
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet a výročná správa obce Dekýš 

za rok 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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 

 

 

Historické a kultúrne pamiatky  

Poštová prepriahacia stanica na kráľovskej ceste Štampoch 

 

 



  

 

 

Obec  má 205 obyvateľov. 

Obecný úrad 

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

Obecné zastupiteľstvo má 5 poslancov: Anna Bellanová, Ján Výboch, Ján Bellan, Juraj 

Angletta, Ing. Roman Lauko . 

Organizácie obce 

Obec Dekýš nemá k 31.12.2013 zriadenú preddavkovú alebo rozpočtovú organizáciu obce. 

Stav a vývoj obce 

Obec Dekýš dosiahla výsledok hospodárenia za rok 2013 vo výške cca 1 602 €. Obec čerpala 

v roku 2013 úver 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 2013 tvorili výšku 48 816 €. 

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 2013 predstavovali výšku 47 214 €. 

Kapitálový rozpočet 

V roku 2013 obec mala kapitálové príjmy v sume 34 074 €. 

V roku 2013 obec z kapitálových výdavkov zrealizovala výstavbu chodníka na cintorín, ktoré  

z väčšej časti financovala úverovými zdrojmi, ktoré boli vrátené z prostriedkov  EU. Celkové 

kapitálové výdavky za rok 2013 predstavovali výšku 33 410 €. 

 



  

Prehľad o stave a vývoji dlhu 

 

Obec Dekýš nemá k 31.12.2013 žiadny dlh.  

 

Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov 

 

Obec Dekýš neposkytla k 31.12.2013 žiadne záruky. 

 

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií vo svojej pôsobnosti 

 

Obec Dekýš nemá k 31.12.2013 zriadené žiadne príspevkové organizácie. 

 

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 

 

Obec Dekýš nemá k 31.12.2013 zriadenú podnikateľskú činnosť. 

 

Záverečný účet obce Dekýš za rok 2013 

  

(v €) 

  

  

  

Bežné príjmy 48 816 

Bežné výdavky 47 214 

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie  

Prebytok bežného rozpočtu 1 602 

  

Kapitálové príjmy 34 074 

Kapitálové výdavky 33 410 

Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu 664 

  

Prebytok/schodok rozpočtu spolu 2 266 

  

Príjmy finančných operácií 0 

Výdavky finančných operácií 0 

Hospodárenie z finančných operácií 0 

  

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce  2 266 

  

Výsledok hospodárenia na rozdelenie 2 266 

  

  

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia 

Prebytok bežného rozpočtu 1 602 

Schodok kapitálového rozpočtu 0 

Rozpočet finančných operácií 0 



  

 

 

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu. 

 

 

PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  11::  MMIIEESSTTNNAA  SSAAMMOOSSPPRRÁÁVVAA  
  

ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

PPlláánnoovvaanniiee,,mmaannaažžmmeenntt  aa  kkoonnttrroollaa  

 

 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Dosiahnuť vyšší stupeň otvorenosti 

informovania občanov  a podnikateľov obce 

 percento zodpovedaných podnetov a žiadostí 

o informácie zo všetkých 

 100 % 

 zvýšiť počet umiestnených informácií na 

internetovej stránke obce 

 min. 10 % 

 
 

Výdavky ............................................................................................................. 61 186,39 € 
 
Monitorovanie: 
K 31.12.2013 čerpala obec v programe č. 1 finančné prostriedky vo výške 61 186,39 €. Obec 

zodpovedala všetky podané žiadosti o informácie a to v zákonom stanovenej lehote. Počet 

zverejnených dokumentov sa zvýšil o 10 %, pričom sa pravidelne uverejňujú plánované akcie 
realizované v obci. 

Záver: 
Cieľ programu bol splnený. 

 
 

PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  33::  KKUULLTTÚÚRRAA    
  

ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

KKuullttúúrrnnee    aa  ššppoorrttoovvéé  ppoovveeddoommiiee  oobbččaannoovv  vv  oobbccii  

 

 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Zvýšenie počtu občanov na kultúrnych  akciách  počet kultúrnych akcií  6 podujatí 

  objem finančných prostriedkov 

poskytnutých obcou na podporu kultúry 

 min. 1 tis. € 

 
 

Výdavky ............................................................................................................ 47 054,66 € 
 
Monitorovanie: 

K 31.12.2013 čerpala obec v programe č. 5 finančné prostriedky vo výške 47 054,66 €. Obec 
organizovala v sledovanom období kultúrne akcie, čím splnila nastavenú cieľovú hodnotu. 

