VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE KORDÍKY
ZA ROK 2020

V Kordíkoch, Apríl 2021

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, 474 obyvateľov.
Národnostná štruktúra: občania slovenskej národnosti
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: prevažne obyvateľstvo
katolíckeho náboženského vyznania.
Vývoj počtu obyvateľov: Prírastok oproti predchádzajúcemu roku 17 obyvateľov.
1.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci: cca 3 občania.
Vývoj nezamestnanosti: v porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa nezaznamenali
žiadne zmeny.

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: Dušan Tuček
Hlavný kontrolór: Ing. Júlia Sigetyová
Obecné zastupiteľstvo: Ing. Petra Polončíková
Ján Donoval
Mgr. Barbora Bariaková
RNDr. Jaroslava Bobáková
Dušan Tuček
Od 27.02.2020 nastúpila Ing Petra Polončíková ako náhradník na uvoľnený mandát
poslanca obecného zastupiteľstva Kordíky za JUDr. Mareka Donovala.
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 Ing. Petra Polončíková a za členov Ing.arch Albert Mikovíny,Ing. Pavol
Drábik, Ing. Barbora Hoghová, Ing. Michal Hogh .
- 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, Petra Záhorová

2. Rozpočet obce na rok 2020 a jeho plnenie
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet. Obec v roku 2020
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 2020 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 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.11.2019, uznesením č.
40/2019. V priebehu roka boli vykonané 2 zmeny rozpočtu, ktoré podliehali
schvaľovaniu Obecného zastupiteľstva obce Kordíky. Prvá zmena rozpočtu bola
schválená dňa 22.07.2020 uznesením č. 20/2020. Druhá zmena rozpočtu bola
schválená dňa 10.12.2020 uznesením č. 29/2020.

Po poslednej zmene bol rozpočet na rok 2020 schválený nasledovne (v €):
Príjmy celkom:
z toho bežné príjmy
kapitálové príjmy
finančné operácie

270.743,44
186.333,12
0,00
84.410,32

Výdavky celkom:
z toho bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné operácie

202.065,27
154.640,27
47.425,00
0,00

Rozpočet podľa skutočného čerpania (v €):
Príjmy celkom
Výdavky celkom

269.675,07
180.999,40

z toho
Bežné príjmy
Bežné výdavky

185.264,75
137.421,44

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

0,00
43.577,96

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie

84.410,32
0,00

2.1 Plnenie príjmovej časti za rok 2020 v €
Rozpočet na rok 2020
270.473,44

skutočnosť k 31.12.2020
269.675,07

% plnenia
100

2.1.1 Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2020
186.333,12

skutočnosť k 31.12.2020
185.264,75

% plnenia
99

2.1.2 Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2020
0,00

skutočnosť k 31.12.2020
0,00

% plnenia
0

2.1.3 Príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok 2020
skutočnosť k 31.12.2020
84.410,32
84.410,32

% plnenia
100

2.2 Plnenie výdavkovej časti za rok 2020 v €
Rozpočet za rok 2020
202.065,27

skutočnosť k 31.12.2020
180.999,40

% plnenia
90

2.2.1 Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2020
154.640,27

skutočnosť k 31.12.2020
137.421,44

% plnenia
89

2.2.2 Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2020
47.425,00

skutočnosť k 31.12.2020
43.577,96

% plnenia
92

2.2.3 Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok 2020
skutočnosť k 31.12.2020
0,00
0,00

% plnenia
0

2.3 Plán rozpočtu na roky 2021 – 2023
2.3.1 Príjmy celkom
Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

211.240,00.- €

191.100,00.- €

179.980,00.- €

171.240,00.- €
0,00,- €
40.000,00.- €

177.420,00.- €
0,00.- €
13.680,00.- €

179.980,00.- €
0,00.- €
0,00.- €

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

211.240,00.- €

191.100,00.- €

179.98,00.- €

163.750,00.- €
47.490,00.- €
0,00.- €

166.600,00.- €
24.500,00.- €
0,00.- €

179.980,00.- €
0,00.- €
0,00.- €

2.3.2 Výdavky celkom
Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za
rok 2020
Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia vrátane prebytku z
predchádzajúcich období a finančných operácií je prebytok 88.675,67 €
( z toho je suma 84.410,32 € z predchádzajúcich období).

