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1. Úvodné slovo starostu obce  

Obec Dechtice sa nachádza v okrese Trnava, rozprestiera sa na úpätí Malých Karpát. Touto 

výročnou správou Vám chcem našu obec predstaviť z trochu iného pohľadu. V súhrne predkladám 

základné informácie o obci, informujem o funkcii obce v rámci preneseného výkonu štátnej 

správy aj originálnych kompetencií. Dozviete sa informácie o vývoji obce z pohľadu 

rozpočtovníctva aj z pohľadu účtovníctva, údaje o nákladoch a výnosoch a ostatné dôležité 

informácie o obci. Verím, že aj takýmto spôsobom Vám priblížim našu obec a činnosť obecnej 

samosprávy.  

Rok 2020 bol na celom svete, ale aj v našej obci, poznačený pandémiou COVID-19. Globálne 

šírenie ochorenia COVID-19, ktoré sa začalo koncom roku 2019, vyhlásila Svetová zdravotnícka 

organizácia (WHO) za pandémiu 11. marca 2020. Ide o prvú pandémiu spôsobenú koronavírusom.  

Na území Slovenskej republiky bola uznesením vlády SR č. 111 z 11. 03. 2020 podľa § 8 zákona 

NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlásená 

mimoriadna situácia a uznesením vlády SR č. 114 z 15. 03. 2020 a č. 115 z 18. 03. 2020 podľa 

čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov bol vyhlásený núdzový stav 

z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2. Núdzový stav bol 

ukončený 10. júna 2020. Na jeseň prišla druhá vlna pandémie a núdzový stav bol opätovne 

zavedený od 1. októbra 2020 a ukončený 15. mája 2021.  

Napriek tomu, že nepretržitá činnosť obce a jej rozpočtových organizácii nebola ohrozená, tieto 

mimoriadne opatrenia zasiahli aj do ich prevádzky.   

       

2. Identifikačné údaje účtovnej jednotky  

Názov:    OBEC DECHTICE 

Sídlo:    919 53  Dechtice 488 

IČO:    00312363 

Štatutárny orgán obce: PhDr. Karol Zachar 

Telefón:   033 5575 102 

E-mail:   obec@dechtice.sk 

Webová stránka:   http://www.dechtice.sk 

 

 

 

file:///E:/Gabika%20dokumenty%20Dechtice/obec@dechtice.sk
http://www.dechtice.sk/
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3. Organizačná štruktúra účtovnej jednotky, vedúci predstavitelia 

Starosta obce:    PhDr. Karol Zachar 

Zástupca starostu obce:  Pavol Drgoň 

Hlavný kontrolór obce:  PhDr. Zlatica Opáleková 

Obecné zastupiteľstvo: Pavol Drgoň, Ing. Peter Roháč, Jozef Holický,  

Pavol Danko, Dominik Sliva, Viera Strečanská, 

Drahoš Kalaš, Bohuš Valovič, Pavol Mancovič 

Komisie: Komisia na ochranu verejného záujmu:  

Pavol Danko - predseda komisie, Pavol Mancovič a Drahoš 

Kalaš - členovia komisie.  

Obecný úrad:  

Bc. Gabriela Grebečíová - účtovníctvo a rozpočet, majetok, pokladňa 

Anna Tomášková - dane a poplatky, register obyvateľov, podateľňa, pokladňa 

PhDr. Zdenka Mašková - matrika, personalistika a mzdy, civilná ochrana, pokladňa 

Mária Mašková - upratovanie OcÚ, kultúrny dom 

Mária Kolláriková - upratovanie tribúny a šatní TJ  

Marek Stacho, Zdenko Zemko - verejná zeleň, zberný dvor, údržba majetku obce 

Marta Kopšíková - kronikárka  

Mgr. Gabriela Slabá - knihovníčka 

 

Rozpočtové organizácie zriadené obcou: 

  

Názov:   Základná škola s materskou školou, Dechtice 514 

Sídlo:   919 53  Dechtice 514 

Štatutárny orgán: PhDr. Svetlana Zacharová, riaditeľka školy 

Základná činnosť: základné školstvo, predškolská výchova  

IČO:   37836471 

Telefón:  033 5575 113 

Webová stránka: http://zsdechtice.edupage.org/ 

E-mail:  skola@zsdechtice.edu.sk 

dátum zriadenia: 01.01.2014 

Základná škola:  

Zástupkyňa riaditeľky pre základnú školu:  Mgr. Dagmar Nádaská 

http://zsdechtice.edupage.org/
mailto:skola@zsdechtice.edu.sk
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Učiteľky ZŠ: Mgr. Miroslava Junasová, Mgr. Miriam Benedikovičová, Mgr. Zuzana Kúdelová, 

Mgr. Peter Šarabok, Mgr. Jana Vlachovičová, Mgr. Jela Krajčiová, Mgr. Miroslav Kováč,  

Mgr. Gabriela Slabá, Mgr. Andrea Vislocká, Mgr. Silvia Klčová, Mgr. Soňa Polakovičová 

Pedagogický asistent: Lucia Svíbová 

Vychovávateľka v školskom klube: Anna Dzurenková, Zuzana Ondrušová 

Administratívna pracovníčka: Marta Genčúrová  

Školníčka: Terézia Slivová 

Upratovačka: Marianna Fabušová 

Kurič - údržbár: Milan Machovič - kumulovaná funkcia aj v MŠ 

Materská škola:  

Zástupkyňa riaditeľky pre materskú školu: Mgr. Blanka Štefaničková  

Učiteľky MŠ: Jozefína Karásková, Michaela Mucinová, Bc. Klaudia Szalayová 

Školníčka: Anna Heltková 

Upratovačka: Mária Dzurenková 

Školská jedáleň pri ZŠsMŠ Dechtice:  

Vedúca školskej jedálne: Mgr. Ivana Baničová   

Kuchárky: Jozefína Horváthová, Božena Komadelová, Danka Čížová 

 

Názov:   Kultúrno osvetové centrum pre expozíciu dejín Rotunda Dechtice  

Sídlo:   919 53  Dechtice 119 

Štatutárny orgán: PhDr. Karol Závodský - riaditeľ 

Základná činnosť: propagácia histórie rotundy Dechtice  

IČO:   42297893 

Telefón:  033 5575 102 

Webová stránka: http://www.dechtice.sk 

e-mail:   obec@dechtice.sk 

dátum zriadenia: 01.04.2014 

Rozpočtová organizácia Kultúrno osvetové centrum pre expozíciu dejín Rotunda Dechtice v roku 

2020 nemala žiadnych zamestnancov. Potrebné práce vykonával riaditeľ.   

  

Príspevkové organizácie založené obcou: nie sú zriadené 

Neziskové organizácie založené obcou: nie sú zriadené 

Obchodné spoločnosti založené obcou: nie sú zriadené 

 

http://www.dechtice.sk/
mailto:obec@dechtice.sk
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4. Poslanie, vízie, ciele  

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 

a potreby jej obyvateľov. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so 

správou obce a jej majetku. Samosprávu vykonávajú obyvatelia obce: 

a) orgánmi obce (starosta, obecné zastupiteľstvo - 9 poslancov) 

b) hlasovaním obyvateľov obce 

c) verejným zhromaždením obyvateľov obce 

Obec pri výkone samosprávy najmä: 

- vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom 

obce 

- zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce 

- rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu 

- usmerňuje ekonomickú činnosť v obci 

- utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne 

a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon 

- zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných 

priestranstiev, obecného cintorína, zberného dvora, zdravotného strediska, kultúrnych, 

športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území 

a pamätihodností obce 

- zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného 

osvetlenia 

- utvára podmienky na zabezpečovanie vzdelávania, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú 

umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, chráni životné prostredie a podmienky pre zdravý 

spôsob života a práce obyvateľov obce 

- plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a zásobovania obce, určuje nariadením pravidlá času 

predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská 

- obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu, programy rozvoja bývania 

a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci 

- zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové 

organizácie 

- organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce 

- zabezpečuje verejný poriadok v obci 
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- zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie 

prírodných hodnôt 

- plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu 

- vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách 

- vedie pamätnú knihu a kroniku obce 

 

V zmysle zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 

obce v znení neskorších predpisov vykonáva obec Dechtice  prenesené pôsobnosti na úseku:  

- pozemných komunikácií 

- sociálnej pomoci 

- územného plánovania a stavebného poriadku pôsobnosť stavebného úradu 

- ochrany prírody 

- školstva a telesnej kultúry 

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu 

a ďalších zdrojov. Základom finančného hospodárenia je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na 

obdobie jedného kalendárneho roka. Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá 

rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, vzťahy k štátnemu 

rozpočtu ustanovuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákon č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Obec vedie účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 

Obec svoju výročnú správu o hospodárení vypracovala v zmysle § 20 zákona o účtovníctve 

č. 431/2002 Z. z. v platnom znení.  

 

Medzi hlavné organizačné ciele obce Dechtice zhrnuté do vízií patria najmä:  

- v geografickej oblasti:  

vízia: príjemný život obyvateľov a návštevníkov obce, kvalitné životné prostredie bez skládok 

odpadov, s čistým ovzduším, nízkym hlukom, kvalitnou povrchovou a spodnou vodou 

a kvalitnou technickou infraštruktúrou,  

cieľ: skvalitniť životné prostredie v obci a efektívne využívať prírodné zdroje, zvýšiť 

efektívnosť vzájomnej spolupráce v rámci obce, ako aj regiónu resp. mikroregiónu, 
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- v oblasti ľudských zdrojov:  

vízia: dosiahnuť priaznivý demografický vývoj so šťastnými deťmi, pracujúcimi dospelými 

a spokojnými dôchodcami, s množstvom príležitostí na príjemné športové a kultúrne vyžitie 

všetkých obyvateľov obce,  

cieľ: vytvoriť podmienky pre individuálnu bytovú výstavbu, vzbudiť záujem o dianie v obci 

najmä v radoch mladej a strednej generácie, zabezpečiť kvalitnú starostlivosť vo výchove 

a vzdelávaní v základnej aj  materskej škole, zabezpečiť priestory pre stretávanie sa aktívnych 

dôchodcov,  

- v ekonomickej oblasti:  

vízia: prosperujúca a optimálne hospodáriaca obec s pozitívnymi ukazovateľmi vo všetkých  

ekonomických sektoroch, aby každý obyvateľ obce, ktorý chce pracovať, mal možnosť získať 

zamestnanie primerané k svojim schopnostiam,   

cieľ: podporovať podnikateľské prostredie, využiť všetky dostupné možnosti financovania zo 

zdrojov domácich aj doplnkových z Európskej únie a tak skvalitniť život obyvateľov obce.  

