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Identifikačné údaje obce a organizačná štruktúra 

  
Obec  O b e c k o v 
Obeckov 165 
991 05  Sklabiná  

IČO: 00648582 
DIČ: 2021314185 
Telefón: 047/4371147 
E- mail: obeckov@gmail.com 
Webová stránka: www.obeckov.sk 
 
Starosta obce: Miloš KOČI 
 
Zástupca starostu: p. Jana Chlpošová 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
p. Janka Bohovicová 
p. Jana Chlpošová 
Mgr. Štefan Koči 
Ing. Jozef Maslaňák 
Bc. Ľubomír Oravec 
 
Hlavná kontrolórka:  Ing. Katarína Vargová, PhD. 
 
Administratíva:  Ing. Marcela Maslaňáková 
    
Úradné hodiny: 

 
 

Geografické a demografické údaje obce 

Štát: Slovensko Hustota: 43,6 obyv./km2 

Región: Hontiansko-Novohradský Časové pásmo: SEČ (UTC+1) 

Okres: Veľký Krtíš Kód obce: 516252 

Nadmorská výška: 170 m n. m. Susedné obce: Sklabiná 

Rozloha: 1 088 ha  Dolné Plachtince 

Obyvateľstvo: 444  Škriavnik 
 

 

Pondelok 
Utorok 
Streda 
Štvrtok 
Piatok 

7:30 - 12:00 
7:30 - 12:00 
7:30 - 12:00 
nestránkový  
7:30 - 12:00 

13:00 - 16:00 
13:00 - 16:00 
13:00 - 16:00 
deň 
13:00 - 16:00 
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História 

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1257, keď majetok Feliciána Ebeczkiho susedil s Príbelcami. V roku 1323  
sa výhradnými majiteľmi obce stávajú Ebeczkyovci, starobylá novohradská zemianska rodina. Podľa mena 
rodiny Ebeczkyovcov bola aj pomenovaná, Ebeczk – Obeckov. Roku 1549 boli tunajšími zemepánmi Michal 
Palásthy, Ladislav a Imrich Ebeczkyovci , Gašpar Nagy , Imrich Balassa, Ján Ivánczy a Ján Piry. Toto obdobie 
poznačila prítomnosť Turkov , ktorí obec v polovici 16. storočia zničili. Po rekonštrukciách prebiehal život v obci 
počas nasledujúcich dvoch storočí v relatívnom pokoji, až do roku 1713, keď tunajšie obyvateľstvo zdecimovala 
krajinská morová epidémia.  

V roku 1828 bolo v obci 41 domov a 452 obyvateľov. Po vypuknutí maďarskej revolúcie (1848-1849) do vojska 
narukovalo 7 miestnych obyvateľov. Inak sa revolučné udalosti obce nedotkli. Potom, čo sa v Obeckove usadila 
rodina Ruttkayovcov  sa na panských poliach pestovalo hlavne obilie , zelenina a tabak , ktorý sa stal výnosným 
artiklom. Chovali sa husi ovce, kone a dobytok . Časť obyvateľstva sa zaoberala debnárstvom. Pri sčítaní ľudu v 
roku 1869 žilo v obci 545 obyvateľov, tento počet striedavo stúpal a klesal, až dospel k súčasnému číslu 480.  

Z iniciatívy učiteľa Jána Holuba bola v roku 1918 postavená budova rímskokatolíckej školy, v ktorej sa po 
roku 1918 vyučovalo len v slovenskom jazyku. 

V dôsledku nevyhovujúceho stavu bol v roku 1894 zbúraný starý a postavený nový neoklasicistický kostol , ktorí 
zasvätili sv. Jánovi Krstiteľovi. Evanjelický kostol bol postavený v roku 1908. 

Obyvateľov Obeckova sa dotkli obe svetové vojny. Počet obetí prvej svetovej vojny dodnes nie je upresnený. 
Viedenská arbitráž z roku 1938 stanovila, že podľa hranice, ktorou bol potok, ležali niektoré domy v časti Potočok 
v Maďarsku. Druhá svetová vojna sa bytostne dotkla najmä obyvateľov židovskej národnosti - rodiny Ungárovcov 
(Július, Magdaléna a synov Júliusa a Viktora) a Weissovcov (František, Matilda, Tibor, Imrich). Pred prvou vlnou 
deportácií do koncentračného tábora rodinu Ungárovcov zachránila prezidentská výnimka, ktorá im bola udelená na 
základe konvertovania na rímsko-katolícku vieru. Weissovcov stihol ukrutný osud. V bojoch v chotári obce padlo 
21 vojakov, z toho 1 nemecký. Jeho pozostatky boli z miestneho cintorína prevezené na Nemecký vojenský cintorín 
vo Važci. 

