádzkou navštevujú ZŠ v Bzovíku. Najbliţšie stredné
školy, ktoré navštevujú ţiaci a študenti z Čekoviec, sú v meste Krupina.
Do budúcnosti je vo 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 uţ priestorových, napr. vybudovanie multifunkčného
detského ihriska alebo o rozšírenie ponuky voľnočasových aktivít.
6. 2 Kultúrne a športové aktivity v obci
Kultúrna aktivita v obci Čekovce má vidiecky charakter. Na organizácií spoločenského
ţivota sa podieľa aj obecná samospráva poskytovaním priestorov pre jednotlivé podujatia,
a taktieţ 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,
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otcov a detí, Mikulášu, teplákový ples, oslavy pri ţivotných jubileách občanov, rovnako ako aj
uvítanie detí do ţivota. Kaţdoročne obec organizuje Silvestrovskú zábavu.
Medzi nepravidelné mieste podujatia patria stavanie mája, oslavy výročia obce,
udeľovanie čestného občianstva, dobrovoľné hasičské súťaţe, futbalové a 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 kniţnica, klub dôchodcov, klub mládeţe,
futbalové ihrisko, detské ihrisko.
Pre ďalšie kultúrne vyţitie občania vyuţívajú podujatia v priľahlých obciach, prípadne
v okresnom meste Krupina, kde často občania či starosta obec reprezentujú.
V obci sa nachádza verejná kniţnica. Kniţničný fond v súčasnosti tvorí 2 704 ks
kniţničných jednotiek, ktoré sú spracované neautomatizovane. V priestoroch kniţnice sa
nachádza internetová čitáreň.
V roku 2014 bol obnovený a z vlastných prostriedkov čiastočne zrekonštruovaný starší
dom vo vlastníctve obce, ktorý v súčasnosti slúţi ako pamätná izba zachytávajúca históriu ţivota
a kultúrne dedičstvo Čekoviec a jej obyvateľov.
K uţ podporovaným aktivitám vedúcim k efektívnemu tráveniu voľného času obyvateľov
obce Čekovce patrí klubová činnosť seniorov, ktorí sa stretávajú v klube dôchodcov.
V obci uţ dlhé roky pôsobí dobrovoľný hasičský zbor, ktorého cieľom je vychovávať
a pripravovať obyvateľstvo k ochrane pred poţiarmi, ţivelnými pohromami a inými
mimoriadnymi udalosťami. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prenechalo v roku 2015
obci Čekovce do bezplatného uţívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe
ministerstva, hasičský automobil. K hasičskému automobilu v roku 2016 pribudla vďaka
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky súprava povodňovej záchrannej sluţby.
6. 3 Zdravotná a sociálna starostlivosť
Základná zdravotná starostlivosť občanov je poskytovaná v zdravotníckom zariadení
v Bzovíku, v ktorom sa nachádza obvodný lekár pre dospelých a niektoré dni v týţdni tu
ordinuje aj lekár pre deti a dorast z Krupiny.
Ďalšia odborná a zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná v meste Krupine. V Krupine
sú zdravotnícke sluţby poskytované prostredníctvom siete zdravotníckych zariadení, ktoré
dostatočne zabezpečujú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov regiónu. Nepriaznivá situácia je
v zlom technickom stave niektorých budov a nedostatočnom vybavení prístrojovou technikou.
V meste Krupina sa nachádza 1 nemocnica, 3 lekárne, 6 ambulancií praktického lekára
a 15 ambulancií lekára špecialistu.
Starostlivosť o starších občanov obec rieši cez Spoločnú úradovňu v Krupine formou
poskytovania opatrovateľskej sluţby.
6. 4 Domový a bytový fond
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
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bytového fondu nasledovný: 165 budov s 1 bytom, 18 budov s 2 bytmi, 12 budov s 3 a viac
bytmi. V obci Čekovce majú najväčší podiel domy, ktoré boli postavené v období od 1946-1970.
V období od 1981-1990 došlo k spomaleniu bytovej výstavby a tento trend stále pretrváva.
Veľká časť bytov je obývaná vlastníkom daného bytu, pričom takmer všetky byty sú napojené na
verejný vodovod.
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. Obec Čekovce v roku 2018 plánuje zrealizovať projekt
