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1. Základná charakteristika Obce Kečovo 
 

Identifikácia účtovnej jednotky  

 

Názov:   Obec Kečovo  

Sídlo:     Kečovo č.78  

Pošta:    049 55  Kečovo 

IČO:      00328375 

DIČ:      2020961371 

  

Štatutárny zástupca: Július Lőrincz 
 

Obec je samostatný správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, 

ktorá 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.  

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je 

rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť 

hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k 

právnickým osobám a fyzickým osobám- podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k 

obyvateľom žijúcim na území obce.  

Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa.  

 

 

1.1 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 

 

Výmera katastra obce :  1 357 ha   

 

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

 

 

1.2 Demografické údaje  
 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2017:  354 

muži: 178 

ženy:  176 

 

Priemerný vek obyvateľov k 31.12.2017 je 42,88 rokov. 
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0 – 6 rokov:        24 obyvateľov 

7 – 18 rokov:      33 obyvateľov 

19 – 60 rokov:  217 obyvateľov 

nad  60 rokov:    80 obyvateľov 

 

Národnostná štruktúra:  slovenská, maďarská 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania :  

- evanjelická cirkev  

- rímskokatolícka cirkev  

 

Vývoj počtu obyvateľov : Počet obyvateľov oproti roku 2016 sa nezmenil. 

 

 

1.3 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.  

Pečať obce  
Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC KEČOVO.  

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

ďalšie.  
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Krátka zástava Kečovo má podobu obdĺžnika, ktorý je dlhšou stranou pripojený k žrdi. Je 

určený najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu v obci.  

Koruhva Kečova má podobu zvislej zástavy na kratšom priečnom rahne spolu s ktorým sa 

vztyčuje na stožiar.  

1.4 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.  

 
1.5 Pamiatky 

 

Kultúrne pamiatky: 

 

Klasicistický evanjelický kostol z roku 1820. 

 

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

v 19. storočí. 

 
1.6 Výchova a vzdelávanie 

 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, 049 55  Kečovo č.72 

- Materská škola, 049 55  Kečovo č.72 

 

1.7 Kultúra 

 

Spoločenský a kultúrny život v obci: 

Obec reprezentuje futbalové mužstvo, ktorý reprezentujú družstvá dorast. 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 Mikroregionu Domica organizuje ples starostov a environmentálne akcie. 

 

1.8 Hospodárstvo  

 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci: 

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

- Mini potraviny – Kornélia Molnárová – obchod s potravinami 

- Pohostinstvo Šport – Alžbeta Cabanová 
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1.9 Organizačná štruktúra obce k 31.12.2017 

 

Starosta obce :  Július Lőrincz 

 

Zástupca starostu obce: Ing. Arpád Lőrincz PhD.  

 

Obecné zastupiteľstvo: Peter Barkai 

    Jaroslav Garaj 

    Viliam Lőrincz 

    Csaba Molnár        

 

Obecný úrad: samostatné odborné referentky: Ing. Marcela Lőrinczová 

             

   upratovačka:    Erika Garajová   

     

  

2. Rozpočet obce na rok 2017 a jeho plnenie  

 
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom 

rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom 

rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je 

zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.  

 

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:  

- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce,  

- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.  

Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí :  

- podiely na daniach v správe štátu,  

- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,  

- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.  

Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy :  

- k rozpočtom iných obcí,  

- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné 

úlohy.  

 

V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. 

Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

 

Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný 

rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné 

operácie. 

 

Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný   rozpočet   bol   

zostavený   ako  prebytkový,  kapitálový   rozpočet ako   schodkový a finančné operácie ako 

vyrovnané.  
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Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.03.2017, uznesením  

č. 7/2017. Následne boli počas roka 2017 vykonané nasledovné zmeny rozpočtu, 

prostredníctvom rozpočtových opatrení: 

- prvá  zmena  schválená dňa 14.06.2017 – starostom obce 

- druhá zmena schválená dňa 19.06.2017 – starostom obce 

- tretia zmena  schválená dňa 29.06.2017 – starostom obce  

- štvrtá zmena schválená dňa 01.10.2017 – starostom obce 

- piata zmena schválená dňa 11.10.2017 – starostom obce 

- šiesta zmena schválená dňa 13.11.2017 – starostom obce 

- siedma zmena schválená dňa 04.12.2017 – starostom obce 

- ôsma zmena schválená dňa 05.12.2017 – starostom obce 

- deviata zmena schválená dňa 06.12.2017 – starostom obce 

- desiata zmena schválená dňa 07.12.2017 – starostom obce 

- jedenásta zmena schválená dňa 11.12.2017 – starostom obce 

- dvanásta zmena schválená dňa 12.12.2017 – starostom obce 

- trinásta zmena schválená dňa 13.12.2017 – starostom obce 

 

