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Predkladá : Maroš Lacko, starosta Obce Motyčky
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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania!
Chcem sa Vám predovšetkým poďakovať za to, že ste mi v komunálnych voľbách
2018 prejavili svoju dôveru. Vašim ANO sa spolu s novozvoleným obecným
zastupiteľstvom stávame správcami Vašej dôvery a to na obdobie nasledujúcich
štyroch rokov, kedy sa bude rozhodovať o chode a smerovaní našej obce.
Potrebujeme Vás, aby ste boli našou súčasťou, my sa chceme stať Vašou. Spájajme
naše záujmy a pozerajme pritom na jeden spoločný cieľ, ktorý je nám drahý a to
vytváranie takej obce, ktorá bude dávať pocit domova a bezpečia.
Ako znovuzvolený starosta obce ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili
hlasovania a svojím hlasom prispeli k môjmu zvoleniu, ale aj tým, ktorí neprišli voliť
z rôznych dôvodov, ale so záujmom sledovali situáciu, lebo im záleží na živote
a smerovaní obce. Verím, že zvolení poslanci budú oporou starostovi a dobrými
zástupcami občanov. Pred nami sú ďalšie štyri roky snaženia, počas ktorých chceme
dokončiť začaté a začať nové.
Želám všetkým občanom, aby sa v našej obci cítili dobre, bezpečne a šťastne, lebo
naším domovom nie je len náš dom a záhrada, ale celá obec.
Ďakujem bývalému poslancovi obecného zastupiteľstva
ako aj súčasným,
zamestnancom obce a v neposlednom rade občanom obce za prácu vykonanú v
prospech našej obce, na jej skrášľovaní, zveľaďovaní a prispievaní k dobrému menu
našej obce.

2. Identifikačné údaje obce
Obec je samostatný územný a samosprávny celok Slovenskej republiky. Je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť
o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.
Názov: Obec Motyčky
Sídlo: Motyčky č.14, 976 02 Motyčky
IČO: 00313629
DIČ: 2021115888
Bankové spojenie v tvare IBAN: SK23 02000000000013221312
Štatutárny orgán obce: starosta
Telefón: 048/41 99 288
e-mail: motyckyobec@gmail.sk
motycky.starosta@gmail.sk
Webová stránka: www.motycky.sk
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich
predstaviteľov
Základné
1.
2.
3.

orgány obce sú:
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Komisie pri OcZ

Starostom obce je Maroš Lacko, ktorý vo svojej funkcii pôsobí piate volebné
obdobie. Bol zvolený 10.11.2018 v Komunálnych voľbách, pokračoval vo funkcii
zložením zákonom predpísaného sľubu na ustanovujúcom zasadnutí OcZ dňa
03.12.2018.
Obecné zastupiteľstvo (OcZ) - je zastupiteľským zborom občanov obce,
zloženým z poslancov zvolených občanmi obce v priamych voľbách na 4 roky.
Obecné zastupiteľstvo Obce Motyčky je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov, boli
zvolení v Komunálnych voľbách 10.11.2018 a svojich funkcií sa ujali zložením
predpísaného sľubu na ustanovujúcom OcZ dňa 03.12.2018.
Mgr.Čunderlík Ján – zástupca starostu
Bullová Anna
Kollár Peter
Lacková Elena
Strmeň Vladimír

Komisie pri OcZ v Motyčkách
Komisie obecného zastupiteľstva sa zriaďujú ako stále, poradné, iniciatívne a
kontrolné orgány obecného zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť’ jeho úlohy. Sú
zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a občanov obce zvolených obecným
zastupiteľstvom. Na čele komisie je poslanec.
Finančná komisia – miestna časť Štubne
Predseda: Elena Lacková
Člen:
Peter Kollár
Ivan Fraňo
Komisia na ochranu verejného poriadku – miestna časť Motyčky
Predseda:
Mgr. Ján Čunderlík
Člen:
Dezider Môcik
Milan Mydlo
Komisia sociálno-zdravotná – miestna časť Môce
Predseda: Anna Bullová
Člen:
Elena Lacková
Anna Knoppová
Eva Koreňová
Komisia kultúrno-spoločenská a športová – miestna časť Motyčky a Jergaly
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Predseda:
Člen:

