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1. Identifikačné údaje obce 

Názov:    Obec Príbelce 

Sídlo:     991 25 Príbelce č. 234 
 
IČO:     00319520 
DIČ:    2021243224      
 
Štatutárny orgán obce:  Ing. Tibor Čierny, starosta obce 
 
Telefón:    047/4895521 
E-mail:    pribelce@gmail.com 

Webová stránka:   www.pribelce.sk 

 

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:    Ing. Tibor Čierny 

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je 

verejná funkcia. Starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom 

alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Vykonáva obecnú správu 

a zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám. Starosta je 

štatutárnym orgánom obce.  

 

Zástupca starostu obce:  Jana Cesnaková 

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého písomne poveruje starosta z radov poslancov 

obecného zastupiteľstva spravidla na celé funkčné obdobie. Poverením funkciou zástupcu 

starostu sa nezakladá jeho pracovný pomer k obci. Zástupca starostu zastupuje starostu 

v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. 

 

Hlavný kontrolór obce:  Zdenka Chrapková 

Hlavný kontrolór má osobitné postavenie: je zamestnancom obce, ale za svoju činnosť sa 

v plnom rozsahu zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, nemá riadiacu pôsobnosť. Kontrolnú 

činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. 

 

Obecné zastupiteľstvo od 6.12.2018 :            1. Bc. Andrej Babiar 

              2. Bc. Filip Celleng 

                          3. Jana Cesnaková 

                          4. Ing. Pavel Ďuriš 

                          5  Slavomír Jakuš 

                          6. Ing. Ján Parkáni 

  7. Pavel Šút 
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Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych 

voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach  

života obce. Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. 

Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne 

verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania 

sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.  

 

Komisie obecného zastupiteľstva: 

 Komisia na ochranu verejného záujmu v zložení – predseda:  Bc.Andrej Babiar,  

       členovia: Ing. Pavel Ďuriš 

            Ing. Ján Párkáni. 

 Komisia na vybavovanie sťažností- členovia:    Jana Cesnaková 

          Slavomír Jakuš 

         Bc. Filip Celleng. 

 Bytová komisia –  Bc. Andrej Babiar  

               Bc. Filip Celleng 

               Jana Cesnaková  

               Ing. Pavel Ďuriš 

                                      Slavomír Jakuš 

                                      Ing. Ján Párkáni 

                                      Ing. Tibor Čierny 

                                     Ing. Zuzana Lupová. 

 

Obecný úrad: je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce,  zabezpečuje 

organizačné a administratívne veci. Zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a je 

podateľňou a výpravňou písomností obce. Prácu obecného úradu riadi starosta. Organizáciu 

obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný 

poriadok obecného úradu. Pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu 

a poriadok odmeňovania zamestnancov obce vydáva starosta.  
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Zamestnanci obce:  

 Ing. Zuzana Lupová – referentka na úseku evidencie obyvateľstva, daní a poplatkov, 

      sociálnych vecí a bývania 

 Henrieta Ďurišová -  referentka na úseku ekonomiky, financií a správy majetku 

 Marta  Kozáková    - mzdy a personalistika, zamestnaná na základe dohody  

                                     o pracovnej činnosti 

 Pavol Ďuriš  – pracovník na čistenie verejných priestranstiev (cez projekt UPSVaR) do 

30.6.2020 

 Marek Párkáni – správca objektov  (v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu 

2“ z UPSVaR) od 1.10.2019 do 30.6.2020 

 Zuzana Šúthová – pracovník na čistenie verejných priestranstiev (v rámci národného 

projektu „Cesta na trh práce3“ z UPSVaR) od 1.3.2020 do 30.11.2020 

 Beáta Zdechovanová – administratívny pracovník (v rámci národného projektu „Praxou 

k zamestnaniu 2“ z  UPSVaR) od 1.3.2020 do 30.11.2020.  

Od 1.12.2020  bola prijatá na zastupovanie. 