 

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku   

Obec je samostatný územný samosprávny 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 o potreby jej obyvateľov.  

5.1 Geografické údaje: 

Geografická poloha obce: obec sa nachádza v Trnavskom kraji, v severnej časti okresu  

                                               Trnava na úpätí Malých Karpát. Preteká ňou potok Blava. 

Susedné obce:                         Chtelnica, Kátlovce, Dobrá Voda a Naháč 

Celková rozloha obce: 1 946 ha 

Nadmorská výška:  180 m n. m. (stred obce) 

 

5.2 Demografické údaje 

Počet obyvateľov k 31.12.2016: 1835, priemerný vek obyvateľov: 40,21 rokov 

Počet obyvateľov k 31.12.2017: 1832, priemerný vek obyvateľov: 42,84 rokov 

Počet obyvateľov k 31.12.2018: 1819, priemerný vek obyvateľov: 42,55 rokov 

Počet obyvateľov k 31.12.2019: 1813, priemerný vek obyvateľov: 42,07 rokov 

Počet obyvateľov k 31.12.2020: 1777, priemerný vek obyvateľov: 42,59 rokov 
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Kategória Spolu Muži Ženy 

Vek od 0 – 18 rokov 300 150 150 

Vek od 19 – 62 rokov 1 124 582 542 

Vek nad 63 rokov 353 143 210 

Spolu 1 777 875 902 

 

Národnostná štruktúra:  

Z hľadiska národnostnej štruktúry sa prevažná časť obyvateľov hlási k slovenskej národnosti - 

99,63 %. V malej miere je zastúpená česká národnosť (0,32 %) a maďarská národnosť (0,05 %). 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania:   

Prevažná časť obyvateľov sa hlási k rímsko-katolíckemu vierovyznaniu. 

Vývoj počtu obyvateľov:  

Demografický vývoj je z dlhodobého hľadiska klesajúci. Prirodzený prírastok obyvateľstva je 

nižší a populácia starne. Podiel obyvateľov obce nad 60 rokov je 29,4 %. V obci bol zaznamenaný 

pokles počtu obyvateľov oproti predchádzajúcemu roku o  36 občanov. V obci chýbajú vhodné 

stavebné pozemky na individuálnu bytovú výstavbu, z toho dôvodu sa veľa mladých rodín z obce 

odhlasuje.   

Prírastky v roku 2016: 49 obyvateľov, z toho 19 narodených a 30 prihlásených   

Úbytky v roku 2016: 56 obyvateľov, z toho 18 zomrelých a 38 odhlásených 

Prírastky v roku 2017: 47 obyvateľov, z toho 20 narodených a 27 prihlásených   

Úbytky v roku 2017: 50 obyvateľov, z toho 7 zomrelých a 43 odhlásených 

Prírastky v roku 2018: 40 obyvateľov, z toho 22 narodených a 18 prihlásených   

Úbytky v roku 2018: 53 obyvateľov, z toho 27 zomrelých a 26 odhlásených 

Prírastky v roku 2019: 39 obyvateľov, z toho 19 narodených a 20 prihlásených   

Úbytky v roku 2019: 45 obyvateľov, z toho 16 zomrelých a 29 odhlásených 

Prírastky v roku 2020: 42 obyvateľov, z toho 16 narodených a 26 prihlásených   

Úbytky v roku 2020: 78 obyvateľov, z toho 19 zomrelých a 59 odhlásených 
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Ekonomické údaje:  

K 31.12.2016 bolo evidovaných 9 dlhodobo nezamestnaných občanov, z toho 6 žien. Miera 

evidovanej nezamestnanosti v obci je však vyššia. K 31.12.2016 bolo na úrade práce evidovaných 

27 uchádzačov o zamestnanie, z toho 14 žien.  

K 31.12.2017 bolo evidovaných 7 dlhodobo nezamestnaných občanov, z toho 3 ženy. Miera 

evidovanej nezamestnanosti v obci je však vyššia. K 31.12.2017 bolo na úrade práce evidovaných 

26 občanov, z toho 14 žien (zdroj ÚPSVaR). 

K 31.12.2018 boli evidovaní 4 dlhodobo nezamestnaní občania, z toho 3 ženy. Miera evidovanej 

nezamestnanosti v obci je však vyššia. K 31.12.2018 bolo na úrade práce evidovaných 30 občanov 

našej obce, z toho 18 žien (zdroj ÚPSVaR). 

K 31.12.2019 boli evidovaní 2 dlhodobo nezamestnaní občania, z toho 1 žena. Miera evidovanej 

nezamestnanosti v obci je však vyššia. K 31.12.2019 bolo na úrade práce evidovaných 21 občanov 

našej obce, z toho 15 žien (zdroj ÚPSVaR). 

K 31.12.2020 boli evidovaní 8 dlhodobo nezamestnaní občania, z toho 2 ženy. Miera evidovanej 

nezamestnanosti je však vyššia. K 31.12.2020 bolo na úrade práce evidovaných 47  občanov našej 

obce, z toho 24 žien. Vo vekovom rozhraní od 20 do 39 je evidovaných 22 občanov a od 40 do 62 

rokov 25 občanov (zdroj ÚPSVaR). Počet evidovaných nezamestnaných, ktorí si prácu aktívne 

nehľadajú (tzv. dobrovoľne nezamestnaní) nepoznáme, tento údaj ÚPSVaR neposkytuje, ale 4 

z nich vykonávajú v našej obci aktivačné práce.  

Počet evidovaných dlhodobo nezamestnaných v obci sa do roku 2019 mierne znižoval, avšak 

v roku 2020 sa oproti minulým rokom veľmi zvýšil, pravdepodobne z dôvodu nástupu pandémie 

COVID-19, pretože mnohé prevádzky sa zatvárali a ľudia prišli o prácu. Z ekonomického 

hľadiska by bola pre nás zaujímavejšia informácia o počte zamestnaných občanov našej obce, 

pretože nie všetci nezamestnaní sú evidovaní na úrade práce. Takýmito údajmi však obec 

nedisponuje. 

 

5.3 Symboly obce 

 

Erb obce  
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Erb obce tvorí v modrom štíte vták so zlatým krížikom na hlave. Erb je evidovaný v Heraldickom 

registri SR pod číslom HR N 43/D-16/1992. 

 

Vlajky obce 

 

     

 

Pečať obce 

 

 

 

Pečať obce o priemere 22 - 25 mm (ovál) s doteraz nerozlúšteným kolopisom. V obraze je vták 

s krížom na hlave a rastlinami okolo. 

 

5.4 História obce  

Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1258, kedy mala obec názov Degce. Počas historického 

vývoja mala obec rôzne názvy až po dnešný názov Dechtice. Osídlenie obce nastalo v eneolite, sú 

tu nálezy z doby bronzovej a laténskej. Obec patrila panstvu Dobrá Voda a od 16. storočia sa 

vyvíjala ako zemepanské mestečko. Dedina patrila do dvoch stolíc, Bratislavskej a Nitrianskej. 

Delila ich riečka Blava. Spojili sa až v roku 1885. V roku 1663 Dechtice prepadli Turci. V roku 

1869 dedinu zničil rozsiahly požiar. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom, 

vinohradníctvom, hrnčiarstvom a džbánkarstvom, potomkovia Habánov sa tu usadili v 16. storočí. 

 

5.5 Pamiatky a významné osobnosti obce 

V obci sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky:  
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1. Rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých, románska rotunda Dechtice, doba vzniku 

okolo roku 1172, číslo ÚZPF 793/1 

2. Socha na stĺpe Panna Mária s dieťaťom, doba vzniku r. 1761, číslo ÚZPF 794/1 

3. Rímsko-katolícky kostol svätej Kataríny Alexandrijskej, doba vzniku r. 1612, číslo ÚZPF 

792/1 

4. Františkánsky kláštor a kostol svätej Kataríny, tzv. Katarínka, doba vzniku r. 1618, číslo 

ÚZPF 958/2 

5. Sústava rybníkov s liahňou, doba vzniku 80. roky 19. storočia, číslo ÚZPF 2350/1 

6. Mudrochov, bývalý Neuvirthov mlyn, s budovami: vodný mlyn s obytnou časťou, mlynský 

náhon, hospodárska stavba, pivnica-ľadovňa, včelín, doba vzniku 2. polovica 18. storočia, 

číslo 11793/1-5 

 

 

      
Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej                      Kostol Všetkých svätých        

(farský kostol)                                                           „Rotunda“ 

 

 

 

      
Zrúcaniny kostola svätej Kataríny „Katarínka“       Mudrochov mlyn 

 

 

 



 14 

      
Sústava dechtických rybníkov                                   Socha na stĺpe 

                                                                                   Panna Mária s dieťaťom 

 

Ďalšie historické pamiatky obce:   

V centre obce, na mohyle navŕšenej neďaleko kostola nazývanej „Vysoké hradiščo“, je kaplnka 

z roku 1743 zasvätená Panne Márii Karmelskej.  

V roku 1771 bola v obci postavená papiereň, ktorá pracovala do roku 1885, kedy vyhorela. 

Neďaleko obce, v romantickom lesnom prostredí, bol v roku 1775 postavený lovecký zámoček 

Planinka.  