Maroš Lacko
Anna Bullová
Peter Kollár

Komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva –
miestna časť Bukovec
Predseda: Dezider Môcik
Člen:
Mgr. Ján Čunderlík
Rudolf Mydlo

4. Poslanie, vízie, ciele
- vytvárať priaznivé podmienky pre jej rozvoj a prosperitu obyvateľov a
-

-

poskytovať vysokokvalitné, nebyrokratické a dostupné služby pre všetkých
občanov,
efektívne a transparentne, vynakladať zdroje pre rozvoj obce a prijímať
rozhodnutia smerujúce k jej rozvoju,
poskytovať nevyhnutné verejné služby a vytvárať prostredie, ktoré zabezpečí
kvalitné životné podmienky pre obyvateľov obce.
základnou víziou je, že naša obec bude bezpečným a prosperujúcim miestom,
ktoré bude priťahovať návštevníkov svojou unikátnou prírodnou scenériou,
zachovaným kultúrnym a historickým bohatstvom a stane sa pokojným
vidieckym sídlom s rozvinutou infraštruktúrou a s vysokým štandardom kvality
bývania pre jej obyvateľov,
medzi základné ciele možno zaradiť:
rekonštrukciu miestnych komunikácií a dobudovanie chodníkov v obci,
starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň,
zníženie objemu nerecyklovaného odpadu,
pravidelná údržba existujúcich športových a detských ihrísk,
údržba kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce,
vyšší počet kultúrnych a športových podujatí v obci
oprava a údržba budov vo vlastníctve obce
spokojnosť občanov a dobré nažívanie v susedských vzťahoch.

5. Základná charakteristika obce
Obec 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 potreby jej
obyvateľov.

5.1. Geografické údaje
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Obec Motyčky pri ceste na Donovaly sa nachádza v údolí Donovalského
potoka. Od svojho vzniku mala niekoľko názvov: Motischaka (1743), Motitzka (1755),
Moticska (1762), od roku 1830 názov Motyčky. Leží v nadmorskej výške 678 m n.m.
V minulosti aglomerát drevorubačských a uhliarskych osád.


Bukovec: Bukowitz (1715), Bukowetz (1743)



Dúvodno: Duovodna (1743), Duvodno (1820)



Jergaly: Jergalo (1710), Geörgalo (1743), Görgalo (1754)



Môce: Muotz (1754), Mocz (1762), Mvocz (1820), Muocz (1828)



Štubne: Stubna (1710)

Miestnymi časťami sú aj: Pod Šturec, V Doline, a Bukovec. K významnejším
názvom častí chotára patria: Šturec, Krčahy, Zamrlô, Kuncová, Hlinište, Panské, Pod
Šturec, Benčokov, Lopušie, Lúčky, Macková a Pavlová.
Motyčky patria so svojím územím chotára do Starohorských vrchov.
Najrozsiahlejší a najvyšší chrbát je Muráň (1068 m). Členitý povrch modeluje hustá
sieť potokov. Povrch chotára utvárajú rôzne druhohorné usadeniny, z nich vápence
a dolomity umožňujú rozvoj krasu.
Geografická poloha: súradnice

48°51′37″S 19°10′12″V

Nadmorská výška: 678 metrov nad morom

5.2. Demografické údaje
Samosprávny kraj
Okres
Región

Banskobystrický
Banská Bystrica
Starohorská Dolina

Počet a hustota obyvateľov: 115 obyvateľov k 31.12.2018
Hustota 8,87 obyv./km2
Rozloha: 1 308 ha
Národnostná štruktúra: slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: katolícka
Vývoj počtu obyvateľov: ustálená úroveň
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Ukazovateľ
Obyvatelia spolu k 01.01.2018
Narodenie
Úmrtie
Prihlásení na TP
Odhlásení z TP
Prihlásení na TP cudzinec
Obyvatelia spolu k 31.12.2018

Počet
115
0
2
2
0
0
115

5.3. Symboly obce

MOTYČKY, okres Banská Bystrica
Erb:

Vlajka:

Blazón erbu:
V červenom štíte tri strieborné zlatokmenné smreky, vyrastajúce z čierneho vrchu,
prekrytého skríženými striebornými baníckymi kladivkami na zlatých rukovätiach.