 

Hlavný kontrolór: 

Ing. Slávka Čerpáková – bývalá kontrolórka obce sa vzdala funkcie ku dňu 29.2.2020.  Po 

neúspešnom prvom kole vyhlásenia volieb HK , bola v druhom kole zvolená Zdenka Chrapková  

do funkcie OZ v Príbelciach uznesením č. 117/2020 zo dňa 10.08.2020 na obdobie 6 rokov. 

V roku 2020 hlavná kontrolórka pracovala v zmysle plánu práce schváleného obecným 

zastupiteľstvom. 

 

 

Materská škola:  

 Mgr. Alena Macková – riaditeľka MŠ  

 Bc. Veronika Hudecová – učiteľka MŠ 

 Anna Vozafová – školníčka, upratovačka  

 

 

Školská jedáleň: 

 Katarína Pašková – vedúca školskej jedálne 0,3 úv.  do 15.7.2020 

 Henrieta Ďurišová – vedúca školskej jedálne od 1.9.2020 

 Ľuba Balgová -  kuchárka  
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3. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: Zveľaďovanie majetku obce, starostlivosť o rozvoj obce a jej obyvateľov.  

Vízie obce:   Zabezpečiť rozvoj obce, zvýšenie kvality života občanov obce, oprava miestnych  

                      komunikácií, výstavba nových bytov. 

Ciele obce:   Výstavba a rozvoj obce, vytvoriť priaznivé podmienky pre život všetkých  

                      obyvateľov obce 

 

 

4. Základná charakteristika obce  

Obec Príbelce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec 

je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 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.  

 

 

4.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce : Obec Príbelce sa nachádza na juhu Banskobystrického kraja 

v okrese Veľký Krtíš. Skladá sa z dvoch samostatných katastrálnych území – Horné a Dolné 

Príbelce. V katastri Dolné Príbelce je k obci pripojená aj usadlosť Škriavnik, ktorá je vzdialená 

od obce 2 km. Od okresného mesta Veľký Krtíš je vzdialená 9 km, od sídla samosprávneho 

kraja Banskej Bystrice 92 km a od hraničného priechodu Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat 

s Maďarskou republikou 25 km. Leží na hranici dvoch geomorfologických celkov, Ipeľskej 

kotliny a Krupinskej planiny. 

Susedné obce : Dolné Plachtince, Stredné Plachtince, Horné Plachtince, Čebovce, Nenince a 

Obeckov. 

Celková rozloha obce : - katastrálne  územie  Dolné Príbelce   -   1 461,5049 ha 

                                        -  katastrálne  územie  Horné  Príbelce -   1 257,9460 ha 

                                           Spolu :                                                         2 719,4509 ha 

Nadmorská výška : 269 m n. m.  
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4.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov : 21,04 obyvateľov na km² 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : väčšina obyvateľov obce sú evanjelickej 

cirkvi augsburského vyznania.   

Vývoj počtu obyvateľov :  počet obyvateľov k 01.01.2020           551 

           prisťahovaní               20 

                                             odsťahovaní               17 

                                             narodení       6 

                                             zomrelí                                                            3 

                                             počet obyvateľov k 31.12.2020              557 

 

4.4. Symboly obce 

     Erb obce :                                          Vlajka obce :                                      Pečať obce  

                                                       
 

4.5. Logo obce - nemá 

4.6. História obce:   

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1244, kedy bola usadlosť zaznačená ako villa Pribel, 

tiež villa Prebul. V roku 1245 sa uvádza pod názvom Prebyl. Ďalšie pomenovania 

sú Prebel (1275), Prebil (1322). V tom čase usadlosti v Príbelciach získal od kráľa Belu IV. 

Bence, syn Tomáša, ktorého potomok Michal r. 1312 začal používať rodové meno Príbelský. 

