
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

   VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE KORDÍKY 

                           ZA ROK 2018 
 

 

         NÁVRH 

 

 

 

 

 

 
 

V Kordíkoch, Máj 2019 



 

Identifikačné údaje: 

 

Názov: Obec Kordíky 

adresa pre poštový styk: Obecný úrad, Kordíky č. 59, 976 34 p. Tajov 

Tel. a fax: 048/419 78 02 

e-mail: obeckordiky@obeckordiky.sk 

web:  http://www.obeckordiky.sk/  

Okres: Banská Bystrica 

IČO: 00313530 

DIČ: 2021115866 

Právna forma: právnická osoba 

 

 

I. Základná charakteristika obce Kordíky 
 

Obec je samostatný územný správny a 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 potreby jej obyvateľov. 
 

1.1 Geografické údaje 
 

Geografická poloha obce: Obec Kordíky sa nachádza pod úpätím Kremnických vrchov 

v nadmorskej výške 839 m n. m., 13 km od Banskej Bystrice. 
 

Susedné obce: Tajov, Králiky, Riečka, Harmanec. 
 

Celková rozloha obce: 997 ha 
 

1.2 Demografické údaje 
 

Hustota a počet obyvateľov: 44,63 ob/km2,    447 obyvateľov. 
 

Národnostná štruktúra: občania slovenskej národnosti 
 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: prevažne obyvateľstvo 

katolíckeho náboženského vyznania. 
 

Vývoj počtu obyvateľov: Prírastok oproti predchádzajúcemu roku 19 obyvateľov. 
 

1.3 Ekonomické údaje  
 

Nezamestnanosť v obci: cca 3 občania. 
 

Vývoj nezamestnanosti: pokles v porovnaní predchádzajúceho obdobia o žiadneho 

občana. 
 

http://www.obeckordiky.sk/


1.4 Symboly obce 
 

Erb obce: 

 
 

Vlajka obce:  

 
Pečať obce: 

 

 

 

 

 

 

1.5 História obce 
 

Vznik obce sa traduje do druhej polovici 16 st. približne rok 1690. Pravdepodobným 

zakladateľom obce bol Ján Kordík, ktorý s ďalšími osadníkmi pálili drevené uhlie a 

podľa ktorého sa obec neskôr pomenovala. V obci je postavený kostol na pamiatku 

navštívenia Panny Márie z roku 1928. Prvá bližšie neurčená listina sa našla z roku 1808 

na ktorom bolo pečatidlo obce. Podľa tohto pečatidla v roku 1996 vznikol aj erb obce, 

ktorý obec od vtedy používa. Na erbe je zobrazený Ján Nepomucký.  
 

1.6 Pamiatky  
 

Obec nemá pamiatky zapísané v zozname kultúrnych pamiatok.  
 

1.7 Významné osobnosti 
 

Obec nemá. 
 

1.8 Výchova a vzdelávanie 
  

V súčasnosti obec nezabezpečuje výchovu a vzdelávanie. Naše deti v predškolskom 

veku dochádzajú do škôlky v obci Tajov a školáci do mesta Banská Bystrica. 
 

 



 

1.9. Zdravotníctvo 
 

Obec nemá. 
 

1.10 Sociálne zabezpečenie 
 

Obec zabezpečuje sociálne služby formou opatrovateľskej služby podľa požiadaviek 

občanov . Obec má zriadený spoločný úrad v oblasti sociálnych služieb. Na základe 

analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude 

orientovať na zabezpečenie služieb starším, osamelým a nevládnym občanom. 
 

1.11 Kultúra 
 

Spoločenský život v obci zabezpečuje: 

- Obecná knižnica 

- Obecný úrad  

- Občianske združenie Kordícka podkova 

- Občianske združenie Kordícky hrebenák 
 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský 

život sa bude orientovať na: 

- organizovanie kultúrnych a športových podujatí v rámci Mikroregiónu Kremnické 

vrchy – východ, 

- organizovanie kultúrnych a športových podujatí OZ Kordícka podkova, OZ 

Kordícky hrebenák 

- organizovanie akcií pre deti (deň detí, Mikuláš), 

- privítanie do života, úcta pri významnom životnom jubileu a pod. 
 

1.12 Hospodárstvo 
 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci: 
 

- Potraviny LA – RA  

- Hostinec LA – RA  

- Hostinec Skalnička 

- SKI centrum Kordíky 

- Mestské lesy  
 

Najvýznamnejší priemysel v obci: - 
 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci: - 
 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci 

sa bude orientovať na rozvoj cestovného ruchu. 
 