5.4. História obce
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Prvá zmienka o Motyčkách pochádza z roku 1754. V tomto roku si v Motyčkách
zriadili misiu jezuiti a začali tu budovať kostol s malým kláštorom. Kostol bol
vybudovaný za rok a bol vysvätený 15. augusta 1755. Prvým predstaveným jezuitskej
misie bol páter Jozef Spengler. Farnosť bola založená v roku 1775.
Motyčky patria so svojím územím chotára do Starohorských vrchov.
Najrozsiahlejší a najvyšší chrbát je Muráň (1068 m). Členitý povrch modeluje hustá
sieť potokov. Povrch chotára utvárajú rôzne druhohorné usadeniny, z nich vápence
a dolomity umožňujú rozvoj krasu.
Komplex bývalých uhliarskych a drevorubačských osád, ktoré vznikali
postupne od konca 16. storočia, keď sa začalo ťažiť drevo i vo vzdialenejších lesoch
na pálenie uhlia pre huty na Starých Horách a v Liptovských Revúcach. Uhliar
Motyčka (Moticzka) sa spomína už v roku 1618. V roku 1820 mala osada už 37
domov.
Vodná nádrž Motyčky patrí k sústave vodných diel na Starohorskom
potoku vybudovaných v rokoch 1923-1925. Ide o akumulačnú nádrž, ktorá je
súčasťou kaskády vodných diel, vodných elektrární Motyčky-Dolný Jelenec-Staré
Hory.
V roku 1754 bol v obci postavený rímsko-katolícky barokový kostol, ktorý
má vysokú kultúrnohistoriskú pamiatkovú hodnotu. Farský úrad je taktiež populárny
a vyhľadávaný pre možnosť ubytovania v ich priestoroch.

5.5. Pamiatky
Rímsko-katolícky kostol Motyčky:
Rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie je najstarším objektom v obci.
Vybudovali ho jezuiti spolu s malým kláštorom a slávnostne bol vysvätený v roku
1755.

5.6. Významné osobnosti obce
Alexander Čunderlík, dôstojník a generál
* 18. október 1878, Motyčky
† 21. október 1947, Banská Bystrica (69 rokov)

Július Komora, slovenský pedagóg a včelár
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* 9. január 1900, Motyčky
† 4. február 1982, Bratislava (82 rokov)

Marián Čunderlík, slovenský maliar, ilustrátor a grafik

* 31. január 1926, Motyčky
† 1. október 1983, Demänovská dolina (57 rokov)

Anton Trón, slovenský herec
* 10. jún 1926, Motyčky
† 26. október 1996, Prešov (70 rokov)

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie,
originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Základná škola
s materskou školou v Starých Horách a Banskej Bystrici.

6.2. Kultúra a šport
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje kultúrno-spoločenská a športová
komisia.
Obec zabezpečuje kultúrne aktivity pre všetkých svojich občanov od detí, žien, úcty
starším. Obec Motyčky sa môže pochváliť zrenovovanými obecnými zariadeniami, a
to najmä polyfunkčnou budovou, kde sa nachádza sála kultúrneho domu, posilovňa
aj pohostinstvo. Obecný úrad sídli v samostatnej budove na začiatku obce. Cez
obec vedie cykloturistická trasa s odbočkou za krásami okolitej prírody.
Na vodnej nádrži na Motyčkách je možnosť športového rybárčenia s platným
rybárskym lístkom. Každoročne je nasádzaný pstruh dúhový.
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Od roku 1997 pôsobí na území obce Motyčky ŠK Medveď ktorý zastrešuje
športové disciplíny ako futbal, hokej a hokejbal. Pridala sa cyklistika, v budúcom
období sa pridá beh.
Od roku 2018 pôsobí v Obci Motyčky Dobrovoľný hasičský zbor Motyčky.
Obec má k dispozícii virtuálny cintorín a zabezpečené cintorínske služby.
V Obci Motyčky je možnosť ubytovania, obyvatelia poskytujú krásne
zmodernizované objekty, detské ihrisko a tým podporujú cestovný ruch.
Má Pohostinstvo v miestnom pube „U Medveďa“, kde okrem alko a nealko
nápojov si je možné zakúpiť aj základné občerstvenie.
Pravidelne je zabezpečený dovoz pečiva, mäsa a zeleniny.
Obec zabezpečuje kultúrne aktivity pre všetkých svojich občanov od detí,
žien, úcty starším.