Na ľavej strane cesty do Naháča stojí tzv. „Turanských kríž“. Podľa nápisu na podstavci bol 

postavený v roku 1891.  

Na dechtickom námestí sa nachádza prameň pitnej vody „Florijánko“, ktorý získal meno podľa 

svätého Floriána – patróna hasičov. Jeho socha tu stojí od roku 1873. Ide o zhavarovaný vrt 

z geologického prieskumu s hĺbkou 30 až 40 metrov. Voda z prameňa má veľmi dobrú kvalitu, 

ktorú obec dáva každoročne kontrolovať akreditovaným laboratóriom. V roku 2011 sa tento 

dechtický prameň dostal v ankete časopisu Trnavský hlas medzi Sedem divov Trnavského kraja.  

 

Významné osobnosti obci:  

Martin Branislav Tamaškovič – narodený v roku 1803 v Dechticiach bol známy slovenský 

vlastenec, národnokultúrny pracovník, spoluzakladateľ Matice Slovenskej. Pôvodne vyučený 

mlynár si v roku 1832 otvoril v Trnave hostinec na Františkánskej ulici v ktorom v roku 1838 

zriadil aj slovenskú čitáreň s funkciami verejnej knižnice. Poznal sa so všetkými vtedajšími 

slovenskými národnými dejateľmi a svojimi aktivitami sa po celý život snažil o presadzovanie 

slovenčiny do verejného a kultúrneho života a posilnenie národného povedomia medzi 

slovenským obyvateľstvom. Zomrel v roku 1872 v Trnave, kde je aj pochovaný.  

Profesor PhDr. Jozef Šimončič, CSc. – narodený v roku 1928 v Dechticiach, archivár, historik, 

univerzitný profesor pre slovenské dejiny. Bol dlhoročným členom heraldickej komisie 
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Ministerstva vnútra SR od roku 1975. V roku 2007 mu prezident Slovenskej republiky zapožičal 

vyznamenanie Pribinov kríž III. triedy za rozvoj archívnictva a regionálnej histórie. I keď centrom 

jeho záujmu bola predovšetkým Trnava a okolie, jeho 776 publikovaných záznamov z rokov 1962 

až 2012 svedčí o oveľa širšom zábere. V roku 1998 mu bolo udelené čestné občianstvo obce 

Dechtice. Profesor Šimončič zomrel 21.11.2020 vo veku 92 rokov v Trnave, kde je aj pochovaný.  

Čestným občanom obce od roku 1998 je tiež páter Karol Benovic SVD – misionár Spoločnosti 

Božieho slova. Narodil sa v roku 1919 v Dechticiach, filozofiu začal študovať vo Viedni, 

v teológii pokračoval v Nitre a v Banskej Bystrici, štúdium dokončil na Gregorovej univerzite 

v Ríme. Misijné určenie dostal do Švajčiarska a na Moravu. Medzitým prebehla tzv. „barbarská 

noc“ a páter Benovic sa nemal kam vrátiť, kláštory boli zatvorené a rehoľníci vyvezení do 

sústreďovacích táborov. Pracoval v rôznych civilných zamestnaniach, v 50. rokoch bol 

odsúdený, uväznený a do pastorácie sa vrátil až v roku 1966. Pôsobil aj v Banskej Štiavnici 

najskôr ako kaplán, neskôr ako farár a vytrvalo opravoval Banskoštiavnickú kalváriu. Zomrel 

v roku 2013 v Nitre. Páter Benovic sa zaslúžil o to, aby v dechtických Boričkách bol v 50. rokoch 

minulého storočia postavený kríž, ktorý tam stojí dodnes ako miesto oddychu, pokoja a modlitieb.  

V roku 2018 obecné zastupiteľstvo udelilo „Čestné občianstvo obce Dechtice in memoriam“ 

kapitánovi Alexejovi Viktorovičovi Adlerovi, ktoré v obradnej miestnosti Obecného úradu 

v Dechticiach prevzala dňa 30.07.2018 jeho dcéra Galina.  

Otec kapitána Adlera, rodák z obce Dechtice Viktor Odler, bojoval počas I. svetovej vojny na 

ruskom fronte. Po vojne zostal v Uzbekistane. V roku 1922 sa s manželkou a synom Alexejom 

presťahoval do Dechtíc, kde žili až do roku 1925. Potom sa vrátili späť do Uzbekistanu.  

Kapitán Alexej Viktorovič Adler bojoval počas II. svetovej vojny v II. ukrajinskom fronte 

a riadením osudu sa s červenou armádou dostal až do Dechtíc, kde ešte žili jeho starí rodičia.     

Dôvodom pre udelenie čestného občianstva obce Dechtice bolo, že kapitán Adler s vysokou 

pravdepodobnosťou zachránil obec Dechtice pred totálnym zničením delostrelectvom. Keď sa 

dozvedel, že rodná obec jeho otca má byť zrovnaná so zemou, prihlásil sa na prieskum a zistil, že 

demoralizovaní nemeckí vojaci už nepredstavujú pre Červenú armádu veľké nebezpečenstvo. Na 

základe jeho zistení sa od delostreleckej paľby upustilo. Jeho odvaha a lokálpatriotizmus, ktorý 

v ňom vyvolala obec jeho predkov, pravdepodobne rozhodli o osude Dechtíc.  

Obec Dechtice bola oslobodená 4. apríla 1945.  
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6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 

6.1  Výchova a vzdelávanie  

V roku 2020 výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytovala základná škola a materská škola. 

K dátumu 01.01.2014 boli tieto dva dovtedy samostatné subjekty zlúčené do jednej rozpočtovej 

organizácie s názvom Základná škola s materskou školou Dechtice 514. 

V školskom roku 2016/2017 navštevovalo základnú školu 120 žiakov a materskú školu 46 detí. 

V školskom roku 2017/2018 navštevovalo základnú školu 126 žiakov a materskú školu 47 detí. 

V školskom roku 2018/2019 navštevovalo základnú školu 139 žiakov a materskú školu 44 detí.  

V školskom roku 2019/2020 navštevovalo základnú školu 146 žiakov a materskú školu 42 detí. 

V školskom roku 2020/2021 navštevuje základnú školu 139 žiakov a materskú školu 43 detí.  

Pandémia COVID-19 veľmi zasiahla najmä oblasť školstva. V školskom roku 2019/2020 rozhodol 

Ústredný krízový štáb o zatvorení všetkých škôl a školských zariadení a od 16. marca 2020 sa 

všetci žiaci začali vzdelávať dištančnou formou. Od 1. júna 2020 sa do školy vrátili žiaci 1. - 5. 

ročníka. Školské vyučovanie vo všetkých ročníkoch prezenčnou formou sa obnovilo až od 22. 

júna 2020. V školskom roku 2020/2021 sa žiaci 1. - 4. ročníka vzdelávali prezenčnou formou až 

do zimných prázdnin a žiaci 5. - 9. ročníka sa vzdelávali prezenčnou formou len do 26. októbra 

2020, po tomto dátume sa žiaci vzdelávali dištančnou formou až do apríla 2021.     

Naši žiaci sa aktívne zapájajú do súťaží a olympiád organizovaných v Trnavskom kraji, a to:  

matematická súťaž - Pytagoriáda, informatická súťaž IBOBOR, olympiády v slovenskom jazyku 

aj matematike. Žiaci školy sa pravidelne zapájajú aj do akcií organizovaných obcou, 

organizáciami pracujúcimi v obci aj na Slovensku, čím reprezentujú nielen svoju školu, ale celú 

obec. V roku 2020 sa z dôvodu pandémie COVID-19 žiadne akcie neuskutočnili.  

Podrobnejšie informácie o činnosti školy sú uvedené na webovej stránke školy a v Správe 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠsMŠ Dechtice 514.  

Budova základnej školy je zrekonštruovaná a moderne vybavená. V roku 2019 podala Obec 

Dechtice ako zriaďovateľ základnej školy žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt 

„Vytvorenie odborných učební v ZŠ Dechtice“. Projekt vo výške 160 tis. € má byť financovaný 

z integrovaného regionálneho operačného programu z fondov Európskej únie a 5 % je spoluúčasť 

obce.  Realizácia projektu začala v roku 2020 a v roku 2021 bude projekt ukončený.  

Budova materskej školy bola kompletne zrekonštruovaná v roku 2019. Pre túto finančne náročnú 

akciu sa obec uchádzala o dotáciu z integrovaného regionálneho operačného programu z fondov 

Európskej únie. V rámci projektu bola rozšírená kapacita materskej školy, zvýšená energetická 

hospodárnosť budovy a zlepšené materiálno-technické vybavenie predškolského zariadenia.    



 17 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania detí predškolského a školského veku.  

 

6.2  Zdravotníctvo 

Zdravotnú starostlivosť v obci v miestnom zdravotníckom zariadení poskytujú lekári: 

- MUDr. Želmíra Čermáková - praktická lekárka pre dospelých, ktorá ordinuje v ambulancii 

počas celého pracovného týždňa. Do jej obvodu patria okrem obyvateľov Dechtíc aj 

obyvatelia obcí Dobrá Voda a Kátlovce, 

- MUDr. Sviežený - lekár pre deti a dorast, ktorý ordinuje v ambulancii v Dechticiach 

dvakrát do týždňa. Do jeho obvodu patria deti z Dechtíc, Dobrej Vody a Kátloviec, 

- MUDr. Natália Augustín - zubná lekárka, ktorá ordinuje počas celého pracovného týždňa. 

Do jej obvodu patria okrem obyvateľov Dechtíc aj obyvatelia obcí Dobrá Voda a Kátlovce. 

- MUDr. Bohumil Navrátil - ženský lekár,  ordinuje v Dechticiach jedenkrát do týždňa. Do 

jeho obvodu patria pacientky z Dechtíc, Dobrej Vody a Kátloviec. 

V zdravotnom stredisku poskytujú občanom ďalšie služby tieto zariadenia: lekáreň, pedikúra, 

zubná technika, masér - fyzioterapeut.  