Záver: 
Cieľ programu bol splnený 



  

 

PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  55  SSLLUUŽŽBBYY  OOBBČČAANNOOMM  
  

ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

KKvvaalliittnnéé  sslluužžbbyy  oobbččaannoomm  

 

 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Udržanie kvality služieb pre občanov   objem poskytovania služieb  o 5 % 

 
 

Výdavky ................................................................................................................2 949,50 € 
 
Monitorovanie: 

K 31.12.2013 čerpala obec v programe č. 5 finančné prostriedky vo výške 2 949,50 €. Obec 
udržiavala čistotu v obci , verejné priestranstvá udržiavala  priebežne a zabezpečovala čistotu v obci. 

Pri zabezpečení služieb dosiahla stanovenú hodnotu. 

Záver: 
Cieľ programu bol splnený. 

 
 
 
 

PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  66::  OODDPPAADDOOVVÉÉ  HHOOSSPPOODDÁÁRRSSTTVVOO  
  

ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

ZZvvýýššeenniiee  kkvvaalliittyy  žžiivvoottnnééhhoo  pprroossttrreeddiiaa  ss  mmiimmiimmaalliizzáácciioouu  jjeehhoo  nnáákkllaaddoovv  

 

 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Zvýšiť podiel separovaného odpadu v obci  podiel separovaného odpadu na celkovom 

odpade 

 5 % 

 
 

Výdavky ............................................................................................................... 1 782,30 € 
 
Monitorovanie: 
K 31.12.2013 čerpala obec v programe č. 6 finančné prostriedky vo výške 1 172,30 €. Obec 

rozmiestňovaním smetných nádob zvýšila podiel separácie na celkovom odpade. 

Záver: 
Cieľ programu bol splnený. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  77::  KKOOMMUUNNIIKKÁÁCCIIEE  
  

ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

BBeežžnnéé  oopprraavvyy  aa  cceelloorrooččnnáá  úúddrržžbbaa  mmiieessttnnyycchh  kkoommuunniikkáácciiíí  

 

 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Udržanie kvality komunikácií   objem údržby na komunikáciách  o 5 % 

 
 

Výdavky ................................................................................................................2 701,33 € 
 
Monitorovanie: 
K 31.12.2013 čerpala obec v programe č. 7 finančné prostriedky vo výške 2 701,33 €. Obec 

udržiavala komunikácie a verejné priestranstvá priebežne a zabezpečovala čistotu v obci. Pri 
zabezpečení zimnej údržby dosiahla stanovenú hodnotu. 

Záver:  

Cieľ programu bol splnený. 
 
 
 
 
 

PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  88::  PPRROOSSTTRREEDDIIEE  PPRREE  ŽŽIIVVOOTT  
  

ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

SSttaarroossttlliivvoossťť  oo  žžiivvoottnnéé  pprroossttrreeddiiee  

 

 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Zvýšenie starostlivosti o životné prostredie  čistenie miestnych tokov  o 5 % 

 
 

Výdavky ................................................................................................................178 ,36 € 
 
 
Monitorovanie: 
K 31.12.2013 čerpala obec v programe č. 8 finančné prostriedky vo výške 178,36  €. Obec 

vykonávala kosenie , čistenie miestnych potokov. 

Záver: 
Cieľ programu bol splnený. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  99::  BBEEZZPPEEČČNNOOSSŤŤ  
  

ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

OOcchhrraannaa  pprreedd  ppoožžiiaarrmmii  

 

 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Zvýšiť podiel mládeže na úseku ochrany pred 

požiarmi 

 účasť na hasičských súťažiach  5 % 

 
 

Výdavky ............................................................................................................... 91,16 € 
 
Monitorovanie: 
K 31.12.2013 čerpala obec v programe č. 9 finančné prostriedky vo výške 91,16 €. Obec 

zabezpečovala účasť dobrovoľných hasičov na školeniach a súťažiach. 
Záver: 

Cieľ programu bol splnený. 

 

  

PPRROOGGRRAAMM  ČČ..  1100::  VVZZDDEELLÁÁVVAANNIIEE  
  

ZZáámmeerr  pprrooggrraammuu::  

KKvvaalliittnnéé  vvzzddeellaanniiee  

 

 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Platby na školské krúžky  5 krúžkov  o 5 % 

 
 

Výdavky ................................................................................................................358,08 € 
 
 
Monitorovanie: 

K 31.12.2013 čerpala obec v programe č. 10 finančné prostriedky vo výške 358,08 €. Obec finančne 
zabezpečovala pre svoje deti účasť na vzdelávacích krúžkoch v Banskej Štiavnici a Štiavnických 

Baniach. 
Záver: 

Cieľ programu bol splnený. 
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