1.13 Organizačná štruktúra 
 

 

Starosta obce: Ján Záchenský 



Zástupca starostu: Ján Donoval 

Hlavný kontrolór: Ing. Júlia Sigetyová 

 

Obecné zastupiteľstvo:  Ing. Pavol Drábik 

        Ján Donoval 

        Mgr. Juraj Kundrata 

        RNDr. Jaroslava Bobáková 

        Ing. Petra Polončíková 

 

  

 

Komisie: 

-  za predsedu ekonomicko-finančnej komisie Ing. Petra Polončíková a za členov Ing. 

Roman Komžík a RNDr. Jaroslava Bobáková. 

-  za predsedu komisie pre životné prostredie a výstavbu, lesného a vodného 

hospodárstva Ing. Pavol Drábik a za členov Ing. Arch.Albert Mikovíny, RNDr. 

Miroslav Drahoš, Martin Žabka.  

-   za predsedu komisie kultúrno-športovej  RNDr. Jaroslava Bobáková a za členov Mgr. 

Juraj Kundrata, Ing. Zuzana Sedileková, Ján Murgaš a členovia OZ Kordícka podkova 

a to menovite Ing. Júlia Sigetyová,  Emília Štroffeková, Mrg. Iveta Holbíková, Andrea 

Púchyová. 

- za predsedu komisie verejno-poriadkovej  Ján Donoval a za členov Ing.Stanislav 

Murgaš a Stanislav Žabka. 
 

Táto organizačná štruktúra bola platná do 05.12.2018 od 06.12.2018 sa organizačná 

štruktúra zmenila z dôvodu komunálnych volieb do orgánov samosprávy obce 

konaných 10.11.2018.  
 

Starosta obce: Ján Záchenský 

Zástupca starostu: Dušan Tuček 

Hlavný kontrolór: Ing. Júlia Sigetyová 

 

Obecné zastupiteľstvo:  JUDr. Marek Donoval 

        Ján Donoval 

        Mgr. Barbora Bariaková 

        RNDr. Jaroslava Bobáková 

        Dušan Tuček 

 

 

Komisie: 

-  za predsedu ekonomicko-finančnej komisie RNDr. Jaroslava Bobáková a za členov 

Ing. Roman Komžík a Ing. Petra Polončíková. 

-  za predsedu komisie pre životné prostredie a výstavbu, lesného a vodného 

hospodárstva JUDr. Marek Donoval a za členov Mgr. Róbert Kačík a Tomáš Klinec.  



-   za predsedu komisie kultúrno-športovej  Mgr. Barbora Bariaková a za členov Ján 

Murgaš ,Ing. Petra Polončíková, RNDr. Jaroslava Bobáková, Dušan Tuček, Nikola 

Donovalová . 

- za predsedu komisie verejno-poriadkovej  Ján Donoval a za členov Ján Donoval 

a Ing. Petra Polončíková. 

 

Obecný úrad: Iveta Tučeková  

 
 

 

2. Rozpočet obce na rok 2018 a jeho plnenie 
 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet. Obec v roku 2018 

zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako 

vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako 

schodkový  a finančné operácie ako prebytkové. 
 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schválenia rozpočtu na rok 2018. 

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.12.2017, uznesením č. 

76/2017. V priebehu roka boli vykonané 2 zmeny rozpočtu, ktoré podliehali 

schvaľovaniu Obecného zastupiteľstva obce Kordíky. Prvá zmena rozpočtu bola 

schválená dňa 20.09.2018 uznesením č. 48/2018. Druhá zmena rozpočtu bola 

schválená dňa 06.12.2018 uznesením č. 70/2018.  

 

 

 

Po poslednej zmene bol rozpočet na rok 2018 schválený nasledovne (v €): 

 

 Príjmy celkom:            569.563,76 

        z toho bežné príjmy                    159.005,56 

  kapitálové príjmy           201.507,73 

  finančné operácie           209.050,47 

  

Výdavky celkom:            427.918,73 

          z toho bežné výdavky         124.165,38 

    kapitálové výdavky          249.935,55 

    finančné operácie            53.817,80  
 

Rozpočet podľa skutočného čerpania (v €): 

 