Pandémia COVID-19 zasiahla aj odvetvie ambulantného zdravotníctva, čo sa premietlo na 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti v obci. Lekári v prvej. vlne pandémie (marec - jún) 

poskytovali  zdravotnú starostlivosť len akútnym prípadom, pacienti sa nahlasovali telefonicky, 

lieky predpisovali elektronicky a pacienti boli na vyšetrenie objednávaní na určený čas, aby sa 

nezhromažďovali v čakárni. V druhej. vlne (október - december) popri týchto opatreniach  už 

robili aj preventívne lekárske prehliadky. Podľa údajov obvodnej lekárky bolo v našej obci 

ošetrených 197 pozitívnych pacientov. Tento údaj nie je konečný, pretože nie všetci občania sú 

evidovaní v zdravotnom stredisku v Dechticiach.  

Pedikúra a masér - fyzioterapeut mali svoje prevádzky rozhodnutím Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva zatvorené v prvej vlne od 16. marca do 5. mája a v druhej vlne od 19. 

decembra 2020 do apríla 2021.  

V októbri 2020 rozhodla Vláda SR vykonať celoplošné testovanie obyvateľov SR operáciou 

„Spoločná zodpovednosť“ s cieľom zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu. 

V našej obci sa celoplošné testovanie robilo v priestoroch kabín telovýchovnej jednoty v dňoch 

31.10.2020 a 1.11.2020. Testovania sa zúčastnilo 1 157 občanov (65,11%) z toho boli 4 pozitívni 

(0,35 %). Z dôvodu, že epidemiologická situácia v okrese Trnava sa stále zhoršovala a tlak na 

testovanie antigénovými testami neustále stúpal, požiadalo vedenie obce o zriadenie mobilného 

odberového miesta. Rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva číslo 



 18 

RÚVZ/2020/04102/Iv-HDM zo dňa 28.12.2020 bolo povolené v Obci Dechtice prevádzkovať 

zdravotnícke zariadenie 22-00312363-A0001: mobilné odberové miesto s miestom 

prevádzkovania Antigénové testovanie Covid-19 v priestoroch futbalového štadióna Dechtice 540.  

Budova zdravotného strediska bola postavená v 80. rokoch minulého storočia a je vo vlastníctve 

obce. Budova potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu. V roku 2018 podala obec žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na rekonštrukciu budovy 

zdravotného strediska a modernizáciu ambulancií z projektu „Zabezpečenie integrácie služieb 

zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“, projekt však nebol 

zrealizovaný.    

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa 

bude orientovať na zabezpečenie pravidelných preventívnych prehliadok a starostlivosti o starých 

občanov obce a okolitých dedín.  

 

6.3  Sociálne zabezpečenie 

Sociálne služby môže záujemcom zabezpečiť obec prostredníctvom opatrovateľskej služby 

v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku sociálnom. V súčasnosti ani jeden občan 

nepožaduje od obce zabezpečenie opatrovateľskej služby.  

Okresný súd Trnava, uznesením č. k. 11Ps/1/2016 – 17 zo dňa zo dňa 17.3.2016, ustanovil Obec 

Dechtice za opatrovníka jednej nesvojprávnej občianky obce. Obec, zastúpená starostom obce, je 

oprávnená a povinná zastupovať ju pri všetkých právnych úkonoch, riadne sa starať o jej telesný 

a duševný rozvoj, spravovať starostlivo a hospodárne jej majetok. Obec každoročne predkladá 

súdu správu o opatrovkyni a správu o jej majetku.  

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

orientovať na starostlivosť o sociálne slabších a starších občanov obce.  

 

6.4  Kultúra a šport 

Kino, divadlo ani galéria v obci nie je. Obecná knižnica v Dechticiach bola opätovne otvorená 

v roku 2018 a v roku 2020 bola opäť väčšiu časť roka (9 mesiacov) zatvorená z dôvodu pandémie 

COVID-19. V súčasnosti má knižnica zaregistrovaných približne 55 čitateľov, v knižničnom 

fonde má viac ako 6 900 kníh a za rok 2020 bolo evidovaných približne 20 výpožičiek.     

Spoločenský a kultúrny život je v obci pomerne rozvinutý. Pôsobí tu niekoľko záujmových 

organizácií: Dychová hudba Dechtičanka, chrámový spevokol, Poľovnícke združenie Borinka, 

Telovýchovná jednota Družstevník Dechtice,  amatérska hudobná skupina Trio-band, ZO Jednoty 

dôchodcov Slovenska, MO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, MO Slovenského zväzu 
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záhradkárov, Dobrovoľný hasičský zbor. Všetky tieto zložky v spolupráci s obcou organizujú pre 

svojich členov aj ostatných spoluobčanov rôzne kultúrne podujatia, plesy, poznávacie zájazdy  

a zájazdy na divadelné predstavenia. Väčšina kultúrnych podujatí sa organizuje v kultúrnom 

dome. Budova kultúrneho domu bola postavená v roku 1971, v roku 1991 bola rozšírená 

prístavbou o kuchyňu a jedáleň a v roku 2011 bola zrekonštruovaná (zateplená, vymenené okná 

a vonkajšie dvere). V roku 2019 bolo v kultúrnom dome 25 výročných schôdzí, 15 rodinných 

osláv, 4 plesy, 5 divadelných predstavení, 11 školských akcií, 5 predajných akcií a 17 športových 

cvičení, pretože v obci nie je telocvičňa. V roku 2020 bol kultúrny dom sprístupnený len pre akcie 

konané do 15. marca, a to: 3 výročné schôdze, 2 rodinné oslavy, 3 plesy, 1 divadelné predstavenie  

a detský karneval. To znamená zníženie počtu akcií o 89 % oproti predchádzajúcemu roku. 

Z dôvodu pandémie COVID-19 bol kultúrny dom pre verejnosť uzatvorený. Konali sa v ňom len 

zasadnutia obecného zastupiteľstva, aby boli dodržané všetky protiepidemiologické opatrenia 

(potrebné rozostupy), ktoré v zasadacej miestnosti na obecnom úrade nebolo možné dodržať.  

Kultúrny život v obci obohacuje aj zreštaurovaná národná kultúrna pamiatka Románska rotunda 

Kostol Všetkých svätých, v ktorom sa nachádzajú unikátne nástenné maľby z 13. storočia 

a ranobarokový oltár. Vstup do rotundy obec zabezpečuje na požiadanie.  Ďalším obohatením 

kultúrneho diania v obci sú aktivity základnej školy s materskou školou.  

Obec Dechtice na svojej webovej stránke pravidelne aktualizuje zoznam kultúrnych podujatí obce, 

ktoré sa konajú pre miestnych obyvateľov aj návštevníkov Dechtíc.  

Z pravidelne konaných podujatí boli v obci v roku 2020 uskutočnené: 

- Novoročný ohňostroj a oslava vzniku SR 

- Pochovávanie basy 

- Hokejbalová interliga o pohár starostu obce 

- Futbalový turnaj o pohár starostu obce 

Tieto pravidelne sa konajúce akcie nemohli byť uskutočnené z dôvodu pandémie COVID-19:  

- Slávnostné uvítanie detí do života 

- Májový „retro“ sprievod po obci a tradičné stavanie mája   

- Oslava Dňa matiek 

- Medzinárodný deň detí 

- Karmelský jarmok  

- Oslava SNP - partizánska vatra 

- Deň úcty k starším - posedenie dôchodcov 

- Prvá adventná nedeľa   

- Príchod Mikuláša a stretnutie pod stromčekom 
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- Vianočný futbalový turnaj na umelej tráve 

V obci aktívne pracuje Telovýchovná jednota Družstevník Dechtice, ktorá má približne 120 

členov. V TJ hrajú 3 družstvá: prípravné družstvo, družstvo mužov A, družstvo „Starých pánov“. 

Družstvo mužov A hrá 7. ligu, čo sú okresné majstrovstvá. Jesenná časť súťažného ročníka 

2020/2021 organizovaná Oblastným futbalovým zväzom sa z dôvodu pandémie COVID-19 

nedokončila a jarná časť sa v máji 2021 stále nezačala. 

Obec Dechtice leží na úpätí Malých Karpát, ktoré ponúkajú širokú možnosť využívania 

turistických trás pre viac i menej zdatných turistov. V katastrálnom území obce sa nachádza 

zrúcanina kostola a kláštora svätej Kataríny Alexandrijskej. O tento objekt sa stará Občianske 

združenie „Katarínka“ a jeho členovia každý rok usporadúvajú pre občanov a návštevníkov obce 

rôzne kultúrno - spoločenské akcie spojené s prezentáciou objektu, ukážkou archeologického 

výskumu a historickým výkladom (Bielonedeľná púť, Noc kostolov, Noc hradov a zrúcanín, 

Otvorený deň na Katarínke - tieto akcie sa v roku 2020 tiež z dôvodu pandémie COVID-19 

neuskutočnili). V priestoroch kostola je sprístupnená vyhliadková veža, ktorá ponúka zaujímavý 

pohľad  na blízke aj ďaleké okolie.  

V obci je posilňovňa a multifunkčné ihrisko, čo umožňuje najmä mladým ľuďom aktívne sa 

venovať športovým aktivitám v každom ročnom období. Od roku 2018, kedy bolo pri futbalovom 

ihrisku postavené nové multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom, veľa detí aj mládeže začalo 

viac športovať.  

V roku 2020 bol v obci už druhý krát zorganizovaný týždenný Denný letný tábor Volávka. Tábor 

dobrovoľne organizovali na futbalovom ihrisku dve pani učiteľky s pomocou stredoškolských 

študentov, animátorov, pre deti školského veku. Urobili im pestrý program, vymysleli rôzne 

súťaže a výlety, čím prispeli k aktívnemu využitiu voľného času detí v čase prázdnin.  

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

orientovať na organizovanie spoločenských stretnutí občanov všetkých vekových kategórií. 