6.3. Hospodárstvo
Vodná nádrž patrí k sústave vodných diel na Starohorskom potoku, vybudovaných v
rokoch 1923 - 1925. Ide o akumulačnú nádrž, ktorá je súčasťou kaskády vodných
diel Motyčky-Dolný Jelenec-Staré hory (vodných elektrární). Preto nádrž neslúži na
rekreačné kúpanie, možná je tu však rybačka, na základe vydania povolenky na lov
rýb.
Členovia združenia Ľadové medvede nevynechajú pravidelné plávanie v tejto vodnej
nádrži.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce na rok 2018.
Obec v roku 2018 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.
Obec Motyčky má k 31.12.2018 zostavený bežný rozpočet vyrovnaný, kapitálový
rozpočet vyrovnaný ako aj finančné operácie vyrovnané.
Rozpočet bol schválený OcZ dňa 29.11.2017, uznesením č.15/2017,
následne upravovaný nebol.
Návrh záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli v zákonom stanovenej
lehote.
Výsledok hospodárenia sa tvorí podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona z rozdielu
bežných príjmov a výdavkov a kapitálových príjmov a výdavkov. Je to dokument,
ktorý verne zobrazuje výsledky rozpočtového hospodárenia za kalendárny rok. Je
podložený ročnými účtovnými a finančnými výkazmi spracovanými v rámci účtovnej
závierky v zmysle zákona o účtovníctve a rozpočtovej klasifikácie.
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PRÍJMY OBCE:
Príjmy celkom

Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
operácie

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

55 000,00

55 000,00

78 010,88

142

55 000,00

55 000,00

78 010,88

142

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

Celkový rozpočet príjmov Obec Motyčky mala v roku 2018 schválený vo
výške 55 000,00 €, skutočné plnenie 78 010,88 €. Celkové plnenie
rozpočtových príjmov sa plnil na 142%.
Bežné príjmy Obce Motyčky roku 2018:
Pre rok 2018 bol schválený rozpočet pre daňové a nedaňové príjmy 55 000,00
€, skutočné plnenie 78 010,88 €, % plnenie ku schválenému rozpočtu 142.
Kapitálové príjmy Obce Motyčky roku 2018:
Kapitálové príjmy v roku 2018 neboli rozpočtované, nebol prijatý žiaden
príjem.
Finančné operácie Obce Motyčky v roku 2018:
Finančné operácie neboli rozpočtované, neboli prijaté prostriedky.
VÝDAVKY OBCE:

Výdavky
celkom

Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

55 000,00

55 000,00

77 864,71

142

55 000,00
0,00

55 000,00
0,00

73 864,71
4 000,00

134

0,00

0,00

0,00

11

Obec Motyčky mala pre rok 2018 schválený celkový výdavkový finančný
rozpočet vo výške 55 000,00 €, ktorý následne nebol upravovaný. Skutočné plnenie
77 864,71 €, % plnenie ku schválenému rozpočtu 142.
Čerpanie výdavkov bežného rozpočtu Obce Motyčky v roku 2018:
Na rok 2018 bol schválený bežný rozpočet bolo vo výške 55 000,00 €,
skutočné plnenie predstavuje 73 864,71 €, % plnenie ku schválenému rozpočtu 134.
Čerpanie výdavkov kapitálového rozpočtu Obce Motyčky v roku 2018:
Kapitálové výdavky Obce Motyčky v roku 2018 neboli rozpočtované. skutočné
plnenie predstavuje 4 000,00 €.
Čerpanie výdavkov finančných operácií Obce Motyčky v roku 2018:
Čerpanie finančných výdavkov nebolo použité.