Hospodárska politika novovzniknutého Československa sa výrazne podpísala na zmene v 
poľnohospodárskej výrobe. Na základe združstevňovania vzniklo v roku 1952 v Obeckove JRD , ktoré 
dosahovalo výborné výsledky a patrilo medzi najlepšie v rámci okresu. V 70-tich rokoch bolo pričlenené ku JRD 
Sklabiná. 

V 60-tich rokoch sa začalo s intenzívnou výstavbou rodinných domov. V rámci nej bol postavený aj kultúrny dom. 

SYMBOLY OBCE 
 

  Erb obce tvorí : 

 V modrom poli štítu medzi dvoma zlatými (žltými) steblami obilia 
 strieborné (biele) čerieslo, vľavo od nich dve strieborné (biele) 
 ratolesti viniča, každá s jedným zlatým (žltým) strapcom, v oboch 
 horných rohoch  po dve zlaté (žlté) hviezdičky. 

 
 
Štít : neskorogotický 
 
Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z 18. alebo prvej polovice 19. storočia. Odtlačok 
nedatovaného typária je uložený na obecnom úrade. Na pečati s iniciálami EF (Ebeck falu) je vyobrazené čerieslo 
medzi dvoma steblami obilia, vľavo od nich je lemeš.  
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Súčasnosť 

Obec Obeckov sa nachádza v južnej časti okresu Veľký Krtíš, s celkovou 
výmerou katastra 1088 ha. Zaraďuje sa medzi malé obce okresu.  
Poloha obce je 175 m nadmorskej výšky, v strede obce je to 165 m, v 
chotári 248 m nadmorskej výšky. Leží v Ipeľskej kotline, v širokej doline 
Plachtinského potoka. Z východnej strany susedí s obcou Sklabiná, zo 
západnej s obcou Dolné Plachtince. Hranicu medzi katastrom obce 
Sklabiná a Obeckov tvorí aj prírodná nádrž – rybník.  
Členitý pahorkatý terén s plochými chrbtami tvoria mlado treťohorné 
uloženiny, agátové a dubové lesíky sú len na strmších úbočiach. Má 
hnedozemné, lužné a nivné pôdy. 

Obec sa rozprestiera na území bez nálezísk prírodných a iných zdrojov.  
Hlavnou náplňou pracovnej činnosti obyvateľstva v minulosti bolo poľnohospodárstvo. Aj v súčasnosti je v 
poľnohospodárskej firme zamestnaná malá časť obyvateľstva, niektorí odchádzajú za prácou do okresného mesta. 
Pre nedostatok pracovných príležitostí sú ľudia nútení odchádzať za prácou aj do vzdialenejších miest a aj do 
zahraničia. Aj tak je asi jedna tretina občanov v produktívnom veku nezamestnaná, niektorí sú prihlásení na menšie 
obecné služby v obci.  
V menšom počte tu pôsobia ja súkromní podnikatelia – živnostníci.  
V meste Veľký Krtíš je zriadený Spoločný úrad samosprávy. 

Obec je plynofikovaná. Má vybudovaný obecný vodovod. Obec vlastní kultúrny dom postavený v roku 1957, 
v ktorom prebehla rekonštrukcia okien a podlahy v r. 2017, dom smútku v používaní od roku 1988 zrekonštruovaný 
v r. 2017 s prístavbou zastrešenia terasy. Obecný úrad a materská škola boli postavené v roku 1978 a tiež boli 
rekonštruované a pribudla ďalšia budova MŠ pre deti od 2 do 3 rokov. V obci prebehla rekonštrukcia verejného 
osvetlenia na nové úsporné LED svietidlá a tiež rekonštrukcia rozhlasu.  
Obeckov je malá rázovitá dedinka. Od roku 2002 má schválené projekty a stavebné povolenie na vybudovanie 
verejnej kanalizácie. Časť kanalizácie a čistička odpadových vôd je už vybudovaná, a k pokračovaniu realizácii 
tohto projektu je potrebná ďalšia finančná pomoc z ministerstva životného prostredia a z environmentálneho 
fondu.  V roku 2019 bola kompletne zrekonštruovaná a zateplená budova Obecného úradu, MŠ a Kultúrneho domu 
z dotácie Environmentálneho fondu. V roku 2020 bola zrekonštruovaná a zateplená aj budova malej triedy MŠ 
a nové oplotenie cintorína. V roku 2021 bola zaradená do užívania čistička odpadových vôd, obec začala 
s výstavbou nájomných bytov a dokončila parkovisko pred cintorínom. 

