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1. Úvodné slovo starostu obce   

      

V roku 2020 sme zabezpečovali chod samosprávy obce tak, aby sme čo najviac uspokojili 

potreby našich občanov. Z dôvodu zlej pandemickej situácii v našej krajine sme boli nútení 

zrušiť každoročné kultúrne akcie v našej obci. Napriek tomu sme sa snažili aspoň nejakým 

spôsobom a adekvátne nahradiť maloletým deťom Maškarný ples pre deti a príchod 

Mikuláša, ako aj starším obyvateľom našej obce Deň úcty k starším. 

 

V roku 2020 sa nám podarilo získať príspevok pre ZŠ od Magyar Patrióták Közössége vo 

výške 15.735,65 Eur na obdobie do 06/2022, ktorý sa používa na úhradu mzdových 

nákladov zamestnancov ZŠ.  

 

Našou snahou je naďalej zveľaďovať našu obec, aby bola hrdým domovom pre všetkých jej 

obyvateľov. 

 

Zároveň chcem poďakovať všetkým tým spoluobčanom, ktorý svojou prácou prispeli 

a naďalej prispievajú k zveľaďovaniu našej obce. 

 

 

 

 Július Lőrincz - starosta 
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2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Kečovo 

Sídlo: Kečovo č.78, 049 55  Kečovo 

IČO: 00328375 

Štatutárny orgán obce:  starosta 

Telefón: 058/7881175 

E-mail: kecovo.obec@gmail.com 

Webová stránka:  www.kecovo.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: Július Lőrincz 

Zástupca starostu obce: Mgr. Gabriela Kopša Caban 

Hlavný kontrolór obce: Katarína Hubayová 

Obecné zastupiteľstvo: Mgr. Tibor Bernáth 

 Gergely Garaj 

 Martin Garaj 

 Ladislav Slovik 

Komisie: Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  

 verejných funkcionárov 

 Komisia finančná 

Obecný úrad: Ing. Marcela Lőrinczová – samostatná odborná referentka 

 Erika Garajová – upratovačka 

Základná škola:  Mgr. Alžbeta Kováčová – riaditeľka ZŠ 

 Eva Kováčová – asistentka učiteľa ZŠ (od 01.09.2019) 

Materská škola: Judita Fodorová – učiteľka MŠ (do 30.06.2020) 

 Enikő Tubová – učiteľka MŠ (od 01.09.2020) 

  

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: Starostlivosť o rozvoj obce a jej obyvateľov, zabezpečovanie kvalitných  

 služieb pre obyvateľov obce ako aj návštevníkov. 

Vízie obce: Zvýšenie kvality života občanov obce, oprava a rekonštrukcia budov  

 (Úprava verejného priestranstva, Spevnenie brehu a jeho premostenie) 

Ciele obce: Vytvoriť priaznivé podmienky pre život všetkých obyvateľov obce 
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5. Základná charakteristika obce  

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 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 

Geografická poloha obce:  

Obec Kečovo sa nachádza na Silickej planine neďaleko hraníc s Maďarskou republikou a 

leží na južnom okraji vápencovej Silickej planiny. Okolie je bohaté na závrty, priepasti, 

vyvieračky a jaskyne. Na severovýchod od obce sa nachádza škrapové pole Domické škrapy. 

Ide o veľmi teplú lokalitu s teplomilnou vegetáciou. Rastie tu peniažtek slovenský a 

kapustovitá bylina s bielym kvetom, ktorá sa vyskytuje len na Silickej planine a na Zobore pri 

Nitre. Jaskyňa Domica je národnou prírodnou pamiatkou. Má bohatú kvapľovú výzdobu, 

cibuľové stalaktity a pagodovité stalagmity. Kaskádové jazierka. Vyskytuje sa tu 16 druhov 

netopierov. Domica spolu s jaskyňou Baradla na maďarskom území meria 25 km. Jaskyňu 

zaradili do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO 

 

Susedné mestá a obce : Obec Dlhá Ves, Hraničný priechod Domica - Aggtelek 

Celková rozloha obce :  1 357,3 ha 

Nadmorská výška :  V strede obce je 354 m.n.m., 308-530 m.n.m v chotári 

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov :  24,89 obyv. na km2, k 31.12.2020 je počet obyvateľov 338  