 

Okrem pôvodného spoločného názvu Prebel, Pribel sa už od roku 1354 začali v listinách 

označovať dve obce Dolné a Horné Príbelce, ktoré písali svoje samostatné dejiny až do roku 

1966. V období reformácie obyvatelia obidvoch obcí prijali evanjelické augsburské vyznanie. 

Ev. a. v. cirkev je doložená v roku 1613. Podľa cirkevnej kroniky obce, boli Príbelce v 15. storočí 

osídlené husitmi a lokalita sa spomína už v 13. storočí ako majetok rodu Csehy. 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tvorcov%C3%BD_kilometer
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Obec Príbelce vznikla v roku 1966 spojením dvoch obcí, Dolných a Horných Príbeliec, ako 

samostatných správnych celkov s počtom obyvateľov 491 v Dolných Príbelciach a 283 v 

Horných Príbelciach. 

 

4.7. Pamiatky:  

 Medzi najstaršie pamiatky patria zrubové domy a z kameňa murované dvoj- a 

trojpriestorové domy pod valbovými slamenými strechami.  V Horných Príbelciach sa 

nachádza ľudový dom č. 32  s pamätnou tabuľou , 

v ktorom žil slovenský revolučný básnik Janko Kráľ 

a v Dolných Príbelciach ľudový dom č. 261. Sú pamiatkovo 

chránené. 

 

 

 

 Budova bývalého Laskáriovského kaštieľa (pôvodne neskorobarokový kaštieľ z 

1.polovice 18.storočia, v 20. storočí prestavaný. Na 

bývalom kaštieli je pamätná tabuľa venovaná Jánovi 

Čaplovičovi. 

 

 

 

 

 Drevená zvonica v dolnej časti obce, z polovice 19.storočia, zakončená ihlancovou 

šindľovou strechou. Počas revolučnej činnosti Janka Kráľa a Jána Rotaridesa na nej 

vyzváňali na poplach. 

Murovaná zvonica v hornej časti obce, z konca 18.storočia a murovaná zvonica v dolnej 

časti obce v 50.rokoch. 
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 Miestny evanjelický kostol, pôvodne gotický z konca 13. storočia. Nachádza sa na 

vyvýšenej polohe nad časťou Horné Príbelce. Kostol bol ohradený kamenným 

renesančným obranným múrom v 17. storočí. V 20. 

storočí bol renovovaný. Jeho súčasťou sú vzácny oltár 

s neskorobarokovou stĺpovou architektúrou z roku 

1769, kazateľnica z čias okolo roku 1770 a zvon z roku 

1745. 

 

 Bývalá piesková baňa, v ktorej sa dajú nájsť žraločie zuby, úlomky schránok lastúrnikov, 

koralov a makroflóry v usadeninách z čias, keď tu bolo 

more. 

 

 Prírodné krásy: Prameň Biela studňa, Kamenná žena 

a Príbelské jasene mannové. 

 

 

4.8. Významné osobnosti obce 

 K najznámejším osobnostiam, ktorých meno sa spája s obcou, nesporne patrí Ján 

Čaplovič, známy etnograf, publicista a historik. Narodil sa 22. septembra 1780 v 

Horných Príbelciach, kde má na protiľahlom bývalom Laskáriovskom kaštieli pamätnú 

tabuľu. 

 

 Asi od roku 1792 začína v Príbelciach pôsobiť aj učiteľská rodina Rotaridesovcov. Ján 

Rotarides tu prežil svoje detstvo a mladosť a po otcovi nastúpil na učiteľské miesto v 

evanjelickej škole. 

 

 Viliam Paulíny – Tóth, slovenský literát a príslušník štúrovskej družiny. Od jesene 1846 

sa zdržiaval v Príbelciach ako vychovávateľ u Laskáriovcov. 

 

 Janko Kráľ sa v Príbelciach zdržiaval v lete 1847 a spriatelil sa tu s Jánom Rotaridesom. 

Je jedným z najznámejších členov štúrovskej básnickej školy.  

V roku 1848 sa opäť vrátil do Príbeliec, kde spoločne s Jánom Rotaridesom burcovali 

ľud Príbeliec a Plachtiniec do boja za národnú a sociálnu slobodu.  