výstavby ďalšieho bytového domu so 7 bytovými jednotkami.
Prioritou obce Čekovce je oprava povrchu vozoviek, ktoré sú dôleţitými 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.
Obec Čekovce sa orientuje aj na územné plánovanie. V tomto smere obec Čekovce v roku
2017 ukončila projekt spracovania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce
Čekovce“.
Na zákonnosť postupov pri realizácií stavebných činností dohliada predovšetkým
stavebný úrad v rámci Spoločnej obecnej úradovni v Krupine.
Obec Čekovce v rámci referátu ohlasovne pobytu zabezpečuje prenesený výkon štátnej
správy v zmysle zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri
obyvateľov Slovenskej republiky. V obci Čekovce sa nenachádza matričný úrad. Matričnú
činnosť vykonáva pre obce Čekovce susedná obec Bzovík
6. 5 Dopravné siete a dopravné systémy
Verejnú dopravnú sieť v obci zabezpečuje autobusová a cestná doprava. Verejnú dopravu
zabezpečuje SAD Zvolen š. p. a jej intenzita je vzhľadom k potrebe dopravného spojenia
obyvateľov obce nepostačujúca.
Cez územie obce prechádza cesta III. triedy. Obec je pomerne izolovaná od cestných
komunikácií vyššieho rádu. Z hľadiska pripojenia na cesty I. triedy je poloha obce Čekovce teda
veľmi nevýhodná. Asi 60% miestnych komunikácií v obci Čekovce má asfaltovú úpravu. Údrţba
týchto ciest je realizovaná z finančných prostriedkov cestného fondu obce. Aj napriek snahe
obce a jej obyvateľov je stav miestnych komunikácií podpriemerný, preto predpokladáme
v budúcnosti nutnosť resp. potrebu investovať do opravy komunikácií a zimnej údrţby.
Parkoviská pre osobné automobily sú v obci v nedostačujúcom počte. V súčasnosti sa
parkoviská nachádzajú pri bytovom dome a v centrálnej zóne obce pri obecnom úrade. Chodníky
v obci vybudované nie sú. V budúcnosti je preto potrebné uvaţovať o ich vybudovaní.
6. 6 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
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úroveň zamestnanosti a tieţ 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.
Dôleţitými faktormi pre ekonomický rozvoj obce sú taktieţ podmienky pre rozvoj
podnikania v obci a podnikateľské aktivity súkromného sektoru. Súkromné podnikanie v obci sa
sústreďuje predovšetkým do oblastí obchodu, reštauračných sluţieb, remeselníckych sluţieb,
poľnohospodárskej výroby, drevovýroby a drobných sluţieb pre obyvateľstvo.
V roku 2017 bolo v obci celkom vedených 32 právnych subjektov. Z toho 88,00 % bolo
fyzických osôb podnikateľov (prevaţne ţivnostníkov) a 12,00 % právnických osôb
(neziskových). Ku koncu roka 2017 obec eviduje 10 samostatne hospodáriacich roľníkov
vykonávajúcich činnosť na jej území.
Obchodnú vybavenosť obce zabezpečuje predajňa potravín COOP Jednota. Táto predajňa
je jedinou predajňou ktorá uspokojuje základne individuálne potreby obyvateľov obce.
Pohostinské sluţby sú zastúpené taktieţ jediným pohostinstvom, pohostinstvom VONA.
Najvýznamnejší podnikateľský subjekt pôsobiaci na území obce sa venuje včelárstvu.
Väčšina obyvateľov, predovšetkým trvale bývajúcich v obci, sa rozhoduje podnikať ako
fyzické osoby na základe ţivnostenského povolenia, a to najmä z dôvodu straty zamestnania,
vyuţitia vzdelania a zručnosti v danom odbore a zamestnania rodinných príslušníkov a blízkych.
6. 7 Nezamestnanosť
Počet nezamestnaných v obci Čekovce tvorí od roku 2008 viac ako 30 % z ekonomicky
aktívneho obyvateľstva, avšak od roku 2015 sa toto percento zníţilo, čo povaţujeme za
priaznivé. Informatívna miera nezamestnanosti, tzn. podiel počtu uchádzačov o zamestnanie
k počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov vyjadrený v percentách dosahuje k roku 2017
hodnotu 19,35 %,. Stav nezamestnaných v obci Čekovce k 31. 12. 2017 ako aj vývoj
nezamestnanosti v obci za posledných 10 rokov ukazuje nasledovná tabuľka.
Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