V oblasti športu očakávame širšie zapojenie obyvateľov všetkých vekových kategórií do 

pohybových aktivít.  

 

6.5  Hospodárstvo  

Pôvodní obyvatelia obce boli roľníkmi a vinohradníkmi, džbánkarmi, kamenármi a drevorubačmi. 

Dnes sú Dechtice modernou obcou s rozvinutou infraštruktúrou a službami. Najvýznamnejší 

poskytovatelia služieb v obci:  

- lekáreň - CORDATUM s.r.o.  

- zubná technika – Daniela Hlavatovičová 
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- stanica zdravotnej záchrannej služby LSE - Life Star Emergency, spol. s r.o. Limbach   

- predajne potravín a rozličného tovaru: COOP Jednota, Roman Padyšák 

- oprava šijacích strojov - Mikuláš Kováč   

- píla - Jozef Gašpar 

- kozmetika - Vladimíra Gašparová 

- pedikúra - Stanislava Nováková 

- masérske služby - Bc. Peter Bzdúch  

- krajčírstvo - Jana Michaličková  

- kaderníctva: Ivana Raffayová, Monika Jakúbková a Monika Chrvalová  

- záhradníctvo, kvetinárstvo - Anton Koleňák, Kvetinárstvo Marková 

- stolárstvo - Štefan Vajs 

- autoservis - Jozef Holický   

- autodoprava - Drahoš Kalaš, Michal Hlavatovič, Marek Chrvala, Branislav Sliva, Stanislav 

Hlavatovič,  

- mlyn - Mlynpek Rastislav Fifik 

- rýchle občerstvenie a zmrzlina - Anastázia Hlavatovičová 

- pohostinstvá a reštaurácie - Pohostinstvo „Hostinec u Mancu“, Pohostinstvo Fifik,  

Reštaurácia vo dvore - Tomáš Tomaškovič, Bar Kanas 

- agroturistika - Mudrochov mlyn. 

 

Najvýznamnejší priemysel v obci : 

- Lesy SR, š. p. Smolenice 

- Poľnohospodárske družstvo Dechtice  

- TAVOS, a. s. – prevádzka vodných zdrojov a čistiarne odpadových vôd 

 

Poľnohospodárska výroba v obci: 

Poľnohospodárske družstvo Dechtice je najvýznamnejšou miestnou firmou. Vzniklo v apríli 1993 

po rozdelení pôvodného družstva PD Blava Dechtice, kedy zo spoločného družstva odišli 

poľnohospodári z obcí Kátlovce a Dobrá Voda. Celkovo má družstvo 126 členov. PD Dechtice 

hospodári na výmere 1 040 ha poľnohospodárskej pôdy. Okrem rastlinnej výroby sa zaoberá 

pasienkovým chovom mäsového hovädzieho dobytka. Vysoko kvalitné, ekologické mäso ponúka 

miestnym obyvateľom. V poslednom období družstvo začalo obnovovať stáročnú tradíciu výroby 

vína v Dechticiach. Na južných svahoch Malých Karpát obhospodaruje 20 ha vinohradov. Súčasné 
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vedenie vybudovalo v areáli družstva moderné vinárstvo s vinotékou a milovníkom vína ponúkajú 

tradičné odrody: rizling rýnsky, rulandské šedé, veltlínske zelené, svätovavrinecké či frankovka.  

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

orientovať na udržanie zamestnanosti občanov obce.  

 

6.6  Životné prostredie 

Obec Dechtice pripisuje mimoriadny význam ochrane životného prostredia, ochrane prírody 

a krajiny a stavu prostredia, v ktorom žijú obyvatelia obce. V katastrálnom území obce sa 

nachádza časť Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty s rozlohou približne 500 hektárov. 

V katastri obce sa nachádza I. aj II. ochranné pásmo vodného zdroja, z ktorého je napájané aj 

okresné mesto Trnava a okolité obce. Ochrana životného prostredia je legislatívne upravená 

zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení. Obec 

v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie vystupuje ako povoľujúci orgán (stavebný 

úrad, výrub stromov) alebo ako dotknutý subjekt, kedy sa vyjadruje k pripravovaným stavbám 

a projektom.  

Najväčšou environmentálnou záťažou obce sú:  

- Skládka komunálneho odpadu „Segedín“, ktorá bola uzatvorená približne pred 20 rokmi 

avšak nezodpovední občania tam neustále vyvážajú odpad a obec musí na vlastné náklady 

skládku neustále rekultivovať a likvidovať nezákonne umiestnený odpad.  

- Kameňolom Dechtice – v dobývacom priestore, ktorý spravuje spoločnosť JIVA-TRADE  

povolil Obvodný banský úrad v Bratislave dobývanie ložiska (stavebného kameňa – 

vápenca) a trhacie práce menšieho rozsahu až do roku 2042 napriek tomu, že s predĺžením 

povolenia banskej činnosti nesúhlasila Obec Dechtice, Poľnohospodárske družstvo 

Dechtice a Pozemkové spoločenstvo - lesný a pasienkový urbár Dechtice. Svoju obavu 

o dopad na životné prostredie a prírodné zdroje (II. ochranné pásmo vodného zdroja)  

vyjadrili aj občania obce v petícií, a to z nasledovného dôvodu: Obvodný banský úrad 

v Bratislave vydal povolenie na likvidáciu vyťaženej časti lomu formou povrchovej 

úpravy terénu navezením inertného odpadu. Spoločnosť JIVA-TRADE odpad do lomu 

naváža približne od roku 2013, avšak doteraz nepreukázala množstvo a druh odpadu, 

ktoré do lomu Dechtice už naviezla a nezrealizovala monitorovací systém sledovania 

kvality podzemných vôd už pred začatím danej činnosti, čím nerešpektovala podmienky 

stanovené Obvodným úradom životného prostredia v Trnave. Obec je od roku 2015 

účastníkom konania viacerých súdnych sporov ohľadom ukladania odpadu v lome 

Dechtice.  
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že obec sa bude orientovať na  

vzdelávanie občanov v oblasti separovania odpadu a ochrany životného prostredia.  

 

6.7  Zamestnanosť 

Nezamestnanosť je vážny spoločensko-ekonomický jav, ktorý výrazne vplýva na rozvoj celého 

regiónu aj obce. Trnavský kraj patrí medzi najproduktívnejšie poľnohospodárske kraje v SR 

a štruktúra priemyslu je zastúpená takmer všetkými činnosťami. Aj z tohto dôvodu je miera 

evidovanej nezamestnanosti v Trnavskom kraji najnižšia v SR. V decembri roku 2016 to bolo 

4,41%, v okrese Trnava bola nezamestnanosť 3,51% (v SR 8,76%).  

V decembri roku 2017 mal Trnavský kraj 2,60% nezamestnanosť, okres Trnava 1,98% 

(SR 5,94%) - zdroj Štatistický úrad SR.   

V decembri roku 2018 mal Trnavský kraj 2,31% nezamestnanosť, okres Trnava 2,11% 

(SR 5,04%) - zdroj Štatistický úrad SR.  

V decembri roku 2019 mal Trnavský kraj mieru evidovanej nezamestnanosti 2,63% , okres Trnava 

2,40% (SR 4,92%) - zdroj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Miera evidovanej nezamestnanosti v SR aj v našej obci sa do roku 2019 mierne znižovala, 

v okrese Trnava  sa oproti minulému roku mierne zvýšila.  

V decembri roku 2020 mal Trnavský kraj mieru evidovanej nezamestnanosti 5,18% , okres Trnava 

4,64% (SR 7,57%) - zdroj  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Zvýšenie miery evidovanej 

nezamestnanosti v SR o 65%, v Trnavskom kraji o 51% a v okrese Trnava o 52% je tiež dôsledok 

pandémie COVID-19.  

Priama možnosť obce zamestnať svojich občanov je jedine vo svojich organizáciách, čo je obecný 

úrad alebo základná škola. Ďalšou možnosťou je zapojiť dlhodobo nezamestnaných uchádzačov 

o zamestnanie, poberateľov dávky v hmotnej núdzi, do vykonávania aktivačnej činnosti formou 

menších obecných služieb. V súčasnosti túto formu v našej obci využívajú 4 občania, z toho 1 

žena. V našej obci nie je priemyselný podnik, mnohí občania však pracujú na živnosť a v obci 

funguje poľnohospodárske družstvo. Vzdialenosť do miest s priemyslom (Trnava, Piešťany, 

Hlohovec) nie je z našej obce veľká, preto občania, ktorí chcú pracovať, si prácu nájdu.   

Vzťah medzi mierou evidovanej nezamestnanosti a podielom ekonomicky aktívneho obyvateľstva 

v obci Dechtice je približne 4,89 % (v roku 2019 bol 1,87 %, v roku 2018 bol 2,67 %, v roku 2017 

bol 2,23 %). Presný údaj nedokážeme vyčísliť, pretože nie všetci nezamestnaní sú zaradení 

v evidencii ÚPSVaR a tiež nemáme evidenciu koľko ľudí z ekonomicky aktívneho obyvateľstva 

sú študenti, predčasní alebo invalidní dôchodcovia či občania zdržujúci sa v zahraničí. 
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že nezamestnanosť sa bude v obci 

zvyšovať, najmä z dôvodu pandémie COVID-19.    

 

7. Informácia o vývoji účtovnej jednotky z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce. Bol zostavený na obdobie 

jedného rozpočtového roka, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet bol zostavený podľa 

platnej rozpočtovej klasifikácie ustanovenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky. 

Vnútorne sa rozpočet člení na bežný, kapitálový a finančné operácie.  