 Samuel Kramár pôsobil v Príbelciach v rokoch 1844 – 1846, ako vychovávateľ u 

Lakáriovcov. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/13._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/17._storo%C4%8Die


Výročná správa Obce Príbelce za rok 2020 

_________________________________________________________ 

Strana 10 

 

 

5. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

5.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Materská škola, ktorá je jednotriedna, k 31.12.2020 ju navštevovalo 20 detí od 2 do 6 

rokov.  

5.2. Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť pre občanov obce poskytujú lekári v zdravotníckych 

 zariadeniach  v okolitých obciach a v okresnom meste Veľký Krtíš.   

5.3. Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby pre občanov zabezpečujú domovy sociálnych služieb v okolitých 

 dedinách a mestách – zariadenie pre seniorov  Annamaria n.o. v obci Dolné Plachtince 

 a Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš. Pre občanov v hmotnej 

 núdzi prostredníctvom ÚPSVaR obec zabezpečuje aktivačné práce. Aktivační 

 zamestnanci sa podieľajú na verejnoprospešných prácach, pri úprave verejných 

 priestranstiev - kosení zelene v obci, na ihrisku, na miestnych cintorínoch a pomocných 

 stavebných prácach.  

 Podpora rodiny:  

 Obecné zastupiteľstvo Všeobecným záväzným nariadením odsúhlasilo príspevok 

 pri narodení dieťaťa 100 EUR.  

5.4. Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje prevažne obecný úrad. Obec má sálu  

            kultúrneho domu a zasadaciu miestnosť obecného úradu, v ktorých sa organizujú  

            rôzne kultúrne podujatia, oslavy, porady a stretnutia. V roku 2020 boli spoločenské  

 a kultúrne akcie obmedzené z dôvodu šíriacej sa pandémie COVID 19. 

 Obec každoročne organizuje podujatia: Turnaj o pohár starostu obce v minifutbale 

 a v hasičskom športe, Úcta k starším (posedenie s dôchodcami) v spolupráci 

 s Materskou školou.  

 Záujemcovia o zachovanie ľudovej kultúry, tradícii sa združujú vo Folklórnej skupine   

 Bažalička, ktorá vznikla  v roku 1995 zlúčením FSk z Príbeliec a Plachtiniec. Zapájajú 

 sa do všetkých kultúrno-spoločenských udalostí obce. 

 Významnou spoločenskou udalosťou je folklórny ples a poľovnícky ples, ktorý sa 

 organizuje  v priestoroch bývalej Základnej školy.  

 Na poli športu je aktívna telovýchovná jednota TJD Príbelce, ktorá funguje od roku 

 1965. V roku 2018 prvýkrát postúpili do  IV. ligy, skupina JUH. 
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5.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- Predajňa potravín -  Schikulka & Macatch s.r.o. , Príbelce 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- Agrodružstvo Príbelce so sídlom v Dolných Plachtinciach – rastlinná a živočišná výroba 

- Babičkin dvor, a.s. Veľký Krtíš – chov nosníc 

 

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 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  a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2019, uznesením č. 75/2019. 
Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 27.01.2020          uznesením č. 86/2020 
- druhá zmena schválená dňa 15.06.2020          uznesením č. 109/2020 
- tretia  zmena schválená dňa 10.08.2020          uznesením č. 120/2020 
- štvrtá zmena schválená dňa 07.12.2020          uznesením č. 135/2020     

 

 

6.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020   

  
Schválený rozpočet  

 

 
Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 
k 31.12.2020 

% plnenia 
príjmov/ 

% čerpania 
výdavkov  

Príjmy celkom 281 072 427 813 458 992,65 107,29 

z toho :     

Bežné príjmy 281 072 297 707 305 725,95 102,69 

Kapitálové príjmy 0   17 002   60 151,00  353,79 

Finančné príjmy 0 113 104  93 115,70      82,33 

Výdavky celkom 281 072 427 813 436 299,69 101,98 

z toho :     

Bežné výdavky 239 774 293 285 281 505,84 95,98 

Kapitálové výdavky 18 445 111 669   74 536,05 66,75 

Finančné výdavky 22 853 22 859   80 257,80 351,10 

Rozpočet obce  0 0 
 

22 692,96  
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6.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 
 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2020  
v EUR 