186

186

186

186

186

186

186

186

186

186

49
32
17

70
39
31

71
32
39

66
39
27

71
41
30

62
31
31

62
37
25

39
19
20

38
19
19

36
16
20

26,3

37,6

38,2

35,5

38,2

33,3

33,3

20,9

20,4

19,35

Ekonomicky aktívne
obyvateľstvo
Počet nezamestnaných
Muţi
Ţeny
Registrovaná miera
nezamestnanosti v %
Zdroj: UPSVR pracovisko Krupina

Obec Čekovce sa snaţí ponúknuť prácu nezamestnaným občanom prostredníctvom malých
obecných sluţieb s cieľom, aby obdobie, kedy nemôţu nájsť uplatnenie na otvorenom trhu práce
ani na podporovanom trhu práce vyuţili na udrţiavanie svojich doterajších zručností a
pracovných návykov. Z tohto dôvodu obec úzko spolupracuje s úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny. Taktieţ sa snaţí hľadať moţnosti ako vytvoriť čo najviac podporovaných pracovných
miest.
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7. Informácie o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Čekovce v roku 2017 bol
rozpočet obce na rok 2016. Obec Čekovce v roku 2017 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 v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol
zostavený ako vyrovnaný. Beţný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet
ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 14/13/2016 z dňa 09. 12. 2016 ods. 2 písm. f)
rozhodlo o neuplatňovaní programového rozpočtu podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09. 12. 2016 uznesením č.
14/13/2016 ods. 2 písm. g).
Rozpočet bol zmenený tri krát:
- prvá zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 09. 06. 2017 uznesením č. 17/03/2017
ods. 2 písm. j)
- druhá zmena schválená dňa 30. 09. 2017 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 2/2017,
- tretia zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2017 uznesením č. 20/06/2017
ods. 2 písm. e).
Rozpočet obce k 31. 12. 2017 v celých €

Príjmy celkom
z toho:
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho:
Beţné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Skutočné plnenie
príjmov/ čerpanie
výdavkov k 31. 12. 2017

% plnenie príjmov/
% čerpania
výdavkov

427 950,00

440 208,00

224 659,84

51,03

226 950,00
0,00
201 000,00
427 950,00

239 043,00
0,00
201 165,00
440 208,00

220 738,10
0,00
3 921,74
22 2259,26

92,34
0,00
1,95
50,49

175 230,00
241 190,00

199 041,00
229 637,00

198 745,98
13 764,11

99,85
5,99

11 530,00
0,00

11 530,00
0,00

9 749,17
2 400,58

84,55
-

7. 1 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenie za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Beţný rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok
bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31. 12. 2017
220 738,10
198 745,98
+ 21 992,12
0,00
13 764,11
- 13 764,11
+ 8 228,01

12

Individuálna výročná správa obce Čekovce za rok 2017

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

1 148,56
6 079,45
3 921,74
9 749,17
- 5 827,43
224 659,84
222 259,29
+ 2 400,55
1 148,56
1 252,02

Prebytok rozpočtu v sume 8 228,01 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p., navrhujeme pouţiť na:
 na tvorbu rezervného fondu
2 400,58 €
 na vysporiadanie finančných operácií
5 827,43 €
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňaţných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné podľa
ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 1 148,56 € ktoré je moţné pouţiť
v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo
výške 1 252,02 €.
7. 2 Rozpočet na roky 2017 - 2018 – 2019
Skutočnosť
k 31. 12. 2017