 

 

Rozpočet obce v Eur: 

 Rozpočet 

Príjmy celkom 167 609,00 € 

z toho:  

Bežné príjmy 141 857,00 € 

Kapitálové príjmy 13 500,00 € 

Finančné operácie príjmové 12 252,00 € 

Výdavky celkom 167 455,00 € 

z toho:  

Bežné výdavky 128 160,00 € 

Kapitálové výdavky 36 943,00 € 

Finančné operácie výdavkové 2 352,00 € 

 

 

 

2.1 Plnenie príjmov za rok 2017 

 

2.1.1 Bežné príjmy: 

 

Príjmy celkom v celých eurách 

Schválený rozpočet 167 609,00 € 

Skutočnosť k 31.12.2017 191 268,18 € 

% plnenia k upravenému rozpočtu 114 % 
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Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce 

 

Kategória Text Schválený 

rozpočet 2017 

v celých eurách 

Skutočnosť 

2017 

v celých eurách 

% 

 Príjmy celkom 141 857,00 € 165 120,98 € 116 % 

100 Daňové príjmy 112 992,00 € 114 980,75 € 102 % 

200 Nedaňové príjmy 11 307,00 € 19 844,96 € 176 % 

310 Granty a transfery 17 558,00 € 30 295,27 € 173 % 

 

 

2.1.2 Kapitálové príjmy 

 

Príjmy celkom v celých eurách 

Schválený rozpočet 13 500,00 € 

Skutočnosť k 31.12.2017 13 895,20 € 

% plnenia k upravenému rozpočtu 103 € 

 

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce 

 

Kategória Text Schválený 

rozpočet 2017 

v celých eurách 

 

Skutočnosť 

2017 

v celých eurách 

% 

 Príjmy celkom 13 500,00 € 13 895,20 € 103,00 % 

230 Kapitálové príjmy 0,00 € 395,20 €  % 

320 Kapitálové granty 

a transfery 

13 500,00 € 13 500,00 € 100,00 % 

 

 

 2.1.3 Príjmové finančné operácie 

 

Príjmy celkom v celých eurách 

Schválený rozpočet 12 252,00 € 

Skutočnosť k 31.12.2017 12 252,00 € 

% plnenia k upravenému rozpočtu 100,00 % 

 

 

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce 

 

Kategória Text Schválený 

rozpočet 2017 

v celých eurách 

Skutočnosť 

2017 

v celých eurách 

% 

 Príjmy celkom 12 252,00 € 12 252,00 € 0,00 % 

450 RF a ŠR 12 252,00 € 12 252,00 € 0,00 %  

510 Bankové úvery 0,00 € 0,00 € 0,00% 
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2.2 Plnenie výdavkov za rok 2017 

 

 2.2.1 Bežné výdavky 

 

Výdavky celkom v celých eurách 

Schválený rozpočet 128 160,00 € 

Skutočnosť k 31.12.2017 140 091,55 € 

% plnenie k upravenému rozpočtu 109 % 

 

 

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce 

 