Národnostná štruktúra :  viac ako polovica obyvateľstva je maďarskej národnosti, ďalej sú tu 

obyvatelia slovenskej a ukrajinskej národnosti  

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolícky, evanjelický, 

reformovaný 
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Vývoj počtu obyvateľov :   Počet obyvateľov k 31.12.2019     =  344 

 Prisťahovaní                                  =      0 

 Odsťahovaní  =      0 

 Narodení =      4 

 Zomrelí =    10 

 Počet obyvateľov k 31.12.2020    =  338 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci :        0,03 % 

Nezamestnanosť v okrese :   12,14 %   

Vývoj nezamestnanosti :  nezamestnanosť v obci v porovnaní s rokom 2019 sa nezmenila. 

 

 

5.4. Symboly obce 

 

Erb obce : 

 

                         Erb obce je v zelenom štíte nad zlatým snopom bezostých klasov strieborné 

obrátené radlice, vpravo na zelenej hrude čerieslo, vľavo lemeš, ktorý vznikol 

na základe znaku obce na pečatidle, ktoré vzniklo koncom 18. Storočia 

a z ktorého sa zachoval atramentový odtlačok na dokumente z roku 1876, 

obsahuje typické symboly poľnohospodárskej výroby: čerieslo, lemeš 

a v strede pod nimi obilný snop. To je jasným svedectvom skutočnosti, že 

Kečovčania za svoj hlavný zdroj obživy v tej dobe považovali roľníctvo. 

 

Vlajka obce : 

 

Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov bieleho, 

zeleného, bieleho, zeleného, žltého, zeleného a bieleho. Vlajka má pomer 

strán 2 x 3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi 

do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je dané farbami obecného 

erbu. Prvá písomná zmienka o obci Kečovo sa datuje od roku 1272, kedy 

sa nazývala Kucheu. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil 

nasledovne: z roku 1344 je písomne doložený názov Kechew, z roku 

1786 je písomne doložený názov Kecschö, z roku 1920 Kečovo. Po maďarsky sa obec úradne 

nazývala Kecső. Obec je listinne doložená v roku 1272, ale vyvinula sa na mieste starého 

osídlenia. Patrila Kecsöiovcom. Po tureckých nájazdoch v roku 1564 sa na dve storočia 

vyľudnila. Znovu bola osídlená v 2. polovici 18. storočia, keď patrila Ragályiovcom a 

Fáyovcom. 
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Pečať obce :  

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom 

OBCE KEČOVO. 

 

 

 

Erb, vlajka a pečať sú základnými identifikačnými symbolmi, od ktorých možno odvodiť 

ďalšie. 

 

5.5. História obce  

Prvá písomná zmienka o obci Kečovo sa datuje od roku 1272, kedy sa nazývala Kucheu. 

V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil nasledovne: z roku 1344 je písomne doložený 

názov Kechew, z roku 1786 je písomne doložený názov Kecschö, z roku 1920 Kečovo. Po 

maďarsky sa obec úradne nazývala Kecső. Obec je listinne doložená v roku 1272, ale vyvinula 

sa na mieste starého osídlenia. Patrila Kecsöiovcom. Po tureckých nájazdoch v roku 1564 sa na 

dve storočia vyľudnila. Znovu bola osídlená v 2. polovici 18. storočia, keď patrila 

Ragályiovcom a Fáyovcom. Obec sa zaoberala poľnohospodárstvom, kováčstvom, chovom 

dobytka, uhliarstvom a pálením vápna. V rokoch 1939 až 1945 bola obec pripojená 

k Maďarsku.  

 

5.6. Pamiatky  

Klasicistický evanjelický kostol z roku 1820. 

 

Klasicistický rímsko-katolícky kostol zasvätený Nanebovstúpeniu Pána, ktorý bol postavený 

v 19. storočí. 