Obec v rozpočtovom hospodárení dodržala § 10 odsek 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, ktorý stanovuje povinnosť zostaviť rozpočet 

obce ako vyrovnaný alebo prebytkový. Rozpočet obce Dechtice na rok 2020 bol zostavený ako 

vyrovnaný a bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva Dechtice č. 125/2019 dňa 

12.12.2019.  Počas roka bolo vykonaných osem rozpočtových opatrení:  

- RO č. 1 bolo schválené dňa 23.04.2020 uznesením č. 14/2020 

- RO č. 2 bolo schválené dňa 23.04.2020 uznesením č. 15/2020 

- RO č. 3 bolo schválené dňa 23.06.2020 uznesením č. 33/2020 

- RO č. 4 bolo schválené dňa 21.09.2020 uznesením č. 48/2020 

- RO č. 5 bolo schválené dňa 21.09.2020 uznesením č. 49/2020 

- RO č. 6 bolo schválené dňa 30.11.2020 uznesením č. 63/2020 

- RO č. 7 bolo schválené dňa 30.11.2020 uznesením č. 64/2020 

- RO č. 8 urobil starosta obce dňa 08.12.2020 presunom medzi položkami,  

pričom sa celková výška rozpočtu nezmenila.  

Rozpočet obce k 31.12.2020  
 

 Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 2019 

Schválený  

rozpočet  

2020 

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 2020 

Príjmy celkom, z toho: 2 752 792  2 338 700 1 632 977 

Bežné príjmy 1 412 091 1 306 000 1 391 366 

Kapitálové príjmy 873 500  872 000  100 855 

Finančné príjmy 405 677 115 200 73 256 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 61 524 45 500 67 500 

Výdavky celkom, z toho: 2 752 792  2 338 700 1 632 977 

Bežné výdavky obce 636 985 618 900 636 168 

Kapitálové výdavky obce 1 375 300 973 000 153 560 

Finančné výdavky obce 66 100 83 800 85 741 

Bežné výdavky RO 674 407 663 000 755 608 

Kapitálové výdavky RO 0  1 900 

Rozpočtový výsledok hospodárenia 0 0 0 
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7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020 a za rok 2019   

 Skutočné  

plnenie 

rozpočtu 

k 31.12.2019 

 

Rozpočet  

2020 

 

Rozpočet  

po 

zmenách 

2020  

Skutočné  

plnenie 

rozpočtu 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov/ 

čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom, z toho 2 030 744,17 2 338 700 1 632 977 1 630 416,63 99,84 

Bežné príjmy obce 1 350 075,44 1 306 000 1 391 366 1 386 485,85 99,65 

Kapitálové príjmy obce 244 188,25 872 000 100 855 99 304,06 98,46 

Finančné príjmy obce 385 493,59 115 200 73 256 67 116,01 91,62 

Bežné príjmy RO  46 281,66 45 500 67 500 76 404,47 113,19 

Finančné príjmy RO 4 705,23   1 106,24  

      

Výdavky celkom, z toho 1 947 164,29 2 338 700 1 632 977 1 485 011,37 90,94 

Bežné výdavky obce 574 547,21 618 900 636 168 562 502,35 88,42 

Kapitál. výdavky obce 667 181,61 973 000 153 560 123 479,88 80,41 

Finančné výdavky obce 64 715,20 83 800 85 741 85 319,97 99,51 

Bežné výdavky RO  640 708,77 663 000 755 608 710 626,50 94,05 

Kapitálové výdavky RO   1 900 1 900,00 100 

Finančné výdavky RO 11,50   1 182,67  

Výsledok hospodárenia  83 579,88 0 0 145 405,26  

 

7.2 Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 a za rok 2019 

Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2019 

 v EUR 
Skutočnosť k 31.12.2019 

v EUR 

 
 

Bežné príjmy spolu 1 396 357,10 1 462 890,32 

z toho: bežné príjmy obce  1 350 075,44 1 386 485,85 

             bežné príjmy RO  46 281,66  76 404,47 

Bežné výdavky spolu 1 215 255,98 1 273 128,85 

z toho : bežné výdavky obce  574 547,21 562 502,35 

             bežné výdavky RO 640 708,77 710 626,50 

Bežný rozpočet + prebytok 181 101,12 189 761,47 

Kapitálové príjmy spolu 244 188,25 99 304,06 

z toho: kapitálové príjmy obce  244 188,25 99 304,06 

Kapitálové výdavky spolu 667 181,61 125 379,88 

z toho : kapitálové výdavky obce  667 181,61 123 479,88 

              kapitálové výdavky RO  1 900,00 

Kapitálový rozpočet - schodok - 422 993,36 - 26 075,82 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu 
-241 892,24 163 685,65 

Úprava +prebytku/-schodku  -33 445,83 -67 065,62 

Upravený prebytok / schodok bežného 

a kapitálového rozpočtu 
-275 338,07 96 620,03 

Príjmy z finančných operácií spolu 390 198,82 68 222,25 

z toho:  finančné operácie obce 385 493,59 67 116,01 



 26 

             finančné operácie RO  4 705,23 1 106,24 

Výdavky z finančných operácií spolu 64 726,70 86 502,64 

Z toho: finančné operácie obce 64 715, 20 85 319,97 

             Finančné operácie RO 11,50 1 182,673 

Rozdiel finančných operácií - schodok 325 472,12 -18 280,397 

PRÍJMY SPOLU   2 030 744,17 1 630 416,63 

VÝDAVKY SPOLU 1 947 164,29 1 485 011,37 

Hospodárenie obce + prebytok 83 579,88 145 405,26 

Vylúčenie z prebytku -33 445,83 -67 065,62 

Upravené hospodárenie obce - výsledok 

hospodárenia + prebytok 

50 134,05 78 339,64 

  

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 163 685,65 € bol 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. 

Schodok vo finančných operáciách v sume -18 280,39 €, bol zistený podľa § 15 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

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 na účely 

tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

citovaného zákona, sa z prebytku vylučujú finančné prostriedky v sume 67 065,62 €, a to:  

a) nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky na 

prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v sume 13 420,04 €, 

b) nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na pedagogického asistenta 

v ZŠ v sume 5 015,92 €, 

c) nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu na projekt ZŠ „Čítame radi“ v sume 800 €, 

d) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia § 140 a 141 

zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákona) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v sume 1 269,46 €,  

e) nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu, účelovo určený bežný transfer na 

stravovacie návyky v sume 6 863,40 €, 

f) nevyčerpané prostriedky pre ZŠ z Nadácie COOP Jednota na detské ihrisko v sume 

6 000 € 

g) 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 znení 

neskorších predpisov v sume 5 247,74 €, 
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h) nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu – kapitálový transfer na Hasičskú 

zbrojnicu v sume 28 449,06 €.  

Tieto prostriedky je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 

odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Upravený prebytok rozpočtu 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 z. n. p. je vo výške  78 339,64 €.  Záverečný účet  Obce Dechtice bol schválený na 

rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 02.03.2021 uznesením č. 7/2021 a výsledok rozpočtového 

hospodárenia bol schválený na tvorbu rezervného fondu obce uznesením č. 8/2021.    

 

7.3 Rozpočet na roky 2021, 2022, 2023      

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Príjmy celkom, z toho 1 630 416,63 2 226 000 1 559 300 1 459 300 

Bežné príjmy obce 1 386 485,85 1 294 000 1 363 500 1 403 500 

Príjmy RO  76 404,47 55 800 55 800 55 800 

Kapitálové príjmy 99 304,06 787 800 80 000  

Finančné príjmy obce 67 116,01 88 400 60 000  

Finančné príjmy RO 1 106,24    

Výdavky celkom, z toho 1 485 011,37 2 226 000 1 559 300 1 459 300 

Bežné výdavky obce 562 502,35 602 600 627 300 626 900 

Bežné výdavky RO  710 626,50 683 200 683 200 683 200 

Kapitálové výdavky obce 123 479,88 868 800 177 000 77 000 

Kapitálové výdavky RO 1 900,00    

Finančné výdavky obce 85 319,97 71 400 71 800 72 200 

Finančné výdavky RO 1 182,67    

Rozpočtový VH 145  405,26 0 0 0 

 

7.4 Prijaté granty a transfery  

V roku 2020 prijala obec bežné granty a transfery: 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Dobrovoľná požiarna ochrana 3 000,00 vybavenie hasičského zboru 

Spolu granty – 311 3 000,00  

Ministerstvo vnútra  783,16 voľby do NR SR  

Ministerstvo vnútra SR 198,26 odmena skladníka CO 

Ministerstvo vnútra SR 32,40 register adries 

Ministerstvo vnútra SR 5 629,44 matrika 

Ministerstvo vnútra SR 607,86 register obyvateľov 

Min.dopravy, výstavby a reg.rozvoja 2 689,14 SOÚ Malženice - stavebná oblasť 

Min.dopravy, výstavby a reg.rozvoja 79,57 SOÚ Malženice - cestná doprava 

Okresný úrad Trnava 175,00 SOÚ Malženice - životné prostredie 
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Environmentálny fond 2 687,54 separovanie odpadu  

Ministerstvo vnútra SR 3 548,00 sčítanie ODB 

Ministerstvo vnútra SR 2 048,97 COVID 19 celoplošné testovanie 

Ministerstvo vnútra SR 13 122,01 COVID 19 refundácia nákladov  

Spolu transfery pre obec - 312 31 601,35  

Min.školstva,vedy,výskumu a športu SR 441 014,00 prenesený výkon štátnej správy - ZŠ 

Min.školstva,vedy,výskumu a športu SR 2 323,00 výchova a vzdelávanie detí MŠ 

Min.školstva,vedy,výskumu a športu SR 3 200,00 škola v prírode 

Min.školstva,vedy,výskumu a športu SR 4 582,00 vzdelávacie poukazy 

Min.školstva,vedy,výskumu a športu SR  3 996,00 učebnice 

Min.školstva,vedy,výskumu a športu SR 3 657,00 asistent učiteľa 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 20 155,20 dotácia na stravovanie detí 

Min.školstva,vedy,výskumu a športu SR 800,00 projekt „Čítame radi“ 

Spolu transfery pre ZŠ – 312 479 727,20  

Granty a transfery spolu 514 328,55  

 

Rozpočtová organizácia ZŠsMŠ Dechtice prijala bežné transfery:  

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny 9 274,71 Asistent učiteľa  

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 7 635,72 Podpora zamestnanosti 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 23 568,57 Podpora udržania zamestnanosti v MŠ 

Nadácia COOP Jednota 6 000,00 Výstavba detského ihriska 

Prijaté transfery spolu 46 479,00  

 

Prijaté kapitálové transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo vnútra SR 28 449,06 Výstavba Hasičskej zbrojnice  

Dechtice 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR 

855,00 Rekonštrukcia MŠ Dechtice -  

zariadenie do kuchyne v ŠJ 

Environmentálny fond 70 000,00 Malé komunálne vozidlo 

Prijaté kapitálové transfery spolu 99 304,06  

Všetky granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

7.5 Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce 

Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 12/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

obce právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešný 

účel.  K 31.12.2020 boli všetky poskytnuté dotácie vyúčtované. 