Výsledok hospodárenia za rok 2020 je prebytok rozpočtu obce vo výške
4.265,35 € (bez finančných operácií). Z vyčísleného výsledku hospodárenia
sa tvorí rezervný zákonný fond vo výške minimálne 10%, čo činí 426,54 € a
o použití zvyšku (3.838,81 €) výsledku hospodárenia rozhodne
obecné zastupiteľstvo.

Výsledok účtovného hospodárenia obce za rok 2020 na základe účtovníctva
dosiahla obec prebytok vo výške 37.401,34 € , ktorý bude preúčtovaný na ťarchu
účtu 428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
(Výnosy 222.959,51 – Náklady 185.556,95 ).

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v €
Aktíva

KS k 31.12.2019

Neobežný majetok
Pozemky
78.002,11
Budovy, haly, stavby
499.456,56
Stroje, príst. a zariadenia
1.815,83
Drobný DHM
2.603,74
Dopravné prostriedky
0
Obstaranie dlhodobého HM
4.560,00
Dlhodobý finančný majetok 87.656,60
Obežný majetok
Zásoby
305,02
Pohľadávky
1.396,05
Bežné účty
69.498,05
Pokladňa
782,83
Stravné lístky
553,80
Náklady budúcich období
529,14
Spolu
764.398,63

KS k 31.12.2020

78.002,11
487.693,06
1.502,42
2.061,93
0
11.545,96
87.656,60
287,29
5.560,55
81.385,90
1.088,67
409,50
663,39
775.168,38

Pasíva
Vlastné zdroje krytia
Oceňovacie rozdiely
1.143,45
VH z bežnej činnosti obce 431 51.775,29
Nerozdelený VH min. rok.(ú. 428) 360.623,13
Záväzky
Rezervy
0,00
Dlhodobé
545,90
Krátkodobé
6.380,24
Bankové úvery
0,00
Výnosy budúcich období
343.930,62
Spolu
664.398,63

1.143,45
37.401,34
412.405,45
600,00
870,85
5.394,55
6.782,00
310.570,74
775.168,38

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov
5.1 Pohľadávky
Obec vedie len krátkodobé pohľadávky vo výške 5.560,55€.

5.2 Záväzky
Obec k 31.12.2020 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

MV SR

149,49 €
27,60 €
Okresný úrad BB
903,02 €
2 490,40 €
1 443,00 €
ÚPSVR
7 789,40 €
Štatistický úrad SR 1 412,00 €

určenie

suma použité prostriedky

evidencia obyvateľov
register adries
voľby NR SR 2020
celoplošné testovanie
1.vlna COVID
praxou k zamest.2
sčítanie domov

149,49 €
27,60 €
903,02 €
2 490,40 €
1 443,00 €
7 789,40 €
1 412,00 €

6.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2020 obec neposkytla žiadnu dotáciu.

6.3. Významné investičné akcie v roku 2020
V roku 2020 obec realizovala investičné akcie:
 rekonštrukcia miestnej komunikácie Kordíky – nová výstavba v celkovej sume
33.124,00 Eur (hradené z vlastných zdrojov)
 rekonštrukcia a modernizácia obecné budovy – obchod, krčma v celkovej sume
6.985,96 Eur (hradené z vlastných zdrojov)
 rekonštrukcia a modernizácia tel.tech. – kamerový systém v celkovej
sume 3.468,00 Eur (hradené z vlastných zdrojov)

6.4 Predpokladaný budúci vývoj
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 2020 na základe
účtovníctva dosiahla stratu vo výške 1388,80 EUR.
(Výnosy 0,00 – Náklady 1 388,80).
OPS Kordíky s.r.o. významne neovplyvnila úsudok o finančnej situácii, nákladoch,
výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok, preto podľa § 22 ods. 12
431/2002 Z.z. zákona 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 21.04.2021

Predkladá: Ján Záchenský
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa : 04.05.2021
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