Vzhľadom k životnému prostrediu obec začala v roku 2002 so zberom separovaného odpadu. A od roku 2007 
máme PHSR. 

Cirkev 
V obci sa nachádza neoklasicistický rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi, postavený v roku 
1894 a evanjelický kostol z roku 1908 s drevenou zvoničkou. V roku 2015 prebehli úpravy a rekonštrukcia kostola, 
odvodnenie, maľovanie. V roku 2017 boli vymenené odkvapy.  
 

  

 
V obci sa tiež nachádza aj Evanjelický kostol, na ktorom tiež prebehla rekonštrukcia a výstavba parkovacích miest 
pred kostolom. 
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Cintorín : 
V roku 2003 bol Dom Smútku pripojený na verejný vodovod. V obecnom cintoríne je od roku 2007 vybudovaná 
zámocká dlažba. Dom smútku bol zrekonštruovaný v r. 2017 s novou prístavbou zastrešenia terasy. V roku 2020 
pribudlo nové oplotenie cintorína a brány. V roku 2021 bolo dokončené parkovisko pred Domom smútku. 
  

Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci sa viaže k niektorým sviatkom a udalostiam. Na fašiangy Obec v spolupráci 
s MŠ Obeckov organizuje maškarný ples, vystúpenie detí z MŠ ku dňu matiek, športovo - zábavný deň plný 
športovania a súťaženia pri príležitosti Dňa detí, Jánska Hostina s programom vystúpení detí z MŠ, spevákov a 
umelcov, tanečnou zábavou a atrakciami pre deti. V jesennom období je to vystúpenie MŠ pre starkých k úcte 
starším a obecná zabíjačka. V zime Mikulášsky program pre deti a rodičov a Štefanská zábava. V priebehu roka 
tiež ponúkajú vystúpenia v kultúrnom dome divadelníci. Obec má obecnú knižnicu, ktorú každoročne dopĺňa 
novými knižnými titulmi a spokojných čitateľov. Kvôli pandemickej situácii spôsobenej ochorením na COVID -19 
boli niektoré akcie obmedzené a niektoré úplne zrušené.     

Materská škola 

Do Materskej školy v Obeckove v školskom roku 2021/2022  bolo prihlásených 23 detí. MŠ Obeckov má 2.triedy.   

  Riaditeľka MŠ:   Anna Fajčíková 
  Učiteľky :    Sofia Veselková 
          Andrea Andrejka 
  Vedúca školskej jedálne :   Sofia Veselková 
  Ostatný personál :   Eva Dinková (kuchárka),  
       Gabriela Tuhárska (pomocná kuchárka a upratovačka) 
Čo potrebuje dieťa do MŠ:  
• prezúvky 
• pyžamo 
• náhradné veci na prezlečenie 
• toaletné potreby: zubná kefka, pasta  

Materská škola bola rekonštruovaná v roku 2008 : 
- bol vybudovaný bezbariérový vstup 
- podlahové kúrenie v celej MŠ 
- úplne nové hygienické zariadenia, termostatické batérie, sprcha a automatická práčka 
- kuchyňa bola prerobené podľa noriem EU (nový nábytok  a zariadenia) 
- výmena okien a dverí 
 
V roku 2018: modernizácia detského ihriska - oceľový kolotoč a hracia zostava s lanovým mostom, hojdačky 
 
V roku 2019: Rekonštrukcia a zateplenie budovy veľkej triedy MŠ 
 
V roku 2020: Rekonštrukcia a zateplenie budovy malej triedy MŠ, výmena okien a dverí, plynový kotol, radiatory 
 

Šport 

V obci sa nachádza betónová plocha o veľkosti 375m², ktorá bola vybudovaná v roku 2007.   
V letnom období sa využíva ako basketbalové, hokejbalové a tenisové ihrisko. Slúži tiež ako ihrisko pre MŠ a na 
bicyklovanie. V zimnom období sa táto plocha využíva ako ľadová plocha - hokej, korčuľovanie. Plocha je 
osvetlená, takže ju môžu záujemcovia o šport využívať aj vo večerných hodinách. 
 