  
Bežné  príjmy spolu 305 725,95 

z toho : bežné príjmy obce  305 725,95 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 281 505,84 

z toho : bežné výdavky  obce  281 505,84 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet +  24 220,11 

Kapitálové  príjmy spolu 60 151,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  60 151,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 74 536,05 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  74 536,05 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  - 14 385,05 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 9 835,06 
Vylúčenie z prebytku/úprava schodku 3 684,83 
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 6 150,23 

Príjmové finančné operácie  93 115,70 

Výdavkové finančné operácie  80 257,80 

Rozdiel finančných operácií +  12 857,90 
PRÍJMY SPOLU   458 992,65 
VÝDAVKY SPOLU 436 299,69 
Hospodárenie obce  22 692,96 

Vylúčenie z prebytku spolu: 
Fond opráv 
ZO ŠR na SODB – nevyčerpané v r. 2020 a zapojené v r. 2021 
Nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné 

3 684,83 
3099,41 

                                             335,82 
                                             249,60 
 

Hospodárenie obce 
vylúčenie z prebytku 

22 692,96 
 - 3 684,83 

Upravené hospodárenie obce za rok 2020 19 008,13 
Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom príjmov bežného rozpočtu a prebytkom 
finančných operácií čiže zapojením do príjmov finančné prostriedky z minulých rokov. 
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Prebytok rozpočtu v sume 22 692,96   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 v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR 

a podľa osobitných predpisov v sume 3 684,83 EUR navrhujeme použiť na: 

 

 - tvorbu rezervného fondu    19 008,13 EUR. 

 

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.3 

písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:  

 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky v sume 335,82 EUR, a to 

na: - SODB  

b)  nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.3 

zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 

 3 099,41 EUR 

c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné v sume 249,60 EUR 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 

19 008,13 EUR. 

 

 6.3.Rozpočet na roky 2021 – 2023      

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Príjmy celkom 458 992,65 269 654 282 627 295 956 

z toho :     

Bežné príjmy 305 725,95 269 654 282 627 295 956 

Kapitálové príjmy 60 151,00 0 0 0 

Finančné príjmy 93 115,70 0 0 0 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Výdavky celkom 436 299,69 269 654 282 627 295 956 

z toho :     

Bežné výdavky 281 505,84 236 801  249 774 266 875 

Kapitálové výdavky   74 536,05 10 000 10 000 10 000 

Finančné výdavky   80 257,80 22 853 22 853 19 081 
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7.  Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

7.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Majetok spolu 1 749 842,05 1 734 060,35 

Neobežný majetok spolu 1 672 623,39 1 659 598,20 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 1 554 643,39 1 541 618,20 

Dlhodobý finančný majetok 117 980,00 117 980,00 

Obežný majetok spolu 75 800,36 72 450,38 

z toho :   

Zásoby 697,61 601,44 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  6 789,51 5 972,74 

Finančné účty  68 313,24 65 876,20 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  1 418,30 2 011,77 

 

7.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k  31.12.2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 749 842,05 1 734 060,35 

Vlastné imanie  612 855,55 616 972,78 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  2 797,10 2 797,10 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  610 058,45 614 175,68 

Záväzky 365 526,60 354 316,39 

z toho :   

Rezervy  695,12 600 

Zúčtovanie medzi subj. verejnej správy 0 335,82 

Dlhodobé záväzky 262 517,55 255 436,87 

Krátkodobé záväzky 21 035,97 22 242,74 

Bankové úvery a výpomoci 81 277,96 75 700,96 

Časové rozlíšenie 771 459,90 762 771,18 
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7.3.Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 
 k 31.12 2019 

Zostatok  
k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   2 706,87 1 896,34 

Pohľadávky po lehote splatnosti   4 082,64 4 076,40 

 
7.4.Záväzky 

Záväzky Zostatok  
k 31.12 2019 

Zostatok  
k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   283 553,52 277 679,61 

Záväzky po lehote splatnosti   0  0 
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8.Hospodársky výsledok  za 2020 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Náklady 329 066,17 367 950,45 