 

 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola 1.-4. ročník – počet žiakov 4 

- Materská škola – počet žiakov 5 

 

6.2. Zdravotníctvo 

Zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce poskytujú zdravotnícke zariadenia v obci 

Plešivec.  
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6.3. Stavebný poriadok 

Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a cestných komunikácií 

zabezpečuje Spoločný stavebný úrad so sídlom na Obecnom úrade v Plešivci. 

 

6.4. Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby sa v obci nezabezpečujú.  

 

6.5. Kultúra 

 Obec pravidelne organizuje viaceré kultúrne akcie, napr. mesiac úcty k starším - 

posedenie dôchodcov, dni obce, kultúrne akcie pre deti – Mikuláš, Maškarný ples. 

V spolupráci so susednými obcami v rámci Mikroregiónu Domica organizuje ples 

starostov a environmentálne akcie. Všetky akcie, ktoré obec pravidelne plánuje 

a organizuje boli v roku 2020 zrušené. 

 

6.6. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- FRESH – Labaš s.r.o., Košice – obchod s potravinami 

- Pohostinstvo Šport – Alžbeta Cabanová 

 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- SHR Tibor Lőrincz 

- SHR Ing. Štefan Hegedűs 

- SHR Kornélia Molnárová 

- SHR Miroslav Lőrinc 

    

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 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 2020 bol zostavený ako prebytkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.04.2020, uznesením č. 06/2020. 
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Rozpočet bol počas roka 2020 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu, prostredníctvom 

rozpočtových opatrení: 

- prvá  zmena  bola vykonaná, dňa 29.02.2020 – MV SR – voľby o NR SR 2020 

- druhá zmena bola vykonaná, dňa 30.03.2020 – presun, povolené prekročenie a viazanie príjmov 

a výdavkov – schválené starostom obce 

- tretia zmena bola vykonaná dňa 10.04.2020 – povolené prekročenie príjmov a výdavkov / 

ÚPSVaR – CnTP 03-11/2020 

- štvrtá zmena bola vykonaná dňa 20.04.2020 – presun rozpočtových položiek v rámci 

schváleného rozpočtu – schválené starostom obce 

- piata zmena bola vykonaná dňa 02.06.2020 – povolené prekročenie príjmov a výdavkov / ŠU 

SR – SODB 2021  

- šiesta zmena bola vykonaná dňa 22.06.2020 – povolené prekročenie príjmov a výdavkov / OÚ 

KE, odbor školstva – príspevok na učebnice 

- siedma zmena bola vykonaná dňa 12.08.2020 – povolené prekročenie príjmov a výdavkov / 

Grant od Magyar Patrióták Közössége a viazanie výdavkov z vlastných prostriedkov 

- ôsma zmena bola vykonaná dňa 08.09.2020 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí 

vyšších príjmov – OZ, uznesenie č.24/2020, zo dňa 12.11.2020 

- deviata zmena bola vykonaná dňa 28.09.2020 – povolené prekročenie príjmov a výdavkov / OÚ 

KE, odbor školstva – Príspevok na COVID 19  

- desiata zmena bola vykonaná dňa 13.10.2020 – povolené prekročenie príjmov a výdavkov / OÚ 

KE, odbor školstva – Príspevok na COVID 19 

- jedenásta zmena bola vykonaná dňa 11.11.2020 – povolené prekročenie príjmov a výdavkov / 

OÚ KE, odbor školstva – zníženie poskytnutých príspevkov 

- dvanásta zmena bola vykonaná dňa 25.11.2020 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí 

vyšších príjmov – OZ, uznesenie č.38/2020, zo dňa 17.12.2020 

- trinásta zmena bola schválená dňa 30.11.2020 – presun finančných prostriedkov / OÚ KE, 

odbor školstva  

- štrnásta zmena bola schválená dňa 16.12.2020 – povolené prekročenie príjmov a výdavkov / 

OÚ KE, odbor školstva – navýšenie normatívnych finančných príspevkov  

- pätnásta zmena bola schválená dňa 18.12.2020 – povolené prekročenie príjmov a výdavkov – 

sponzorstvo pre ZŠ – schválenie starostom  

- šestnásta zmena bola schválená dňa 19.12.2020- refundácia nákladov spojených s celoplošným 

testovaním COVID 19 / MV SR  

- sedemnásta zmena bola schválená dňa 31.12.2020 – zníženie a vrátenie poskytnutých 

finančných prostriedkov / OÚ KE, odbor školstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     11 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020 