Funkčná klasifikácia - text Schválený 

rozpočet  2017 

v celých eurách 

Skutočnosť 

2017 

v celých eurách 

%  

01.1.1.6  Obce 64 813,00 73 629,45 114 % 

01.1.2     Finančná a rozpočtová oblasť 200,00 290,78 145 % 

01.6.0     Všeobecné verejné služby 0,00 455,64 0 % 

01.7.0     Transakcie verejného dlhu 500,00 284,84 57 % 

03.2.0     Ochrana pred požiarmi 800,00 700,00 88 % 

04.5.1     Cestná doprava 800,00 853,73 107 % 

05.1.0     Nakladanie s odpadmi 6 050,00 4 988,45 82 % 

05.6.0     Životné prostredie 528,00 472,44 89 % 

06.2.0     Rozvoj obcí 1 270,00 575,58 45 % 

06.4.0     Verejné osvetlenie 1 705,00 1 152,01 68 % 

08.1.0     Rekreačné a športové služby 0,00 14,14 0 % 

08.2.0.9  Knižnice 3 920,00 2 610,80 67 % 

08.3.0     Vysielacie a vydavateľ. služby 600,00 169,19 28 % 

08.4.0     Náboženské a iné spol. služby 2 540,00 2 671,55 105 % 

09.1.1.1  Predškolská výchova 19 789,00 17 458,61 88 % 

09.1.2.1  Základ.vzdel. s bež. starostliv. 23 315,00 22 909,59 98 % 

09.5.0     Vzdelávanie nedefinované 100,00 0,00 0 % 

10.1.2     Jednotlivcovi 600,00 766,00 128 % 

10.2.0.2  Ďalšie sociálne služby 630,00 370,72 59 % 

Podnikateľská činnosť 0,00 9 603,73 0 % 

Spolu 128 160,00 140 091,55 109 % 

 

 

2.2.2 Kapitálové výdavky 

 

Výdavky celkom v celých eurách 

Schválený rozpočet 36 943,00 € 

Skutočnosť k 31.12.2017 33 309,15 € 

% plnenia k upravenému rozpočtu 90 % 
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     Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce. 

 

Funkčná klasifikácia - text Schválený 

rozpočet 2017 

v celých eurách 

Skutočnosť 

2017 

v celých eurách 

%  

01.1.1     Obec 36 263,00 € 30 792,45 € 85 % 

09.1.1.1  Predškolská výchova 680,00 € 680,00 € 100 % 

Podnikateľská činnosť 0,00 € 1 836,70 €  

Spolu 36 943,00 € 33 309,15 € 90 % 

 

 2.2.3 Výdavkové finančné operácie 

 

Výdavky celkom v celých eurách 

Schválený rozpočet 2 352,00 € 

Skutočnosť k 31.12.2017 2 352,00 € 

% plnenia k upravenému rozpočtu 100 % 

 

 

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií obce 

 

Funkčná klasifikácia - text Schválený 

rozpočet 2017 

v celých eurách 

Skutočnosť 

2017 

v celých eurách 

%  

01.7.0     Transakcie verejného dlhu 2 352,00 € 2 352,00 € 100 % 

Spolu 2 352,00 € 2 352,00 € 100 % 

 

 

3. Hospodárenie obce a vyčíslenie výsledku hospodárenia za rok 2017 
 

Čerpanie rozpočtu – skutočnosť Príjmy 

2017 

Výdavky 

2017 

Rozdiel 

2017 

Bežný rozpočet (BR) 165 120,98 140 091,55 25 029,43 

Kapitálový rozpočet (KR) 13 895,20 33 309,15 -19 413,95 

BR + KR 179 016,18 173 400,70 5 615,48 

Z toho: nevyčerpané účelovo určené prostr. zo ŠR   0,00 

Prebytok na rozdelenie do RF/ schodok rozpočtu obce   5 615,48 

Finančné operácie (FO) 12 252,00 2 352,00 9 900,00 

Spolu BR+KR+FO 191 268,18 175 752,70 15 515,48 

 

 

     Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet vo výške 25 029,43€. Celkový výsledok 

hospodárenia za rok 2017 je prebytok rozpočtu obce vo výške 5 615,48 €.  

  

     V zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. obec vytvára rezervný fond vo výške 

určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10% z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6.  

 

     Zostatok z príjmových finančných operácií sú zdrojom peňažných fondov podľa § 15 ods. 

1 c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov. 
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     Zostatok z príjmových finančných operácií sa nerozdeľuje do peňažných fondov ako 

prebytok rozpočtu, nakoľko nebol súčasťou bežného rozpočtu ani kapitálového rozpočtu, tzn. 

súčasťou prebytku rozpočtu. 