50 – Spotrebované nákupy 48 971,45 60 513,52 

51 – Služby 51 042,10 42 416,41 

52 – Osobné náklady 136 981,69 162 729,47 

53 – Dane a  poplatky 1 511,21 2 615,22 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

1 786,27 1 125,04 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

75 199,46 86 690,00 

56 – Finančné náklady 5 173,99 5 460,79 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery a náklady 
z odvodov príjmov 

8 400,00 6 400,00 

59 – Dane z príjmov 0 0 

Výnosy 351 085,65 372 554,77 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 10 287,07 16 042,55 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy 
z poplatkov 

232 661,16 223 134,04 

64 – Ostatné výnosy 21 347,96 23 025,25 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

662,98 695,12 

66 – Finančné výnosy 21,72 84,06 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

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

86 104,76 109 573,75 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

22 019,48 4 604,32 

Hospodársky výsledok kladný v sume 4 604,32 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
. 
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9. Ostatné  dôležité informácie  

9.1.Prijaté granty a transfery  

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ  
 
 
    

- 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť 
: školstvo, matrika, ....  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma 
skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 

Okresný úrad V. Krtíš Dohoda skladník CO 279,97     279,97  

DPO SR Vybavenie DHZO       5 000,00  5 000,00  

ÚPSVaR Veľký Krtíš Národné projekty PkZ2 a CnTP3  21 509,25 21 509,25  

MV SR Register adries            38,80         38,80  

MV SR REGOB          188,76 188,76  

Okresný úrad V. Krtíš Voľby NR SR 1 101,46      1 101,46    

ÚPSVaR Veľký Krtíš Podpora výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa  pre MŠ 

1 209,60 680,40 529,20 
vrátené 
ÚPSVaR 

OÚ BB, odbor školstva Výchova a vzdelávanie MŠ  
Príspevok na 5 – ročné deti 

985,00 985,00  

ŠÚ SR SODB 1 636,00 1 300,18 335,82 
prenesené do 

roku 2021 

ÚPSVaR Veľký Krtíš Podpora udržiavania 

zamestnanosti v MŠ 

10 491,78 10 491,78  

MV SR Náklady spojené s testovaním 
COVID 19 

1 242,91 1 242,91  

BBSK Obnova altánku na trase 
Náučného chodníka Horné 
Príbelce 

800,00 800,00  

Bežné transf. spolu:  44 483,53 43 618,51 865,02 

 

PPA Bratislava 
(EPFRV+ŠR) 

Nákup techniky na čistenie, 
údržbu zelene a miestnych 
komunikácií (Locust) 

57 399,00 57 399,00  

Kapitálové tranf. spolu:  57 399,00 57 399,00 0,00 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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9.2.Poskytnuté dotácie  

V roku 2020 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 2/2017 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

 

Žiadateľ dotácií 

Účelové určenie dotácie: 

Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

TJD Príbelce- bežné výdavky 5 100,00 

Športovo strelecký klub – bežné výdavky 500,00 

DHZ Príbelce – bežné výdavky 0,00 

CZ ECAV Príbelce – bežné výdavky 500,00 

Novorodenci – príspevok  300,00 

SPOLU: 6 400,00 

 

9.3.Významné investičné akcie v roku 2020 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020: 

- Výstavba detského ihriska 

- Bezpečnosť cestnej premávky (Merače rýchlosti) 

- Nákup komunálnej techniky Locust L903 na čistenie, údržbu zelene a miestnych 

komunikácií 

 

9.4.Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Oplotenie cintorína v dolnej časti obce. 

- Projekt  - Wifi pre Teba 

- Miestne komunikácie 

- Zberný dvor Príbelce 

- Projekt – „Zelené obce Slovenska“ 
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9.5.Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

9.6.Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec nevedie súdny spor . 

 

 

Vypracovala: Henrieta Ďurišová                                                       Schválil: Ing. Tibor Čierny 
                      starosta obce 
 

  

V Príbelciach, dňa 09.06.2021 

 

Prílohy: 
 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 
 
 