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 184 476,00 202 938,75 172 801,53 85,15% 

z toho :     

Bežné príjmy 166 728,00 185 190,75 171 502,33 92,61% 

Kapitálové príjmy 196,00 196,00 195,20 99,59% 

Finančné príjmy 17 552,00 17 552,00 1 104,00 6,29% 

Výdavky celkom 183 366,00 200 569,75 153 847,42 76,71% 

z toho :     

Bežné výdavky 165 814,00 183 017,75 151 310,43 82,68% 

Kapitálové výdavky 15 200,00 15 200,00 1 433,22 9,43% 

Finančné výdavky 2 352,00 2 352,00 1 103,77 46,93% 

Rozpočet obce  1 110,00 2 369,00 18 954,11  

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020  

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2020 

Bežné  príjmy spolu 171 502,33 

z toho : bežné príjmy obce  171 502,33 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 151 310,43 

z toho : bežné výdavky  obce  151 310,43 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 20 191,90 

Kapitálové  príjmy spolu 195,20 

z toho : kapitálové  príjmy obce  195,20 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 1 433,22 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  1 433,22 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -1 238,02 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 18 953,88 

Vylúčenie z prebytku  -13 270,41 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 5 683,47 

Príjmy z finančných operácií 1 104,00 

Výdavky z finančných operácií 1 103,77 

Rozdiel finančných operácií 0,23 

PRÍJMY SPOLU   172 801,53 

VÝDAVKY SPOLU 153 847,42 

Hospodárenie obce  +18 954,11 

Vylúčenie z prebytku -13 270,41 

Upravené hospodárenie obce +5 683,70 
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Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet vo výške 20 191,90 €. Celkový výsledok 

hospodárenia za rok 2020 je prebytok rozpočtu obce vo výške 18 954,11 €, vrátane 

nevyčerpaného účelovo poskytnutého transferu vo výške 10.000,00 € na spevnenie brehu a 

premostenie a nevyčerpaného sociálneho fondu vo výške 3 270,41 €. 
 
 

7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022  

    

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Príjmy celkom 172 801,53 140 645,00 143 095,00 145 015,00 

z toho :     

Bežné príjmy 171 502,33 140 645,00 143 095,00 145 015,00 

Kapitálové príjmy 195,20 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 1 104,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Výdavky celkom 153 847,42 136 113,00 141 581,00 145 015,00 

z toho :     

Bežné výdavky 151 310,43 136 113,00 141 581,00 145 015,00 
Kapitálové výdavky 1 433,22 0,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 1 103,77 0,00 0,00 0,00 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Majetok spolu 729 740,49 730 088,42 

Neobežný majetok spolu 681 549,08 664 477,07 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 584 003,67 566 931,66 

Dlhodobý finančný majetok 97 545,41 97 545,41 

Obežný majetok spolu 48 080,02 65 190,48 

z toho :   

Zásoby 73,92 83,16 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  15 850,26 13 880,39 

Finančné účty  32 155,84 51 226,93 

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

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

Časové rozlíšenie  111,39 420,87 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k  31.12.2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 729 740,49 730 088,42 

Vlastné imanie  386 518,90 393 747,05 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  386 518,90 393 747,05 

Záväzky 32 559,85 38  322,65 

z toho :   

Rezervy  7 057,97 7 606,72 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 9 228,07 9 282,12 

Dlhodobé záväzky 6 016,73 7 830,97 

Krátkodobé záväzky 9 153,31 13 602,84 

Bankové úvery a výpomoci 1 103,77 0,00 

Časové rozlíšenie 310 661,74 298 018,72 
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     V roku 2021 sa plánuje spevnenie brehu a premostenie, úprava verejného priestranstva a 

údržba miestnych budov a verejných priestranstiev. 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2020 
Pohľadávky do lehoty splatnosti     

Pohľadávky po lehote splatnosti   112 365,44 118 542,92 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2020 
Záväzky do lehoty splatnosti   15 170,04 21 433,81 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