Zdravotníctvo  

Zdravotnú starostlivosť pre občanov obce poskytujú lekári v zdravotníckych zariadeniach vo 
Veľkom Krtíši.  
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Sociálne zabezpečenie 

Sociálne služby pre obyvateľov obce Obeckov zabezpečuje zariadenie sociálnych služieb Radosť vo 
Veľkom Krtíši, Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš, Zariadenie pre seniorov 
Annamaria v Dolných Plachtinciach a Domov sociálnych služieb Čeláre - Kirť. 
 
 
Firmy a organizácie 

Samostatne hospodáriaci roľníci - SHR : 
 
Ing. Ján Varga - AGRA-V : pestovanie poľnohospodárskych plodín, kombinovaných s chovom 
zvierat 
 
MMus. Ivo Mário Nábělek - výroba výrobkov poľnohospodárskej výroby - chov včiel, predaj včiel, 
medu a včelárskych výrobkov, pestovanie a predaj plodín, sadovníctvo a predaj zeleniny a ovocia, 
ostatné poľnohospodárske činnosti. 
 
Bc. Miroslava Nábělková - chov včiel, produkcia - výroba a predaj medu a ostatných včelích 
produktov, pridružená rastlinná výroba. 
 
Obchodná činnosť : 
 
Mini potraviny, s.r.o. - predajňa potravín a rozličného tovaru 
Miroslava Oravcová - predajňa potravín a rozličného tovaru 
Jozef Bela - Wood Element - výroba nábytku 
Roman Štrbík – autoservis, pneuservis 
 
Ideálnu obec v dlhodobom horizonte je teoreticky možné vybudovať zrealizovaním predstáv 
obyvateľov obce a manažmentu obecnej samosprávy.  
 
Poslanie obce:  
 
Obec by mala poskytovať svojim obyvateľom priaznivé podmienky pre život, pre záujmové, 
kultúrne a športové vyžitie, pri primeranom zdravotnom a sociálnom zabezpečení, ekologickej 
stabilite, s ich primeraným zastrešením občianskou, technickou a sociálnou infraštruktúrou.  
 
Vízie obce:  
 
Naplnenie dlhodobej vízie rozvoja obce Obeckov vedie cez stanovenie a plnenie strategických cieľov 
rozvoja obce, ich priorít a opatrení, ktoré vychádzajú predovšetkým z problémov a ich príčin.  
 
Ciele obce:  
 
Aktualizáciu stanovených priorít a prijatých opatrení, pri dodržaní hlavných strategických cieľov 
rozvoja, bude uskutočňovať obecná samospráva každoročným stanovovaním hlavných úloh 
samosprávy a spracovávaním obecného rozpočtu. Základom bude stav prípravy jednotlivých 
projektov a reálne predpoklady na získanie potrebných finančných prostriedkov. 
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Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 

  
Schválený 
rozpočet 

 

 
Schválený rozpočet 
po poslednej zmene 

Skutočné 
plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 
k 31.12.2021 

% plnenia 
príjmov/ 

% čerpania 
výdavkov 

Príjmy celkom 222 900,00 319 512,10 319 512,10 143,3 
z toho:     
Bežné príjmy 210 900,00 250 611,72 250 611,72 118,8 
Kapitálové príjmy 0 4 557,40 4 557,40 100,0 
Finančné príjmy 12 000,00 64 342,98 64 342,98 536,2 
Výdavky celkom 222 900,00 307 067,97 307 067,97 137,8 
z toho:     
Bežné výdavky 203 908,00 200 905,99 200 905,99 98,5 
Kapitálové výdavky 18 992,00 91 161,98 91 161,98 480,0 
Finančné výdavky 0 15 000,00 15 000,00 100,0 
Rozpočet obce   
prebytok  /+/ X X 12 444,13 X 

 

 
Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 
* Schodok bežného a kapitálového rozpočtu bol financovaný z príjmov z finančných operácií. 
 