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Skutočnosť k 31.12.2018 v €

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Hospodárenie z finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

78 010,88
78 010,88
73 864,71
73 864,71
4 146,17
0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
-4 000,00
146,17

146,17
0,00
0,00
0,00
78 010,88
77 864,71
146,17
146,17

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý ako prebytok bežného
rozpočtu 4 146,17 €.
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Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového
rozpočtu - 4 000,00 €.
Bilancia finančných operácií je 0,00 €.
Záver:
Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je prebytok vo
výške 146,17 EUR a bude predmetom tvorby rezervného fondu.
Celkové upravené hospodárenie je 146,17 €.

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
Analýza a prognóza vývoja účtovnej jednotky na základe ukazovateľov:
Účtovná závierka Obce Motyčky bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania
jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a
nadväzujúcimi postupmi účtovania. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady
obce aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.
Bola ustanovená inventarizačná komisia a všetky povinnosti týkajúce sa
inventarizácie majetku sú obsiahnuté v inventúrnych súpisoch. Inventarizáciou boli
porovnané skutočné stavy s účtovným stavom v zmysle zákona.

8.1. Majetok
Porovnávajúca tabuľka majetku za rok 2018

Číslo
účtu
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Druh majetku OC k 01.01.2018 Prírastok
za rok
2018
Drobný
nehmotný
majetok

021

Stavby

022

Hnuteľné
veci
Dopravné
prostriedky
Drobný
hmotný
majetok

023
028

Úbytok
za rok
2018

1 653,34

Oprávky
celkom

OC k
ZC k
31.12.2018 31.12.2018

1 653,34

1 653,34

0,00

249 138,56

278 986,52

29 847,96

61 650,35

81 848,81

20 198,46

6 002,33

6 002,33

6 002,33

0,00

4 347,64

4 347,64

4 347,64

0,00

277 186,52

1 800,00

80 610,89

3 059,48
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1 821,56

031

Pozemky

125 080,00

125 080,00

125 080,00

063

Dlhodobý
FM

14 756,00

14 756,00

14 756,00

Spolu

509 636,72

4 859,48

1 821,56 322 792,22 512 674,64 189 882,42

Bilancia aktív a pasív obce:
AKTÍVA
V tom:

194 843,78 EUR

Neobežný majetok

189 882,42

(Dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok,
Dlhodobý finančný majetok)

Obežný majetok
(zásoby, pohľadávky, finančný majetok, poskytnuté

4 515,73

Návratné finančné výpomoci)

Náklady budúcich období
(Časové rozlíšenie)

445,63

PASÍVA
V tom:
Vlastné zdroje krytia

194 843,78 EUR
158 818,42

(Výsledok hospodárenia)

Záväzky

15 894,08

(Dlhodobé záväzky, krátkodobé záväzky, rezervy)

Výnosy budúcich období
(Časové rozlíšenie)

20 131,28

Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2018 vyplýva, že bilančná rovnováha je
dodržaná, úhrn aktív sa rovná úhrnu pasív. Zostatky všetkých súvahových účtov boli
ku koncu roku odsúhlasené v rámci vykonanej inventarizácie majetku obce
k 31.12.2018 na základe príkazu starostu obce č. 1/2018. Dielčie inventarizačné
komisie vykonali inventarizáciu majetku obce, odovzdali zápisy a inventúrne súpisy
ústrednej inventarizačnej komisii, ktorá po vyhodnotení doručených podkladov
konštatovala, že pri fyzickej a dokladovej inventúre neboli zistené inventarizačné
rozdiely a stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve
zodpovedá skutočnosti. Bilancia obsahuje údaje o majetku,
vlastnom imaní
a záväzkoch. Obec čerpá údaje z účtovného výkazu Súvaha Úč.ROPO SFOV 1-01.

8.2. Zdroje krytia
Tabuľkové vyjadrenie za rok 2018 s porovnaním roku 2017 a 2016:
AKTÍVA
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Názov
Majetok spolu:

KZ k

KZ k

KZ k

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

194 843,78

224 451,89

255 855,44

189 882,42

220 511,37

253 832,07

Dlhodobý hmotný majetok

175 126,42

205 755,37

239 076,07

Dlhodobý finančný majetok

14 756,00

14 756,00

14 756,00

4 515,73

3 125,89

1 447,25

Zásoby

1 066,30

394,80

0,00

Pohľadávky

3 092,75

2 456,79

1 316,62

356,68

274,30

130,63

finančné

0,00

0,00

0,00

finančné

0,00

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

445,63

814,63

576,12

Náklady budúcich období

445,63

814,63

576,12

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :

Finančný majetok
Poskytnuté

návratné

výpomoci dlhodobé
Poskytnuté

návratné

výpomoci krátkodobé

PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku

KZ k

KZ k

KZ k

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

194 843,78

224 451,89

255 855,44

158 818,42

164 679,74

182 878,33

164 679,74

180 389,73

188 701,74

-5 861,32

-15 709,99

-5 823,41

a záväzky celkom :
Vlastné

zdroje

krytia

majetku:
z toho :
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia
Výsledok hospodárenia za
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účtovné obdobie
Záväzky

15 894,08

22 505,59

14 040,02

0,00

25,59

2 104,49

14 694,08

21 400,00

10 735,53

0,00

0,00

0,00

1 200,00

1 080,00

1 200,00

Výnosy budúcich období

20 131,28

37 266,56

58 937,09

Výnosy budúcich období

20 131,28

37 266,56

58 937,09

z toho :
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami
verejnej správy

8.3. Pohľadávky
Obec k 31.12.2018 eviduje poh adávky :
Nedaňové pohľadávky
v tom:
- za EE, teplo, pevné palivo
- za predaj služieb
Spolu:
Daňové pohľadávky
v tom:
- daň z pozemku
- daň zo stavby
- daň z ubytovania
- daň za psa
- poplatok za KO
Spolu:

452,55
521,75
974,30 €

500,22
937,52
177,50
76,00
427,21
2 118,45 €

Uvedené pohľadávky vyplývajú hlavne z dlhu nevyrovnaných poplatkov fyzických
osôb z roku 2018. Daňové a nedaňové pohľadávky sa budú vymáhať právnou
cestou a inými zákonmi dostupnými formami.
Ako finančné účty sú vykázané prostriedky v pokladnici i na bankových účtoch:

8.4. Záväzky
Obec k 31.12.2018 eviduje záväzky vo i:
Záväzok

Hodnota záväzku
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Opis

321 - dodávatelia
331 – mzdy na osobný účet
336 – sociálne poistenie
342 – priame dane
472- záväzky SF
372 – záväzok mimo
verejnej správy
spolu

6 662,12
1 753,60
1 948,16
330,20
0,00
4 000,00

Odberateľská faktúra 2018
Mzdy 12-2018
ZP a SP 12-2018
DzP 12-2018
záväzky SF
Transfery LESY SR

14 694,08

Obec Motyčky k 31. 12. 2018 neeviduje žiadne záväzky charakteru bankového
úveru, nemá žiadne záväzky pôžičiek a návratných finančných výpomocí ani voči
štátnemu rozpočtu.

9. Hospodársky výsledok za rok 2018
- vývoj nákladov a výnosov
Trieda 6: Rekapitulácia výnosov k 31.12.2018 v porovnaní k 31.12.2017
a)
-

Popis /číslo účtu a názov/
tržby za vlastné výkony a tovar
602 - Tržby z predaja služieb

b)
zmena stavu vnútroorganizačných zásob
c)
Aktivácia
624 - Aktivácia DHM
d)
daňové a colné výnosy a výnosy
z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy
633 - Výnosy z poplatkov
e)
finančné výnosy
- 662 – Úroky
f) mimoriadne výnosy
672 - Náhrady škôd
g)
výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu
obce, VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo
ŠR
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových
transferov zo ŠR
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Suma 2018

Suma 2017

4 250,21

4 115,55

0,00

0,00

60 119,67

54 678,85

2 734,89

5 393,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 852,98

2 995,30

2 919,48

5 954,73

695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od
EÚ
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov
od EÚ
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,79

3 558,15

698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov
od ostatných subjektov mimo verejnej správy

15 715,80

15 715,80

699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových
príjmov
- zinkasované príjmy RO
h)
ostatné výnosy
641 - Tržby z predaja DNM DHM
642 - Tržby z predaja materiálu
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 – Ostatné výnosy
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek,
časového rozlíšenia
652 – Zúčtovanie zákonných rezerv
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej
činnosti
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek
z prevádzkovej činnosti