Príjmy celkom
z toho:
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

224 659,84

576 898,00

230 658,00

230 658,00

220738,10
0,00
3 921,74

230 218,00
154 290,00
192 390,00

228 658,00
0,00
2 000,00

228 658,00
0,000
2 000,00

Skutočnosť
k 31. 12. 2017

Výdavky celkom
z toho:
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

222 259,26

576 898,00

230 658,00

230 658,00

198 745,98
13 764,11
9 749,17

197 562,00
365 236,00
14 100,00

205 958,00
10 000,00
14 700,00

205 958,00
10 000,00
14 700,00
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8. Informácie o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8. 1 Aktíva – Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31. 12. 2016

Majetok spolu
Neobeţný majetok spolu
Z toho: Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obeţný majetok spolu
Z toho: Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

549 755,77
516 701,33
14 300,00
413 933,33
88 468,00
32 191,78
180,00
0,00
0,00
5 949,55
26 062,23
0,00
0,00
862,66

Skutočnosť
k 31. 12. 2017

523 778,65
492 968,37
14 576,00
389 924,37
88 468,00
29 883,13
393,90
0,00
0,00
5 350,34
24 138,89
0,00
0,00
927,15

8. 2 Pasíva – Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31. 12. 2016

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
Z toho: Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho: Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

549 755,77
121 989,45
2 097,42
0,00
119 892,03
180 922,49
700,00
165,45
159 379,44
17 017,60
3 660,00
246 843,83

Skutočnosť
k 31. 12. 2017

523 778,65
52 288,29
2 097,42
0,00
50 190,87
166 835,80
700,00
0,00
151 157,85
13 235,14
1 742,81
304 654,56

Medzi významné prírastky majetku patrí prírastok vo výške 15 080,00 € za
územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný plán obce Čekovce“, prírastok vo výške 2 426,94 €
za vianočné osvetlenie obce, prírastok vo výške 1 451,72 € spolu za elektrický bojler na ohrev
vody, notebook pre starostu obce, brány do materskej školy.
V roku 2016 obec prijala bankový úver na vypracovanie územnoplánovacej
dokumentácie v sume 12 200,00 €,- so splatnosťou do 07. 11. 2018. Nesplatená menovitá
hodnota k 31. 12. 2017 je 1 742,81 €,-.
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8. 3 Pohľadávky
Zostatok
k 31.12 2016

Pohľadávky

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

1 039,30
4 910,25

Zostatok
k 31.12 2017

710,44
4 639,90

V roku 2017 obec vykazovala iba krátkodobé pohľadávky vo výške 5 350,34 € z toho
86,72 % z nich tvoria pohľadávky po lehote splatnosti. Pohľadávky zahŕňali preplatok voči
zdruţeniu obcí bez právnej subjektivity, pohľadávky na nájomnom za budovu vo vlastníctve
obce, na vodnom, na daniach z nehnuteľnosti, na dani za psa a na poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady a pohľadávky na nájomnom v bytovom dome 8 b. j. z minulých
rokov. Najvýznamnejšiu časť pohľadávok po lehote splatnosti tvoria pohľadávky na nájomnom
v bytovom dome 8 b. j. z minulých rokov a to aţ 55,75%. Uvedené pohľadávky na nájomnom
prevzal exekučný úrad. Pohľadávky vykázané v roku 2017 zaznamenali napriek tomu pokles
oproti minulému roku o 599,21 €.
8. 4 Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31. 12. 2016

Zostatok
k 31. 12. 2017

Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

176 397,04
0,00

164 392,99
0,00

Záväzky zahŕňali záväzky zo sociálneho fondu, z poskytnutého úveru zo ŠFRB, záväzky
z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovom dome, záväzky voči dodávateľom, zamestnancom,
poisťovniam, daňovému úradu, nevyfakturované dodávky a ostatné záväzky.
Záväzky v roku 2017 zaznamenali pokles o 12 004,05 € a to hlavne vďaka zvýšeniu
podielových daní o 30,06 % oproti minulému roku a na to nadväzujúcemu riadnemu a včasnému
plneniu dodávateľských a iných záväzkov. Najvýznamnejšiu časť záväzkov tvoria záväzky
z úveru zo ŠFRB a to aţ 90,20 % z celkových záväzkov.