 

 
Hospodárenie obce                                              Skutočnosť k 31.12.2021 € 

 
Bežné  príjmy spolu                                                                                    250 611,72 
z toho: bežné príjmy obce                                                                            250 611,72 

Bežné výdavky spolu                                                                                  200 905,99 
z toho: bežné výdavky  obce                                                                        200 905,99 

Bežný rozpočet                                                                                               49 705,73 
Kapitálové  príjmy spolu                                                                                  4 557,40            
z toho: kapitálové  príjmy obce                                                                        4 557,40 

Kapitálové výdavky spolu                                                                              91 161,98 
z toho: kapitálové  výdavky  obce                                                                  91 161,98 

Kapitálový rozpočet                                                                                      - 86 604,58 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu*                                  - 36 898,85 
Vylúčenie z prebytku                                                                                                0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu*                 - 36 898,85 

Príjmy z finančných operácií                                                                          64 342,98 
Výdavky z finančných operácií                                                                      15 000,00 

Rozdiel finančných operácií                                                                          49 342,98 
PRÍJMY SPOLU                                                                                          319 512,10 
VÝDAVKY SPOLU                                                                                    307 067,97 
Hospodárenie obce                                                                                        12 444,13 
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Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

1. Majetok  

Názov Skutočnosť 
k 31. 12. 2020 

Skutočnosť 
k 31. 12. 2021 

Predpoklad 
na rok 2022 

Majetok spolu 969 209,27 1 001 121,13 1 001 121,13 

Neobežný majetok spolu 945 523,48 985 735,26 985 735,26 

z toho:    

Dlhodobý nehmotný majetok 778,00 689,00 689,00 

Dlhodobý hmotný majetok 856 277,48 896 578,26 896 578,26 

Dlhodobý finančný majetok 88 468,00 88 468,00 88 468,00 

Obežný majetok spolu 23 603,95 15 385,87 15 385,87 

z toho:    

Zásoby 285,41 354,24 354,24 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  7 790,50 1 543,57 1 543,57 

Finančné účty  15 528,04 13 488,06 13 488,06 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhod. 0 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 0 

Časové rozlíšenie  81,84 0 0 

2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 
k  31.12.2020 

Skutočnosť 
k  31.12.2021 

Predpoklad 
na rok 2022 

Vlastné imanie a záväzky spolu 969 209,27 1 001 121,13 1 001 121,13 

Vlastné imanie  310 297,22 313 626,78 313 626,78 

z toho:    

Oceňovacie rozdiely  2 097,42 2 097,42 2 097,42 

Fondy 0 0 0 

Výsledok hospodárenia  308 199,80 311 529,36 311 529,36 

Záväzky 32 558,43 87 040,91 79 282,91 

z toho:    

Rezervy  0 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 3 327,89 500,00 0 

Dlhodobé záväzky 12 556,67 10 426,16 8 434,16 

Krátkodobé záväzky 16 673,87 26 114,75 26 114,75 

Bankové úvery a výpomoci 0 50 000,00 44 734,00 

Časové rozlíšenie 626 353,62 600 453,44 600 453,44 
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3. Hospodársky výsledok  za r. 2021 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 
k 31. 12. 2020 

Skutočnosť 
k 31. 12. 2021 

Predpoklad 
na rok 2022 

Náklady 244 439,84 253 108,87 253 108,87 

50 – Spotrebované nákupy 19 295,32 27 812,96 27 812,96 

51 – Služby 23 767,18 29 273,95 29 273,95 

52 – Osobné náklady 168 855,70 148 767,15 148 767,15 

53 – Dane a poplatky 310,08 168,46 168,46 

54 – Ostatné náklady na       
        prevádzkovú činnosť 

534,50 183,25 183,25 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádz. a finanč. činnosti a zúčt. 
časového rozlíšenia 

25 263,00 39 865,79 39 865,79 

56 – Finančné náklady 1 083,63 2 383,89 2 383,89 

57 – Mimoriadne náklady 409,30 0 0 

58 – Náklady na transfery    
        nákl. z  odvodov príjmov 

4 921,13 4 653,42 4 653,42 

59 – Dane z príjmov 0 0 0 

Výnosy 273 291,42 256 438,43 256 438,43 

60 – Tržby za vlastné výkony a  
        tovar 

7 332,91 8 280,55 8 280,55 

61 – Zmena stavu vnútroorgan.  
        zásob 

0 0 0 

62 – Aktivácia 0 0 0 

63 – Daňové a col.výnosy  
        a výnosy z poplatkov 

147 959,25 183 299,88 183 299,88 

64 – Ostatné výnosy 
z prev.činnosti 

3 714,97 7 263,04 7 263,04 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP  
       z prevádz.a finanč.činnosti 
       a zúčtovanie čas.rozl.  