 

     Z prebytku rozpočtu obce sa vylučujú cudzie prostriedky t.j. nevyčerpané prostriedky od 

Okresného úradu Košice, odbor školstva,  účelovo určené na bežné, ktoré je možné použiť 

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.  
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4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v celých eurách 
 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2017 KZ  k  31.12.2017 

SPOLU MAJETOK 640 971,17 665 176,66 

A. Neobežný majetok spolu 589 636,10 611 307,52 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 492 090,69 513 762,11 

Dlhodobý finančný majetok 97 545,41 97 545,41 

B. Obežný majetok spolu 51 141,96 53 504,34 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subj.ver.správy 597,15 1 275,97 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky 22 931,06 22 986,50 

Finančný majetok 27 613,75 29 241,87 

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

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

C. Časové rozlíšenie 193,11 364,80 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2017 KZ  k  31.12.2017 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 640 971,17 665 176,66 

A. Vlastné imanie 360 823,82 371 585,60 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia 360 823,82 371 585,60 

B. Záväzky 27 186,18 37 493,09 

z toho :   

Rezervy 0,00 5 133,86 

Zúčtovanie medzi subj.verj.správy 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 3 545,93 2 130,88 

Krátkodobé záväzky 15 480,48 24 420,58 

Bankové úvery a ostatné prij.výp. 8 159,77 5 807,77 

C. Časové rozlíšenie 252 961,17 256 097,97 

        k 1.1.2017               k 31.12.2017 

AKTÍVA = PASÍVA          AKTÍVA = PASÍVA 

    640 971,17 = 640 971,17                                                                    665 176,66 = 665 176,66 
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5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých eurách 

 
5.1 Pohľadávky 

 

Pohľadávky Stav 

k 31.12.2016 

Stav 

k 31.12.2017 

Dlhodobé 0,00 0,00 

Krátkodobé – účet 318, 319 89 914,37 100 135,76  

 

5.2 Záväzky 

 

Záväzky Stav 

k 31.12.2016 

Stav 

k 31.12.2017 

Dlhodobé – účet 472, 474, 379 3 545,93 4 160,31 

Krátkodobé – účet 321, 331, 336, 342 15 480,48 17 470,76 

 

5.3 Bankové úvery 

 

P.č. Výška 

prijatého úveru 

Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2017 

Splatnosť 

 

Číslo úveru 

1. 85 202,00 € zmenka 5 807,77 € r. 2020 03/041/10 

 85 502,00 € Spolu: 5 807,77 €   

 

 

6. Hospodársky výsledok obce v celých eurách 

 
Náklady Popis /číslo účtu a názov/ Suma v EUR 

Spotrebované nákupy 

501 - Spotreba materiálu 9 848,41 

502 - Spotreba energie 1 632,91 

503 - Spotreba ostatných 
neskladovateľných dodávok 

2 176,86 

504 - Predaný tovar 0,00 

Služby 

511 - Opravy a udržiavanie 289,25 

512 - Cestovné 2 404,11 

513 - Náklady na reprezentáciu 2 740,49 

518 - Ostatné služby 12 617,89 

Osobné náklady 

521 - Mzdové náklady 76 764,66 

524 - Zákonné sociálne poistenie 25 931,25 

525 - Ostatné sociálne poistenie 0,00 

527 - Zákonné sociálne náklady 392,08 

528 - Ostatné sociálne náklady 2 438,97 

Dane a poplatky 

531 - Daň z motorových vozidiel 0,00 

532 - Daň z nehnuteľnosti 0,00 

538 - Ostatné dane a poplatky 0,00 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 

541 - Zostatková cena predaného 
dlhodobého nehmotného majetku 

613,80 

542 - Predaný materiál 0,00 

544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky 
z omeškania 

0,00 

545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z 
omeškania 

0,00 

546 - Odpis pohľadávky 0,00 
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548 - Ostatné náklady na prevádzkovú 
činnosť 

0,01 

549 - Manká a škody 0,00 

Odpisy, rezervy a opravné položky z 
prevádzkovej a finančnej činnosti a 
zúčtovanie časového rozlíšenia 