9. Hospodársky výsledok za rok 2017 – vývoj nákladov a výnosov
Názov

Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Sluţby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
15

Skutočnosť
k 31. 12. 2016

Skutočnosť
k 31. 12. 2017

226 366,93
41 200,28
33 677,96
105 759,09
121,98
1 014,12
39 497,20

232 898,14
33 215,81
29 183,08
125 934,62
34,18
900,13
38 331,62

3 781,17
0,00
1 311,11
4,02

3 855,44
0,00
1 440,26
3,00
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Výnosy
60 – Trţby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných sluţieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo
VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

238 882,70
11 720,39
0,00
0,00
151 096,37
14 456,38
700,00

253 619,20
12 152,06
0,00
0,00
184 873,90
13 306,52
700,00

25,41
0,00
60 884,15

15,96
0,00
42 570,76

12 515,77

20 721,06

Kladný hospodársky výsledok v sume 20 721,06 € bol zúčtovaný na účet 428
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Výnosy obce Čekovce v roku 2017 spolu predstavovali sumu 253 619,20 €, čo je oproti
roku 2016 nárast o 14 736,50. V štruktúre výnosov majú dominantné postavenie daňové a colné
výnosy a výnosy z poplatkov vo výške 184 873,90 €, t. j. 72,89 %.
Náklady obce Čekovce v roku 2017 spolu predstavovali sumu 232 898,14 €, čo je oproti
minulému roku nárast o 6 531,21 €. Najvyšší podiel v štruktúre nákladov tvorili osobné náklady
podielom 54,07 %. Osobné náklady vzrástli oproti minulému roku o 20 175,53 € čo bolo
spôsobené valorizáciou platov. Najvyšší pokles v porovnaní s minulým rokom bol zaznamenaný
na poloţkách spotrebované nákupy a sluţby a to v celkovej výške spolu 12 479,35 €.

10. Ostatné dôleţité informácie
10. 1 Prijaté granty a transfery
V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- beţné výdavky
- kapitálové výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

-2-

UPSVaR

Rodina a deti , prídavky na dieťa,
obec osobitný príjemca
- bežné výdavky
Podpora výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením
- bežné výdavky
Príspevok na podporu rozvoja
miestnej a regionálnej
zamestnanosti podľa §50j zákona
o sluţbách zamestnanosti
-bežné výdavky

UPSVaR

UPSVaR
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Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-3-

Suma
skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-4-

658,56

658,56

0,00

191,00

136,00

55,00

5 399,52

5 399,52

0,00

-5-
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Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
MŠVVaŠ SR
VÚC-BBSK
Dobrovoľná
poţiarna
ochrana SR
Recyklačný
fond
SPOLU

Voľby do VÚC
-bežné výdavky
Hlásenie pobytu občanov SR a
register obyvateľov SR
- bežné výdavky
Odmena skladníka materiálu
civilnej ochrany
-bežné výdavky
Register adries
- bežné výdavky
Nenormatívne finančné
prostriedky pre 5-ročné deti MŠ
- bežné výdavky
Rekonštrukcia detského ihriska
pri materskej škole
-bežné výdavky
Činnosť dobrovoľného hasičského
zboru
- bežné výdavky

664,40

496,13

168,27

151,14

151,14

0,00

50,00

50,00

0,00

99,60

99,60

0,00

1 305,00

1 305,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

1 400,00

1 400,00

0,00

Za vyseparované zloţky
komunálneho odpady
- bežné výdavky

22,00

22,00

0,00

Beţné a kapitálové výdavky

11 941,22

11 717,95

223,27

10. 2 Poskytnuté dotácie
V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie:
Prijímateľ dotácie

Spoločný obecný úrad Krupina
Mesto Krupina
Deti s trvalým pobytom v obci

Účelové určenie dotácie
Beţný transfer z vlastných prostriedkov
zdruţeniu
Záujmové vzdelávanie detí v Domčeku
CVČ Krupina
Novonarodeným deťom pri uvítaní do
ţivota