0,00

0,00

772,00
0,00
0,00
0,00
890,00

948,00
0,00
0,00
0,00
2 764,32

540,00
0,00
0,00

1 200,00
0,00
0,00

98 795,82

97 324,20

Účtovná trieda 06 spolu

Trieda 5: Rekapitulácia nákladov k 31.12.2018 v porovnaní k 31.12.2017
Popis /číslo účtu a názov/
a)
spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie

Suma 2018
11 943,09
6 180,14
5 762,95

Suma 2017
14 329,41
9 444,27
4 885,14

b)
služby
511 - Opravy a udržiavanie

19 837,32
7 507,78

25 422,58
13 585,03

512 - Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby

0,00
133,21
12 196,33

0,00
341,32
11 496,23

c)
osobné náklady
521 - Mzdové náklady

33 487,48
24 831,71

29 149,27
21 929,97
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524 – Zákonné sociálne poistenie
525 - Ostatné sociálne poistenie
527 - Zákonné sociálne náklady
d)
dane a poplatky
532 - Daň z nehnuteľností
538 - Ostatné dane a poplatky
e)
ostatné náklady na prevádzku
541 – Zostatková cena DNM a DHM
542 – Predaný materiál
545 – Pokuty a penále
548 – Ostatné náklady
f)
odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
552 - Tvorba ostatných rezerv
553 - Tvorba ostatných rezerv
558 - Tvorba ostatných opravných položiek
g)
Finančné náklady
561 - Predané CP a podiely
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady
h)
mimoriadne náklady
572 - Škody
i) náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce
- bežný transfer Spoločný stavebný úrad
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce
587 - Náklady na ostatné transfer
588 - Náklady z odvodu príjmov
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov

Účtovná trieda 05 spolu

7 988,51

6 969,01

0,00
667,26
0,00
0,00
0,00
1 053,50
0,00
0,00
142,41
911,09
36 148,43
35 488,43
660,00
0,00
0,00

0,00
250,29
0,00
0,00
0,00
603,68
0,00
0,00
0,00
603,68
41 505,21
40 425,21
1 080,00
0,00
0,00

1 429,79
0,00
0,00
1 429,79

1 423,76
0,00
0,00
1 423,76

0,00
0,00
757,53

0,00
0,00
600,28

0,00
757,53

0,00
530,28

0,00

70,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

104 657,14 113 034,19

Záver:
Účtovný výsledok hospodárenia k 31.12.2018 bol schodok vo výške 5 861,32 €
a bude preúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov.

10. Ostatné dôležité informácie
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10.1. Prijaté granty a transfery

Finančné usporiadanie vzťahov voči:
A) zriadeným a založeným právnickým osobám
B) štátnemu rozpočtu
B) štátnym fondom
C) rozpočtom iných obcí
E) rozpočtom VÚC
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane
finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým
osobám podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky
svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym
fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec Motyčky nemá zriadené a založené žiadne právnické osoby
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ dotácie
MV SR

Suma v €
Účelové určenie
128,76 Stavebný poriadok

MV SR

509,55 KOMUNÁLNE VOĽBY

MV SR

38,28 REGOB

MV SR

19,60 Register adries

MV SR

5,01 Doprava

MV SR

11,07 Životné prostredie

MV SR

99,32 Refundácia CO

MV SR

41,39 Vojnové hroby

spolu

852,98

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec Motyčky neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.
20

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec Motyčky má uzavretú zmluvu s Obcou Malachov o Spoločnom obecnom
úrade.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtu VÚC

Poskytovateľ
VÚC Banská
Bystrica

Poskytnuté
finančné
prostriedk
y

Účelové určenie
Oprava Krížovej cesty

Skutočne
použité
finančné
prostriedky

Nevyčerpan
é
prostriedky

1 500,00 1 500,00

0,00

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec poskytla dotáciu v zmysle rozpočtovej skladby:

Prijímateľ
dotácie Účelové určenie dotácie
Spoločný úrad
Tajov
Materiál, pomôcky, mzdy
ZPOZ