551 - Odpisy dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného 
majetku 

13 796,44 

552 - Tvorba zákonných rezerv z 
prevádzkovej činnosti 

0,00 

553 - Tvorba ostatných rezerv z 
prevádzkovej činnosti 

0,00 

557 - Tvorba zákonných opravných 
položiek z prevádzkovej činnosti 

0,00 

558 - Tvorba ostatných opravných 
položiek z prevádzkovej činnosti 

10 165,95 

554 - Tvorba rezerv z finančnej 
činnosti 

0,00 

559 - Tvorba opravných položiek z 
finančnej činnosti 

0,00 

555 - Zúčtovanie komplexných 
nákladov budúcich období 

0,00 

Finančné náklady 

561 - Predané cenné papiere a podiely 0,00 

562 - Úroky 178,57 

563 - Kurzové straty 0,00 

564 - Náklady na precenenie cenných 
papierov 

0,00 

566 - Náklady na krátkodobý finančný 
majetok 

0,00 

567 - Náklady na derivátové operácie 0,00 

568 - Ostatné finančné náklady 2 820,76 

569 - Manká a škody na finančnom 
majetku 

0,00 

Mimoriadne náklady 

572 - Škody 0,00 

574 - Tvorba rezerv 0,00 

578 - Ostatné mimoriadne náklady 1 264,00 

579 - Tvorba opravných položiek 0,00 

Náklady na transfery a náklady z odvodu 
príjmov 

581 - Náklady na transfery zo štátneho 
rozpočtu do štátnych rozpočtových 
organizácií 

0,00 

582 - Náklady na transfery zo štátneho 
rozpočtu ostatným subjektom verejnej 
správy 

0,00 

583 - Náklady na transfery zo štátneho 
rozpočtu subjektom mimo verejnej 
správy 

0,00 

584 - Náklady na transfery z rozpočtu 
obce alebo z rozpočtu vyššieho 
územného 

0,00 

585 - Náklady na transfery z rozpočtu 
obce alebo z rozpočtu vyššieho 
územného 

0,00 

586 - Náklady na transfery z rozpočtu 
obce alebo z rozpočtu vyššieho 
územného 

0,00 

587 - Náklady na ostatné transfery 0,00 

588 - Náklady z odvodu príjmov 0,00 

589 - Náklady z budúceho odvodu 
príjmov 

0,00 

Dane z príjmov 591 - Splatná daň z príjmov 1 799,55 
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595 - Dodatočne platená daň z príjmov 0,00 

Náklady spolu  167 875,96 

Výnosy Popis /číslo účtu a názov/ Suma v EUR 

Tržby za vlastné výkony a tovar 

601 - Tržby za vlastné výrobky 0,00 

602 - Tržby z predaja služieb 10 664,35 

604 - Tržby za tovar 0,00 

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 

611 - Zmena stavu nedokončenej 
výroby 

0,00 

612 - Zmena stavu polotovarov 0,00 

613 - Zmena stavu výrobkov 0,00 

614 - Zmena stavu zvierat 0,00 

Aktivácia 

621 - Aktivácia materiálu a tovaru 0,00 

622 - Aktivácia vnútroorganizačných 
služieb 

0,00 

623 - Aktivácia dlhodobého 
nehmotného majetku 

0,00 

624 - Aktivácia dlhodobého hmotného 
majetku 

0,00 

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 

631 - Daňové a colné výnosy štátu 0,00 

632 - Daňové výnosy samosprávy 121 719,14 

633 - Výnosy z poplatkov  4 104,81 

Ostatné výnosy 

641 - Tržby z predaja dlhodobého 
nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku 

395,20 

642 - Tržby z predaja materiálu 0,00 

644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky 
z omeškania 

0,00 

645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z 
omeškania 

0,00 

646 - Výnosy z odpísaných 
pohľadávok 

0,00 

648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej 
činnosti 

5 200,00 

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z 
prevádzkovej a finančnej činnosti a 
zúčtovanie časového rozlíšenia 

652 - Zúčtovanie zákonných rezerv z 
prevádzkovej činnosti 

0,00 

653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z 
prevádzkovej činnosti 

0,00 

657 - Zúčtovanie zákonných 
opravných položiek z prevádzkovej 
činnosti 

0,00 

658 - Zúčtovanie ostatných opravných 
položiek z prevádzkovej činnosti 

0,00 

654 - Zúčtovanie rezerv z finančnej 
činnosti 

0,00 

659 - Zúčtovanie opravných položiek z 
finančnej činnosti 

0,00 

655 - Zúčtovanie komplexných 
nákladov budúcich období 

0,00 

Finančné výnosy 

661 - Tržby z predaja cenných 
papierov a podielov 

0,00 

662 - Úroky 0,00 

663 - Kurzové zisky 0,00 

664 - Výnosy z precenenia cenných 
papierov 

0,00 

665 - Výnosy z dlhodobého finančného 
majetku 

0,00 

666 - Výnosy z krátkodobého 
finančného majetku 

0,00 
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667 - Výnosy z derivátových operácií 0,00 