0 0 0 

66 – Finančné výnosy 140,00 77,04 77,04 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 0 

69 – Výnosy z transferov a  
         rozp. príjmov v obciach,  
         VÚC  

114 144,29 57 517,92 57 517,92 

Výsledok hospodárenia  
po  zdanení 
 

28 851,58 3 329,56 3 329,56 

 
 
 
 
 



10 
 

4. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 
k 31.12 2020 

Zostatok 
k 31.12 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   304,53 1 392,43 

Pohľadávky po lehote splatnosti   7 485,97 151,14 

 
5. Záväzky 

Záväzky Zostatok 
k 31.12 2020 

Zostatok 
k 31.12 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   16 673,87 26 114,75 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 
 
Významné akcie v roku 2021: 
 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia (splátky) - v tomto roku uhradené 1992 € 
Krovinorez, servis krovinorezov a kosačky 3 128,29 € 
Materiál a práce na spustenie prevádzky Čističky odpadových vôd 7 566,72 € 
Zakúpenie a montáž meradla ČOV 2 808,00 € 
Uvedenie ČOV do prevádzky 2 112,24 € 
LED svetelné reťaze 840,00 € 
Dlažba na schodisko Obecného úradu a stavebný materiál 390,54 € 
Dlažba do vstupnej haly Obecného úradu a podlaha do kancelárie starostu 245,94 € 
Podlaha do knižnice 208,98 € 
Zábradlie na schodisko Obecného úradu 439,08 € 
Pokládka podláh a montáž zábradlia 347,38 € 
Podlahové lišty zasadačka, MŠ 220,95 € 
Nábytok do kancelárie 210,20 € 
Nábytok do knižnice 2 465,10 € (dotácia 2000) 
Projektová dokumentácia k výstavbe nájomných bytov 17 940,00 € 
Geometrický plán k novostavbe bytovky 375,00 € 
Inžiniersko-geologický prieskum pôdy k novostavbe bytovky 1 344,00 € 
Poplatok za plynovú prípojku k novostavbe bytovky 540,00 € 
Stavebný materiál na javisko 11 684,44 € 
Murárske práce 1 535,00 € 
Zabezpečenie dokumentácie ku kolaudácii Čističky odpadových vôd 1 000,00 € 
Vypracovanie projektov k žiadostiam o dotácie z Environmentálneho fondu 6 520,00 € 
Cintorín 8 274,11 € (dotácia) 
Oddychová zóna, chodník, výsadba rastlín 4 722,53 € (dotácia) 
Knihy do knižnice 2 000,00 € (dotácia) 
Kúrenie a vodárenské práce v malej triede MŠ 1 304,17 € (dotácia) 
Žalúzie a sieťky na okná MŠ 386,40 € (dotácia) 
Vnútorné dvere v budove malej triedy MŠ 129,08 € (dotácia) 
Postieľky do MŠ 800,00 € (dotácia) 
Svietidlá 859,00 (dotácia) 

  
 
 
 



11 
 

 
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:  
  

- Pokračovanie vo výstavbe nájomných bytov v obci 
- Vybudovanie splaškovej kanalizácie 
- Rekonštrukcia obecnej budovy s. č. 140  
- Dokončenie javiska 
- Oplotenie areálu MŠ 
- Doasfaltovanie parkoviska 
- Opatrovateľská činnosť pre seniorov 

 
 
Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená: 
 
Obec nevedie žiadne súdne spory.  
Má vyrovnané všetky záväzky do lehoty splatnosti a v nasledujúcom roku začne splácať úver v 
splátkach 439,- €/mesačne. 
 
 
 
V Obeckove, dňa 17.05.2022 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                     Miloš Koči 
                                                                                                                    starosta obce 