 Príjmy celkom      492.453,53 

 Výdavky celkom                424.532,53 
 



z toho  

 Bežné príjmy              164.915,26 

 Bežné výdavky              120.872,60 
 

 Kapitálové príjmy     118.487,80 

 Kapitálové výdavky    249.842,13 
 

 Príjmové finančné operácie   209.050,47 

      Výdavkové finančné operácie     53.817,80 
   

2.1 Plnenie príjmovej časti za rok 2018 v € 
 

Rozpočet na rok 2018           skutočnosť k 31.12.2018  % plnenia 

        569.563,76                         492.453,53         86 
 

2.1.1 Bežné príjmy 

Rozpočet na rok 2018           skutočnosť k 31.12.2018  % plnenia 

       159.005,56                       164.915,26               105  
 

2.1.2 Kapitálové príjmy 

Rozpočet na rok 2018  skutočnosť k 31.12.2018  % plnenia 

      201.507,73                        118.487,80                       59         
 

2.1.3 Príjmové finančné operácie 

Rozpočet na rok 2018           skutočnosť k 31.12.2018  % plnenia 

    209.050,47             209.050,47                     100 
 

 

2.2 Plnenie výdavkovej časti za rok 2018 v € 
 

Rozpočet za rok 2018  skutočnosť k 31.12.2018  % plnenia 

          427.918,73                     424.532,53                          99 
  

2.2.1 Bežné výdavky 

Rozpočet na rok 2018  skutočnosť k 31.12.2018  % plnenia 

           124.165,38                      120.872,60                             97 

 

2.2.2 Kapitálové výdavky 

Rozpočet na rok 2018  skutočnosť k 31.12.2018  % plnenia 

          249.935,55    249.842,13                             100 

 

2.2.3 Výdavkové finančné operácie 

Rozpočet na rok 2018           skutočnosť k 31.12.2018  % plnenia 

     53.817,80              53.817,80                             100 

 
 

 

 

 



2.3 Plán rozpočtu na roky 2019 – 2021 

 
 

2.3.1 Príjmy celkom 

 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

        Príjmy celkom 154.605,00.- € 144.630,00.- € 145.050,00.- € 

                z toho:    

         Bežné príjmy 144.605,00.- € 144.630,00.- € 145.050,00.- € 

      Kapitálové príjmy           0,00,- €            0,00.- €            0,00.- € 

       Finančné príjmy  10.000,00.- €            0,00.- €            0,00.- € 
 

2.3.2 Výdavky celkom 

 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

       Výdavky celkom 154.605,00.- € 144.630,00.- € 145.050,00.- € 

               z toho:    

        Bežné výdavky 120.420,00.- € 122.370,00.- € 126.360,00.- € 

     Kapitálové výdavky         34.185,00.- €    22.260,00.- €   18.690,00.- € 

      Finančné výdavky            0,00.- €           0,00.- €          0,00.- € 
 

 

 

 

3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za  

rok 2018 

 

 

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia vrátane prebytku z  

predchádzajúcich období a finančných operácií je prebytok 67.921,00 € . 
 

Výsledok hospodárenia za rok 2018 je schodok rozpočtu obce vo výške  

-87.311,67  € (bez finančných operácií).  

 

Schodok rozpočtu v sume -87 311,67 Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 

písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej  

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol v rozpočtovom  

roku 2018 vysporiadaný z prebytkov finančných prostriedkov minulých rokov  

obce. 

 

Z dôvodu schodkového rozpočtu v roku 2018 nevyplýva obci povinnosť tvorby 

v roku 2019 rezervného fondu, 

 

 Výsledok účtovného hospodárenia obce za rok 2018 na základe účtovníctva  

 dosiahla obec zisk vo výške 67.447,30 € , ktorý bude preúčtovaný na ťarchu účtu 

 428  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.   
(Výnosy  236.857,62 – Náklady  169.394,88 ).  

 



4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v € 
 

Aktíva     KS k 31.12.2017  KS k 31.12.2018 
 

Neobežný majetok 

Pozemky         67.268,96        67.198,19 

Budovy, haly, stavby       117.901,68                338.250,58 

Stroje, príst. a zariadenia            34.371,35                  17.245,91 

Drobný DHM                        559,68                    1.138,50 

Dopravné prostriedky                    0                                 0 

Obstaranie dlhodobého HM     22.758,10                                 550,00 

Dlhodobý finančný majetok     87.656,60                             87.656,60 

Obežný majetok 

Zásoby              261,38                     427,49 

Pohľadávky           5.273,49                    5.762,99                  

Bežné účty                  77.942,72                   73.966,10 

Pokladňa                    1.813,42                              1.127,14 

Stravné lístky                                   597,60                         716,40 

Náklady budúcich období           263,49              649,99  

Spolu       417.247,29                          697.166,07 
  

 

              

Pasíva 

 

Vlastné zdroje krytia 

Oceňovacie rozdiely   1.143,45             1.143,45 

VH z bežnej činnosti obce 431     15.016,51          67.477,30 

Nerozdelený VH min. rok.(ú. 428)   278.159,32        293.175,83 

Záväzky 

Rezervy          600,00               300,00 

Dlhodobé         157,46                     290,91 

Krátkodobé      7.040,67                           6.662,75 

Výnosy budúcich období          115.129,88                       245.155,90            

Spolu              417.247,29        697.166,07 

 
 

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov 
 

5.1 Pohľadávky 

Obec vedie pohľadávky vo výške 5.762,99 €. 

