
  

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

Záverečný účet obce  Dekýš 

za rok 2016 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Úvod 

Prvá písomná zmienka o obci Dekýš je z roku 1270 a uvádza sa v nej, že obec patrila k 

Hontianskej župe a k hradu Levice, neskôr k Banskej komore. Pôvodní obyvatelia obce boli 

drevorubači, uhliari a drobní roľníci, ktorí sa tu usídlili z dôvodu možnosti ťažby dreva a 

následne výroby dreveného uhlia. Za I. ČSR sa jednalo o poľnohospodársku drevorubačskú 

obec. Obec sa nachádza na hranici okresov Banská Štiavnica- Levice s katastrálnou rozlohou 

1782 ha. Obec Dekýš sa prvýkrát spomína v roku 1270 ako starý kráľovský majetok . V roku 

1671 bolo utvorené samostatné panstvo Dekýš , do ktorého patrili obce Vysoká , Počúvadlo , 

majer Kysihýbel a osada Štampoch. Z tohto obdobia ja aj zmienka o pivovare, ktorý 

zásoboval vybraté kráľovské hostince.V roku 1854 bol postavený katolícky kostol , ktorý bol 

v roku 1924 rozšírený o krížnu loď a bol zasvätený Narodeniu Panny Márie a v tomto roku 

bola dokončená výstavba evanjelického kostola. Na konci dediny boli dva mlyny. V roku 

1953 bolo založené v obci JRD, ktoré sa stalo v roku 1960 súčasťou ŠM Banská Štiavnica. 

Kľúčové udalosti  

1854 – postavené základy rímskokatolíckeho kostola 

1924 – kostol prestavaný do dnešnej podoby   

1924 – postavený evanjelický kostol 

1941 – elektrifikácia obce, 

1947 – výstavba prípojovej cesty do obce 

1948 – výstavba vodovodu 

1950 - prvý autobusový spoj do obce 

1958 – výstavba národnej školy 

1966 – výstavba miestneho obchodu a hostinca 

1967 – výstavba materskej školy, 

1971 – výstavba asfaltovej cesty v obci, 

1973 – zriadenie poštového strediska 

1980 – vybudovanie nového kultúrneho domu a obecného úradu 

1998 – výstavba domu smútku, 

2007 – výstavba nového vodovodu 

2010 – povodeň v časti obce od kostola za majer 

2010 – výstavba viacúčelového ihriska 

2010 – začatie výstavby kanalizácie v obci 

2013 – výstavba chodníka na miestny cintorín 

2014 – výstavba osvetlenia a oplotenia viacúčelového ihriska  

2014 - zavedenie vysokorýchlostného internetu , rekonštrukcia dverí a okien na kultúrnom 

domu 

2015 – vybavenie kuchyne kultúrneho domu 



  

2016   -  Vybudovanie obecnej posilňovne  

 

 

 

 

Historické a kultúrne pamiatky  

Poštová prepriahacia stanica na kráľovskej ceste Štampoch 

 

 

 

 

Obec  má 192 obyvateľov. 

Obecný úrad 

Starostom obce je Jozef Bucha, ktorý vo funkcii pôsobí štvrté volebné obdobie.  

Obecné zastupiteľstvo má 5 poslancov: Juraj Angletta, Ján Výboch, Ján Bellan, Bc.Ivan 

Trnka, Ing. Roman Lauko . 

Organizácie obce 

Obec Dekýš nemá k 31.12.2016 zriadenú preddavkovú alebo rozpočtovú organizáciu obce. 

Stav a vývoj obce 

Obec Dekýš dosiahla výsledok hospodárenia za rok 2016 vo výške 14 650,92 €. Obec 

nečerpala v roku 2016 úvery na preklenutie doby prijatia finančných prostriedkov z fondov 

EU. Obec nie je zaťažená záväzkami minulých období . Jej hospodárenie je vyrovnané 

a stabilné. V hospodárení obce sa nenachádzajú významné neistoty ani riziká, ktoré by mohli 

narušiť jej stabilitu. Po ukončení roka do vypracovania výročnej správy nenastali žiadne 

udalosti osobitného významu.  

Hospodárenie obce 

Bežný rozpočet: 

Najvýznamnejšou časťou príjmov bežného rozpočtu tvoril podiel na dani z príjmov fyzických 

osôb, ako aj miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Ďalšou položkou boli správne 

poplatky, poplatky za poskytnutie služieb, úroky z vkladov na účtov. Z cudzích zdrojov to 



  

boli finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Celkové 

bežné príjmy za rok 2016 tvorili výšku 66 583,54 €. 

Z hľadiska výdavkov bežného rozpočtu boli získané prostriedky použité na zabezpečenie 

chodu obce. Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov bolo aj použitie prostriedkov poskytnutých 

zo štátneho rozpočtu. Celkové bežné výdavky za rok 2016 predstavovali výšku 51 348,14 €. 

 

Kapitálový rozpočet 

V roku 2016 obec mala kapitálové príjmy v sume 3 420,00 €. 

V roku 2016 obec z kapitálových výdavkov dotáciou z MF SR a svojho rozpočtu financovala 

zriadenie obecnej posilňovne.. Celkové kapitálové výdavky za rok 2016 predstavovali výšku 

5 129,00 €. 

 

Prehľad o stave a vývoji dlhu 

 

Obec Dekýš má k 31.12.2016 splatené úvery .  

 

Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov 

 

Obec Dekýš neposkytla k 31.12.2016  žiadne finančné  záruky.  

 

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií vo svojej pôsobnosti 

 

Obec Dekýš nemá k 31.12.2016 zriadené žiadne príspevkové organizácie. 

 

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 

 

Obec Dekýš nemá k 31.12.2016 zriadenú podnikateľskú činnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Záverečný účet obce Dekýš za rok 2016 

  

(v €) 

  

  

  

Bežné príjmy 66 583,54 

Bežné výdavky 51 348,14 

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie  

Prebytok bežného rozpočtu 15 235,40 

  

Kapitálové príjmy 3 420,00 

Kapitálové výdavky 5 129,00 

Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu              1709,00                 

  

Prebytok/schodok rozpočtu spolu 0,00 

  

Príjmy finančných operácií 1 709,00 

Výdavky finančných operácií 1 709,00 

Hospodárenie z finančných operácií 0 

  

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce  14 650,92 

  

Výsledok hospodárenia na rozdelenie 14 650,92 

  

  

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia 

Prebytok bežného rozpočtu 15 235,40 

Schodok kapitálového rozpočtu 0 

Rozpočet finančných operácií 0 

 

 

 

 

V Dekýši 04.04.2017                                                          ___________________________ 

                                                                                                         Jozef Bucha 

                                                                                                        starosta obce 