668 - Ostatné finančné výnosy 5,00 

Mimoriadne výnosy 

672 - Náhrady škôd 0,00 

674 - Zúčtovanie rezerv 0,00 

678 - Ostatné mimoriadne výnosy 0,00 

679 - Zúčtovanie opravných položiek 0,00 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených 
obcou alebo VÚC 

691 - Výnosy z bežných transferov z 
rozpočtu obce alebo z rozpočtu 
vyššieho 

0,00 

692 - Výnosy z kapitálových transferov 
z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 
vyššieho 

0,00 

693 - Výnosy samosprávy z bežných 
transferov zo ŠR a od iných subjektov 
VS 

26 212,26 

694 - Výnosy samosprávy z 
kapitálových transferov zo ŠR a od 
iných subjektov VS 

10 363,20 

695 - Výnosy samosprávy z bežných 
transferov od Európskych 
spoločenstiev 

0,00 

696 - Výnosy samosprávy z 
kapitálových transferov od Európskych 
spoločenstiev 

0,00 

697 - Výnosy samosprávy z bežných 
transferov od ostatných subjektov 
mimo verejnej správy 

0,00 

698 - Výnosy samosprávy z 
kapitálových transferov od ostatných 
subjektov mimo 

0,00 

699 - Výnosy samosprávy z odvodu 
rozpočtových príjmov 

0,00 

Výnosy spolu  178 663,96 

 

 

 

Hospodársky výsledok (kladný) v sume 10 788,00 € bol zaúčtovaný na účet                         

428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.  Pozostáva 

z hospodárskeho výsledku hlavnej činnosti vo výške 9 617,62 € a hospodárskeho 

výsledku z podnikateľskej činnosti vo výške 1 170,38 €. 
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7. Ostatné dôležité informácie 
 

 7.1 Prijaté granty a transfery 
 

Obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v rámci verejnej správy : 

                       v Eur 
     

Poskytovateľ  

 

 

 

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť  : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky (bv) 

- kapitálové výdavky (kv) 

- 2 - 

Suma  poskytnutých 

prostriedkov  

v roku 2017 

 

- 3 - 

Suma  použitých 

prostriedkov 

v roku 2017 

 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MF SR Obvodný úrad RV (bv) 137,74 € 137,74 € 0,00 

ÚPSV a R ÚPSVaR RV (bv) 7 815,84 € 7 815,84 € 0,00 

MF SR Obvodný úrad RV (bv) 568,30 € 568,30 € 0,00 

OÚ KE OÚ KE, odbor život.prost.  28,00 € 28,00 € 0,00 

OÚ KE OÚ KE, odbor školstva 380,00 € 380,00 € 0,00 

OÚ KE OÚ KE, odbor školstva 15 763,00 € 15 763,00 € 0,00 

OÚ KE OÚ KE, odbor školstva 166,00 € 166,00 € 0,00 

OÚ KE OÚ KE, odbor školstva 11,00 € 9,02 € 1,98 

OÚ KE OU KE, odbor školstva 750,00 € 750,00 € 0,00 

VÚC VÚC, rekonštrukcia streš. kryt. 

Evanjelického kostola 

13 500,00 € 13 500,00 € 0,00 

 SPOLU: 39 119,88 € 

 

 

 7.2 Poskytnuté dotácie 

 

Obec neposkytla v roku 2017 žiadnu dotáciu Občianskym združeniam a nadáciám.  

 

 7.3 Významné investičné akcie v roku 2017 

 

V roku 2017 boli vykonané nasledovné investičné akcie:  

- Výmena okien MŠ 

- Prístavba Obecného úradu /čiastočne realizované, predpokladané dokončenie v roku 

2018. 

 

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Prístavba Obecného úradu /dokončenie investičnej akcie 

- Rekonštrukcia ZŠ a MŠ 

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia a obecného rozhlasu 

- Rekonštrukcia a údržba menších obecných stavieb, bližšie schválené obecným 

zastupiteľstvom 
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7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. 

 

 

 

 

V Kečove, dňa 30.05.2018  

 

 

 

 

 

 

            Vypracovala:                       Predkladá:                        

 M. Kučerová                                  Július Lőrincz - starosta obce 

 

         

 

      

 

 

 