Nárast pohľadávok je spôsobený nezaplatením daňových poplatkov (daň z nehnuteľnosti,  

TKO) za rok 2020 a nedoplatkov za predchádzajúce roky. 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2020 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Náklady 190 156,23 174 855,35 

50 – Spotrebované nákupy 13 986,33 11 356,13 

51 – Služby 21 945,70 14 925,36 

52 – Osobné náklady 119 532,96 116 848,41 

53 – Dane a  poplatky 0,00 0,00 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 

481,20 195,20 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

29 396,86 27 780,52 

56 – Finančné náklady 3 230,40 2 398,56 

57 – Mimoriadne náklady 1 048,00 1 314,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

0,00 0,00 

59 – Dane z príjmov 534,78 37,17 

Výnosy 185 191,56 181 991,02 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 9 617,00 10 536,00 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných 

služieb 

0,00 0,00 
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62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z 

poplatkov 

127 125,06 121 590,73 

64 – Ostatné výnosy 3 231,76 2 726,88 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

0,00 0,00 

66 – Finančné výnosy 0,00 0,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

68 – Výnosy z bežných transferov od 

ostatných subjektov 

0,00 1 101,18 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC 

a v RO a PO zriadených obcou alebo 

VÚC 

45 217,74 46 036,23 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

-4 964,67 +7 135,67 

 

Hospodársky výsledok v sume +7 135,67 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - Nevypriadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

MF SR REGOB – register adries, hlásenie pobytu občanov 

– bežný transfer 

 

134,82 

MF SR Voľby do NR SR r. 2020 – bežný transfer 910,48 

ŠÚ SR Sčítanie obyvateľov, bytov a domov 2021 – bežný 

transfer 

1 268,00 

MV SR Refundácia výdavkov COVID 19 – celoplošné 

testovanie – bežný transfer 

425,70 

ÚPSVaR RV Projekty – zamestnanosť „Cesta na trh práce“ – 

bežný transfer 

 

7 477,63 

OÚ KE Prenesený výkon štátnej správy, odbor životného 

prostredia – bežný transfer 

 

33,64 

OÚ KE Výchova a vzdelávanie MŠ – bežný transfer 289,00 

OÚ KE Normatívne finančné prostriedky ZŠ – bežný 

transfer 

13 132,00 
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OÚ KE Normatívne finančné prostriedky ZŠ – príspevok na 

COVID – bežný transfer 

 

600,00 

OÚ KE Nenormatívne finančné prostriedky ZŠ – 

vzdelávacie poukazy – bežný transfer 

 

102,00 

OÚ KE Nenormatívne finančné prostriedky ZŠ – príspevok 

na učebnice – bežný transfer 

 

162,00 

OÚ KE Nenormatívne finančné prostriedky ZŠ – škola 

v prírode – bežný transfer 

 

300,00 

OÚ KE Nenormatívne finančné prostriedky ZŠ – asistent 

učiteľa – bežný transfer 

 

610,00 

Magyar 

Patriótak 

Közössége 

Príspevok na prevádzkové náklady ZŠ – bežný 

transfer 

15 735,65 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2020 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie na základe Uznesenia OZ č.07/2004, zo 

dňa 19.04.2004,  Uznesenia OZ a starostu obce o poskytovaní sociálnej pomoci:  

Prijímateľ 

dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

Kálmán Florián Sociálna výpomoc 600,00 

Novorodenci Príspevok pri narodení dieťaťa 664,00 

 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2020 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020: 

- Výstavba podstavca pod pamätník padlých vojakov v I. a II. svetovej vojny 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Spevnenie brehu a premostenie potoka 

- Údržba miestnych budov (MŠ, ZŠ, KD, OcÚ) 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  
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10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec neeviduje žiadne riziká. 

 

 

Vypracoval:  Magdaléna Kučerová                                Schválil:  Július Lőrincz 

 

V Kečove,  dňa 09.06.2021 

 

Vyvesené dňa: ............................... 

Zvesené dňa:    ............................... 

Schválené dňa: .............................., č. uznesenia: ............................... 

 

Prílohy: 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 