 

 

 

Žiadateľ dotácie 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov v 

EUR 

Suma  

použitých 

finančných 

prostriedkov v 

EUR 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

Telovýchovná jednota - bežné výdavky  5 500 5 500 0 

Jednota dôchodcov – bežné výdavky 1 500 1 500 0 

MO zdravotne postihnutých – bežné výdavky 1 000 1 000 0 
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Dychová hudba Dechtičanka – bežné výdavky 1 000 1 000 0 

ZO Slovenský zväz záhradkárov - BV 1 500 1 500 0 

Spolu poskytnuté dotácie na bežné výdavky 10 500 10 500 0 

 

7.6 Fondy – tvorba a čerpanie 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p.  V roku 

2019 obec neviedla rezervný fond na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu 

rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Rezervný fond Suma v EUR 

ZS /začiatočný stav/  k 1.1.2020  17 202,79      

Prírastky: z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                 rozpočtový rok  

50 134,05 

Úbytky: použitie rezervného fondu  0,00 

KZ /konečný zostatok/  k 31.12.2020 67 336,84       

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a  

kolektívna zmluva vyššieho stupňa. Sociálny fond vedie obec na samostatnom bankovom 

účte.  

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 928,22 

Prírastky - tvorba vo výške 1,05  %                    1 978,01 

Úbytky - stravovanie zamestnancov                     2 053,53 

KZ k 31.12.2020 852,70 

 

Fond prevádzky, údržby a opráv 

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z. z. 

v platnom znení za účelom financovania vzniknutých porúch, havárií, nutnosti opráv a údržby 

bytových domov. V účtovníctve sa nevedie na samostatnom bankovom účte, ale každý bytový 

dom má svoj analytický účet.    

 

Fond opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 12 122,61 

Prírastky - zmluvný prídel                    9 043,73 

Úbytky - úhrady výdavkov                     3 795,99 

KZ k 31.12.2020 17 370,35 
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8. Informácia o vývoji účtovnej jednotky z pohľadu účtovníctva za materskú 

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

 

8.1 Majetok  - aktíva 

a) za materskú účtovnú jednotku a dcérske účtovné jednotky 

Názov   Dcérska ÚJ (Základná škola 

s materskou školou 

Dechtice) 

Dcérska ÚJ (Kultúrno 

osvetové centrum pre 

expozíciu dejín Rotunda 

Dechtice) 

Hodnota k  

31.12.2020  

Hodnota k  

31.12.2019  

Hodnota k  

31.12.2020  

Hodnota k  

31.12.2019  

Majetok spolu 457 171,13 473 513,02 32 077,61 32 851,13 

Neobežný majetok spolu, z toho: 377 005,74 384 063,20 32 077,61 32 851,13 

Dlhodobý hmotný majetok 377 005,74 384 063,20 32 077,61 32 851,13 

Obežný majetok spolu, z toho: 79 366,27 87 204,78   

Zásoby 480,04 358,99   

Krátkodobé pohľadávky  8 616,94 3 581,99   

Finančné účty   70 269,29  83 263,80   

Časové rozlíšenie   799,12 2 245,04   

 
Názov   Materská ÚJ (Obec Dechtice) 

Hodnota k  

31.12.2020 

Hodnota k  

31.12.2019 

Majetok spolu 4 081 425,83 3 959 482,22 

Neobežný majetok spolu z toho: 3 404 325,89 3 370 246,69 

Dlhodobý hmotný majetok 3 404 325,89 3 370 246,69 

Dlhodobý finančný majetok   

Obežný majetok spolu z toho: 675 481,93  587 571,83 

Zásoby 672,84 5 287,03 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 409 083,35 416 914,33 

Krátkodobé pohľadávky  9 361,80 16 428,36 

Finančné účty  256 363,94 148 942,11 

Časové rozlíšenie  1 618,01 1 663,70 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov   Hodnota  k  31.12.2020   Hodnota  k  31.12.2019 

Majetok spolu 4 154 082,88 4 048 932,04 

Neobežný majetok spolu z toho: 3 813 409,24 3 787 161,02 

Dlhodobý hmotný majetok 3 813 409,24 3 787 161,02 

Dlhodobý finančný majetok   

Obežný majetok spolu z toho:  338 256,51 257 862,28 

Zásoby 1 152,88 5 646,02 

Krátkodobé pohľadávky  10 470,40 20 010,35 

Finančné účty  326 633,23 232 205,91 

Časové rozlíšenie  2 417,13 3 908,74 
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8.2 Zdroje krytia - pasíva 

a) za materskú účtovnú jednotku a dcérske účtovné jednotky 

Názov Dcérska ÚJ (Základná 

škola s materskou školou 

Dechtice) 

Dcérska ÚJ (Kultúrno 

osvetové centrum pre 

expozíciu dejín Rotunda 

Dechtice) 

Hodnota  k  

31.12.2020  

Hodnota  k  

31.12.2019 

Hodnota  k  

31.12.2020  

Hodnota  k  

31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 457 171,13 473 513,02 32 077,61 32 851,13 

Vlastné imanie, z toho:  3 369,54 1 616,69   

Výsledok hospodárenia  3 369,54 1 616,69   

Záväzky, z toho:  453 009,67 471 157,84 32 077,61 32 851,13 

Rezervy 2 800,00    

Zúčtovanie medzi subjektami VS 377 005,74 384 063,20 32 077,61 32 851,13 

Dlhodobé záväzky  2 089,15 1 293,44   

Krátkodobé záväzky 71 114,78 85 801,20   

Časové rozlíšenie 791,92 738,49   

 

Názov Materská ÚJ (obec) 

Hodnota  

31.12.2020  

Hodnota  k  

31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 4 081 425,83 3 959 482,22 

Vlastné imanie, z toho:  1 316 561,18 1 218 967,45 

Výsledok hospodárenia  1 316 561,18 1 218 967,45 

Záväzky, z toho:  936 021,82 903 109,87 

Rezervy  7 400,00 7 370,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 54 548,42 31 024,75 

Dlhodobé záväzky 574 378,89 598 567,37 

Krátkodobé záväzky 122 734,97 80 720,21 

Bankové úvery a výpomoci, z toho 176 959,54 185 427,54 

Bankové úvery dlhodobé 102 627,54 144 027,54 

Bežné bankové úvery 41 400,00 41 400,00 

Návratná finančná výpomoc 32 932,00  

Časové rozlíšenie 1 828 842,83 1 837 404,90 

 

 

b) za konsolidovaný celok  

             Názov Hodnota  k  31.12.2020 Hodnota  k  31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 4 154 082,88 4 048 932,04 

Vlastné imanie z toho:  1 313 691,87 1 220 584,14 

Výsledok hospodárenia  1 313 691,87 1 220 584,14 

Záväzky z toho:  1 010 756,26 990 204,51 

Rezervy  10 200,00 7 370,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 54 548,42 31 024,75 

Dlhodobé záväzky 576 468,04 599 860,81 

Krátkodobé záväzky 192 580,26 166 521,41 

Bankové úvery z toho 176 959,54 185 427,54 

Bankové úvery dlhodobé 102 627,54 144 027,54 

Bežné bankové úvery 41 400,00 41 400,00 

Návratná finančná výpomoc 32 932,00  

Časové rozlíšenie 1 829 634,75 1 838 143,39 
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky:  

Prírastok neobežného majetku bol spôsobený obstaraním dlhodobého hmotného majetku. Úbytok  

obežného majetku v dcérskych účtovných jednotkách bol v dôsledku odpisov dlhodobého 

hmotného majetku. V budúcnosti predpokladáme prírastok neobežného majetku z dôvodu 

pripravovaného technického zhodnotenia majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky a budovania 

novej infraštruktúry v obci.  

 

8.3 Pohľadávky  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Pohľadávky (brutto) Hodnota k 31.12 2020 Hodnota k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   7 682,76 12 833,10 

Pohľadávky po lehote splatnosti   3 067,59 3 595,26 

Spolu 10 750,35 16 428,36 

 

b) za konsolidovaný celok 

Pohľadávky  (brutto) Hodnota k 31.12 2020 Hodnota k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   8 791,36 16 415,09 

Pohľadávky po lehote splatnosti   3 067,59 3 595,26 

Spolu 11 858,95 20 010,35 

 

Konsolidovaný celok eviduje krátkodobé pohľadávky v lehote splatnosti za dodané energie 

a služby pre nájomníkov z vystavených faktúr za mesiac december 2020 a pohľadávku voči 

spoločnému úradu samosprávy.  Krátkodobé pohľadávky po lehote splatnosti sú za nezaplatené: 

dane z nehnuteľností, dane za psa, komunálny odpad a nájomné za bytové priestory.  

Analýza významných položiek pohľadávok: úbytok pohľadávok po lehote splatnosti je z dôvodu 

zlepšenej platobnej disciplíny nájomníkov a daňovníkov.   