 

 

 

 



5.2 Záväzky 

Obec k 31.12.2087 eviduje len krátkodobé záväzky ako rezervy na nevyfakturované 

dodávky a úhrada dodávateľských faktúr ktorú sú však v lehote splatnosti. 

Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu a neposkytla žiadne záruky.                                     

                                          

 

 

 

                              6. Ostatné dôležité informácie 
 

6.1 Prijaté granty a transféry 
 

Obec prijala nasledovné granty a transféry: 
 

6.1.1 Bežné granty a transféry 
    

Obec prijala nasledovné granty a transféry a následne ich využila: 
 

poskytovateľ  suma   určenie            suma použité prostriedky 
  
MV SR                   41,33 €  starostlivosť o ŽP         41,33 € 

                         142,89 € evidencia obyvateľov   142,89 € 

                                          30,80 €  register adries        30,80 € 

Okresný úrad BB          510,66 €     voľby OSO 2018                 510,66 € 

Min.dopravy,výs.         480,63 €  stavebný úrad       480,63 € 

                                           18,71 €     úsek dopravy                        18,71 € 

VÚC – BBSK          1 000,00 € ozvuč.čereš.hostina        1 000,00 € 

 
 

 

6.2 Poskytnuté dotácie 
 

V roku 2018 obec neposkytla  žiadnu dotáciu.  

 
 

6.3. Významné investičné akcie v roku 2018 
 

V roku 2018 obec realizovala investičné akcie:  

 rekonštrukcia miestnej komunikácie Kordíky v celkovej sume 88.037,57 Eur                  

(z toho nenávratný finančný príspevok vo výške 82. 989,93 €) 

 dažďové rigoly v celkovej sume 57.766,60 Eur ( z toho nenávratný finančný    

príspevok vo výške 50.000,- €) 

 revitalizácia spevnenej plochy v obci Kordíky v celkovej sume 57.348,62 Eur                 

(z toho nenávratný finančný príspevok vo výške 53.817,80 €) 

 rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie – cesta Breziny, Ivanič v     

celkovej sume 41.290,66 Eur (hradené z vlastných zdrojov) 

 



 

6.4 Predpokladaný budúci vývoj 
 

Medzi aktivity, ktoré plánuje obec uskutočniť v nasledujúcom účtovnom období  

je doriešenie situácie miestnych komunikácií, dobudovanie verejného osvetlenia.  

Pri celkovom  zhodnotení budúceho vývoja ktorým sa chce obec Kordíky uberať  

by sme mohli zaradiť priaznivý vývoj obce, zhodnocovanie a zveľaďovanie obecného 

majetku, priaznivý vývoj v oblasti zamestnanosti a celkového rozvoja obce. 

 

6.5 Iné skutočnosti 

          

Obec založila dňa 16.04.2016 spoločnosť s ručením obmedzeným OPS Kordíky s.r.o., 

IČO 50287711, ktorej je 100% vlastníkom a ktorá nie je zaradená do sektoru verejnej 

správy. 

 

Výsledok účtovného hospodárenia OPS Kordíky s.r.o za rok 2018 na základe 

účtovníctva dosiahla zisk OPS Kordíky s.r.o.,  zisk vo výške 1.942,00 EUR pred 

zdanením,  po zdanení je výsledok účtovného hospodárenia 564,00 EUR. 

(Výnosy 7 865,00 – Náklady 6 341,00). 

 

OPS Kordíky s.r.o. významne neovplyvnila úsudok o finančnej situácii, nákladoch, 

výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok, preto podľa § 22 ods. 12  

 

 

Z.z. 431/2002 o účtovníctve obec nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú 

závierku a konsolidovanú výročnú správu. 

 

6.6 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 
 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného 

obdobia. 

 

 

 

Vypracovala: Iveta Tučeková 

v Kordíkoch 06.05.2019 

 

 

 

 

Predkladá: Ján Záchenský 

               starosta obce 

 

 



 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa :  

 

Zvesené z úradnej tabuli dňa : 
 

 