Kvety a vecné dary

Poskytnuté
finančné
prostriedky

Skutočne
použité
Nevyčerpané
finančné
prostriedky
prostriedky

628,77

628,77

0,00

149,29

149,29

0,00

10.3. Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie v roku 2018:
-

zrealizovanie Detského ihriska
údržba cintorína
údržba miestnej komunikácie
zmodernizovanie kamerového systému
zámková dlažba
interiéroví vybavenie

10.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec Motyčky nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení
účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
Obec je samostatný územný a samosprávny celok Slovenskej republiky. Obec
je právnickou osobou, ktorá samostatne ako samostatný a správny SR sa riadi
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskorších predpisov a Ústavou SR,
hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri
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výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej
obyvateľov.
Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec Motyčky v roku 2018 neposkytla žiadne záruky jednotlivcom, ani
organizácii.
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií vo svojej pôsobnosti
Obec Motyčky nemá k 31.12.2018 zriadené žiadne príspevkové organizácie.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Motyčky nemá k 31.12.2018 zriadenú podnikateľskú činnosť.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie za kalendárny rok od
01.01.2018 do 31.12.2018, podľa výsledkov účtovnej závierky. Účtovná závierka bola
odovzdaná metodickému pracovníkovi na Finančnej správe Banská Bystrica
v zákonom stanovenom termíne v elektronickej podobe bez pripomienok (zverejnená
v RISSAM).
V budúcom období bude Obec Motyčky aj naďalej zabezpečovať plnenie úloh
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Obec Motyčky efektívne narába s finančnými prostriedkami určitou finančnou silou a
kapacitou obce. Obec Motyčky je obec s predpokladom stabilného rozvoja, využíva
financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj a k
zhodnocovaniu majetku.

Predkladá

Maroš Lacko
___________________________

Starosta Obce Motyčky

Vypracovala: Jolana Lackovičová
V Motyčkách, dňa 31.05.2019
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K bodu 9. Voľba pracovných komisií
a) Anna Bullová za predsedu volebnej komisie, Evu Koreňovú, Vladimír Strmeň za
členov volebnej komisie
Prítomní poslanci (menovite):Elena Lacková, Anna Bullová, Peter Kollár, Vladimír Strmeň,
Mgr.Ján Čunderlík: (5)

Poslanec OZ

Za

Proti

Mgr. Ján Čunderlík
Elena Lacková
Vladimír Strmeň
Peter Kollár
Anna Bullová

áno
áno
áno
áno
áno

-

Zdržal sa
hlasovania
-

Hodnotenie a zápis
Uznesenie bolo prijaté

K bodu 10. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu
obce podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
Peter Kollár za predsedu a Mgr. Ján Čunderlík, Vladimír Strmeň, za členov komisie na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce.
Prítomní poslanci (menovite):Elena Lacková, Anna Bullová, Vladimír Strmeň, Mgr.Ján Čunderlík, Peter Kollár: (5)
Poslanec OZ

Za

Proti

Mgr. Ján Čunderlík
Elena Lacková
Vladimír Strmeň
Peter Kollár
Anna Bullová

áno
áno
áno
áno
áno

-

Zdržal sa
hlasovania
-

Hodnotenie a zápis
Uznesenie bolo prijaté

K bodu 11. Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva a rozdelenie
miestnych častí obce
1. Vladimír Strmeň za predsedu a Mgr. Ján Čunderlík a Milan Mydlo, Ivan Arvay za
členov komisie životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva,
miestna časť obce Jergaly,
2. Anna Bullová za predsedu a Peter Kollár, Ivan Fraňo za členov finančnej komisie,
miestna časť obce Štubne,
3. Maroš Lacko za predsedu a Marek Bulla, Peter Kollár, Michal Verkin, Andrej Žúbor,
za členov komisie kultúrno-spoločenskej a športovej
4. Peter Kollár, miestna časť obce Bukovec,
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5. Mgr. Ján Čunderlík za predsedu a Dezider Môcik, Branislav Bulla, Zdenko Longauer,
za členov komisie na ochranu verejného poriadku a prešetrovanie sťažností,
miestna časť obce Motyčky,
6. Elena Lacková za predsedu a Petra Archlebová, Anna Knoppová, Eva Koreňová za
členov komisie sociálno-zdravotnej, miestna časť obce Môce,
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