SPOLU

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

644,04
210,00
120,00
974,04

10. 3 Významné investičné akcie v roku 2017
Obec Čekovce v roku 2017 ukončila projekt spracovania územnoplánovacej
dokumentácie „Územný plán obce Čekovce“.
Cena diela podľa zmluvy o dielo č. UC-01/2015 predstavovala sumu 13 700,00 €. Podľa
mandátnej zmluvy č. 1 a č. 2 na zabezpečenie činnosti odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní
územného plánu celková cena činnosti plnenia zmluvy bola vo výške 1 380,00 €.
Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu kapitoly Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na rok 2016 obec prijala dotáciu za
účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie návrh územného plánu obce.
Názov projektu:
Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce
Čekovce“
Celková výška investície:
15 080,00 €
17
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 Výška podpory formou dotácie:
 Vlastné zdroje:

8 540,00 €
6 540,00 €

10. 4 Predpokladaný budúci vývoj
a) Názov projektu:
Obnova povrchu vozovky obce Čekovce
Obec Čekovce v roku 2016 podala ţiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 7 – Základné sluţby a obnova dedín vo
vidieckych oblastiach, aktivita 1 výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok,
mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok.
Predpokladaný termín realizácie:
rok 2018
Predpokladaná výška investície:
99 090,97
 Návrh zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka
SR 2014-2020 č. 072BB130070:
99 090,97 €.
b) Názov projektu:

Kúpa nájomného bytu v bytovom dome na základe zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve.
Obec Čekovce v roku 2016 začala konať ohľadom investičného zámeru kúpa nájomných
bytov v bytovom dome na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy. Výstavba 7 nájomných
bytov pre obec Čekovce sa bude realizovať v súlade s platnými ustanoveniami zákona č.
433/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákona č. 150/2013 Z. z.
o Štátnom fonde rozvoja bývania.
Predpokladaný termín realizácie:
rok 2018
Predpokladaná výška investície:
356 438,30 €
 Zmluva č. 0075-PRB/2017 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
z Ministerstva dopravy a výstavby SR:
126 930,00 €
 Zmluva č. 0076-PRB/2017 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
z Ministerstva dopravy a výstavby SR:
27 360,00 €
 Zmluva o úvere so ŠFRB:
190 390,00 €
 Vlastné zdroje:
11 758,30 €
c) Názov projektu:
Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a KD v obci Čekovce
Obec Čekovce podala ţiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
operačného programu Kvalita ţivotného prostredia so špecifickým cieľom zníţenie spotreby
energie pri prevádzke verejných budov. Projekt je spolufinancovaný európskym fondom
regionálneho rozvoja.
Predpokladaný termín realizácie:
Rok 2019
Predpokladaná výška investície:
500 330,09
 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŢP-PO4-SC431-2017-19/I446
z Ministerstva ţivotného prostredia SR.
475 313,59 €
 Vlastné zdroje:
25 016,50 €
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d) Názov projektu:
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Obec Čekovce ako zriaďovateľ Dobrovoľného hasičského zboru obce Čekovce podala
ţiadosť na Ministerstvo vnútra SR o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu poţiarnej zbrojnice
DHZO Čekovce.
Predpokladaný termín realizácie:
rok 2018
Predpokladaná výška investície:
32 159,99 €
 Predpokladaná výška dotácie:
30 000,00 €
 Vlastné zdroje:
2 159,99 €
Medzi ďalšie priority a predpokladané investičné akcie realizované v budúcich
rokoch obec Čekovce radí:
Súhrnný prehľad investičných a neinvestičných projektových zámerov obce Čekovce na
nasledujúce obdobie nám poskytuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Čekovce na roky 2015 - 2022, ktorý formuluje predstavu samosprávy o svojej budúcnosti spolu
s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie.
V nasledujúcich rokoch ide napr. o nasledovné priority a investičné akcie:
- obnova zvoničky nad obcou,
- rekonštrukcia miestneho rozhlasu,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií,
- výstavba chodníkov,
- výstavba detského ihriska atď.,
- rekonštrukcia kultúrnych pamiatok v obci.
10. 5 Udalosti osobitného významu po skončení beţného účtovného obdobia
Obec nezaznamenala ţiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného
obdobia.
10. 6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec Čekovce nie je vystavená ţiadnym rizikám a neistotám.

V Čekovciach dňa 03. 05. 2018
Vypracovala: Mgr. Andrea Piatrovová – samostatný odborný referent

Predkladá: Milan Gregáň – starosta obce
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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