 

8.4 Záväzky (bez rezerv a zúčtovania medzi subjektami verejnej správy) 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Záväzky Hodnota k 31.12 2020 Hodnota k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   697 113,86 679 287,58 

Záväzky po lehote splatnosti 0,00 0,00 

Spolu 697 113,86 679 287,58 

b) za konsolidovaný celok 

Záväzky Hodnota k 31.12 2020 Zostatok k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   769 048,30 766 382,22 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

Spolu 769 048,30 766 382,22 
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V rámci konsolidovaného celku obec eviduje dlhodobé záväzky vo výške 576 468,04 €, a to 

splátky úverov zo ŠFRB a záväzky zo sociálneho fondu.  Krátkodobé záväzky vo výške 

192 580,26 € sú voči dodávateľom za neuhradené faktúry v lehote splatnosti, voči zamestnancom 

a poisťovniam za mzdy a odvody za mesiac december, ročná splátka úverov a služieb, prijaté 

preddavky, záväzok voči nesvojprávnej osobe a záväzok voči rozpočtovej organizácii.  

Analýza významných položiek záväzkov: nárast záväzkov bol z dôvodu nevyčerpaného transferu 

z Nadácie COOP Jednota pre RO, ktoré má materská účtovná jednotka na účte.    

 

8.5 Bankové úvery a výpomoci  

a) za materskú účtovnú jednotku  

Bankové úvery a výpomoci Hodnota k 31.12 2020 Hodnota k 31.12 2019 

Bankové úvery   144 027,54 185 427,54 

Návratná finančná výpomoc 32 932,00 0,00 

Spolu 176 959,54 185 427,54 

b) za konsolidovaný celok 

Bankové úvery a výpomoci Hodnota k 31.12 2020 Zostatok k 31.12 2019 

Bankové úvery   144 027,54 185 427,54 

Návratná finančná výpomoc 32 932,00 0,00 

Spolu 176 959,54 185 427,54 

 

V rámci konsolidovaného celku obec eviduje bankový úver na rekonštrukciu materskej školy, 

ktorý  bude splácať do roku 2024. Návratná finančná výpomoc bola obci poskytnutá zo štátnych 

finančných aktív na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dani 

z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie COVID-19. Finančná výpomoc sa 

začne splácať od roku 2024 do 2027.  

Analýza záväzku: bankový úver je znížený z dôvodu pravidelných splátok.  

 

9. Hospodársky výsledok  za 2020 - vývoj nákladov a výnosov  

 

9.1 Náklady a výnosy za materskú účtovnú jednotku - obec 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Náklady  859 217,37 1 253 214,91 

50 – Spotrebované nákupy 60 581,00 113 849,88 

51 – Služby 136 593,12 107 722,20 

52 – Osobné náklady 274 794,92 233 605,18 

53 – Dane a poplatky 233,69 290,98 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 19 017,16 21 701,31 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

144 168,72 524 468,97 
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56 – Finančné náklady 13 934,58 16 345,67 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 209 894,18 235 230,72 

Výnosy 954 912,87 982 883,06 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 3 261,15 4 499,85 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 737 946,28 741 541,47 

64 – Ostatné výnosy 78 766,79 88 529,26 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

4 161,00 2 000,00 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 

v obciach,  v RO a PO zriadených obcou  

130 768,24 146 228,46 

Hospodársky výsledok + zisk /- strata 95 695,50 -270 331,85 

 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom 

Celková výška nákladov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške  859 217,37 €, čo predstavuje 

úbytok nákladov oproti roku 2019, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 

1 253 214,91 € o 393 997,54 € to je úbytok o 31,44 %.  

Úbytok nákladov bol tiež spôsobený pandémiou OCIVD-19, pretože z dôvodu protipandemických 

opatrení sa v obci nezrealizovali viaceré akcie. Nárast nákladov bol v službách o 28 870,92 €, 

osobné náklady sa zvýšili o 41 189,74 €. Ostatné náklady boli nižšie.   

Najväčší podiel na nákladoch tvorili:  

- osobné náklady vo výške (skupina 52) 274 794,92 € to je 31,98 % z toho mzdové náklady 

vo výške  197 159,01 € to je 22,95 %  a sociálne náklady 77 635,91 €,  

- náklady transfery (skupina 58) vo výške  209 894,18 €  to je 24,43 % z toho sú náklady na 

originálny výkon v školstve 198 620,66 € to je 23,12 %  a dotácie pre organizácie 

pracujúce v obci 10 500 €,  

- náklady na odpisy, rezervy a opravné položky (skupina 55) vo výške 144 168,72 € to je 

16,78 % 

- náklady na služby (skupina 51) vo výške 136 593,12 €  to je 15,90 % z toho náklady na 

odpadové hospodárstvo tvoria 50 865,98 €, opravy a údržba 46 835,66 € a ostatné služby 

38 891,48 € 

- materiálové náklady a energie (skupina 50) vo výške  60 581 € to je 7,05 % 

- ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (skupina 54) vo výške 19 017,16 € to je 2,21 % 

- finančné náklady (skupina 56) vo výške 13 934,58 € to je 1,62 % 

- dane a poplatky (skupina 53 a 59)  vo výške 233,69 €  to je 0,03 %. 

Náklady obce na pandémiu COVID-19 boli vo výške 17 159,95 € to sú približne 2 % z celkových 

nákladov obce.  
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Celková výška výnosov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 954 912,87 €, čo predstavuje 

zníženie výnosov oproti roku 2019, keď bola celková výška výnosov vo výške 982 883,06 € 

o 27 970,19 €, to je zníženie o 2,85 %.  

Zníženie výnosov bolo spôsobené najmä nižším výnosom z podielových daní (-16 425,25 €) 

a ostatných výnosov z dôvodu pandémie COVID-19.  

Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:  

- daňové výnosy a výnosy z poplatkov (skupina 63)  vo výške 737 946,28 € to je 77,28 % 

z toho podielové dane vo výške  596 919,24 €  to je 62,51 %, miestne dane 85 572,58 €, 

poplatky za odpad 48 872,46 €, správne poplatky 6 581,84 €,   

- výnosy z transferov a rozpočtových príjmov (skupina 69)  vo výške 130 768,24 € to je 

13,69 %, z toho výnosy z kapitálových transferov 66 947,45 €, výnosy z bežných 

transferov 44 601,35 € (z toho 15 170,98 bol bežný transfer na zníženie výdavkov na 

pandémiu COVID-19) a výnosy z vlastných príjmov v školstve 19 219,44 €,  

- ostatné výnosy (skupina 64) výnosy vo výške 78 766,79 € to je 8,25 % z toho nájomné za 

bytové a nebytové priestory 71 203,16 € a ostatné výnosy 7 563,63 €,  

- zúčtovanie rezerv  (skupina 65) vo výške 4 161,00 € to je 0,44 %, 

- tržby za vlastné výkony (skupina 60) vo výške 3 261,15 €  to je 0,34 % . 

Do budúcnosti predpokladáme zvyšovanie nákladov a výnosov z dôvodu plánovaných akcií na 

opravách a údržbe majetku obce, avšak za predpokladu, že na práce dostaneme finančné 

prostriedky zo štátneho rozpočtu, prípadne z fondov Európskej únie.  

 

9.2 Náklady a výnosy za dcérsku účtovnú jednotku  

 

9.2.1. Základná škola s materskou školou Dechtice 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Náklady 742 727,52 665 475,86 

50 – Spotrebované nákupy 84 891,56 89 158,58 

51 – Služby 39 865,20 14 353,64 

52 – Osobné náklady 584 308,01 532 978,08 

53 – Dane a poplatky 280,80 250,55 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť  505,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

13 657,46 10 125,00 

56 – Finančné náklady 505,05 788,81 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 19 219,44 17 316,20 

Výnosy 744 480,37 665 506,93 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 26 429,34 33 808,87 

64 – Ostatné výnosy 716,58 1 975,88 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 717 334,45 629 722,18 
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v obciach,  v RO a PO zriadených obcou  

Hospodársky výsledok -strata/+zisk 1 752,85 31,07 

 

9.2.2 Kultúrno osvetové centrum pre expozíciu dejín Rotunda Dechtice 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Náklady 773,52 773,52 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

773,52 773,52 

Výnosy 773,52 773,52 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 

v obciach,  v RO a PO zriadených obcou  

773,52 773,52 

Hospodársky výsledok  0,00 0,00 

 

9.3 Náklady a výnosy za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Náklady 1 383 823,99 1 678 417,37 

50 – Spotrebované nákupy 145 472,56 203 008,46 

51 – Služby 176 458,32 122 075,84 

52 – Osobné náklady 859 102,93 766 583,26 

53 – Dane a poplatky 233,69 541,53 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 19 017,16 22 206,31 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

158 599,70 535 367,49 

56 – Finančné náklady 14 439,63 17 134,48 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov 

príjmov 

10 500,00 11 500,00 

Výnosy 1 475 033,49 1 408 116,59 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar  29 690,49  38 308,72 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 737 665,48 741 541,47 

64 – Ostatné výnosy  79 483,37  90 505,14 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

4 161,00 2 000,00 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 

v obciach,  v RO a PO zriadených obcou  

624 023,74 535 677,24 

Hospodársky výsledok + zisk/- strata 91 207,73           -270 316,66 

 

9.4  Celková bilancia nákladov a výnosov za rok 2020  

Po zaúčtovaní všetkých účtovných operácií týkajúcich sa roku 2020 do nákladov a výnosov 

vrátane dane z príjmov, konsolidovaná účtovná jednotka vykázala k 31.12.2020 hospodársky 

výsledok po zdanení zisk vo výške 91 207,73 €. Oproti účtovnému obdobiu 2019, kedy bola 

vykázaná strata vo výške -270 316,66 €, je hospodársky výsledok lepší o 361 524,39 €. Materská 

aj dcérska účtovná jednotka svoj hospodársky výsledok zaúčtuje na účet 428 – Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov.  
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9.5 Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia 

Z dôvodu, že základným nástrojom finančného hospodárenia obce a jej rozpočtových organizácií 

je rozpočet, ktorý vyjadruje samostatnosť hospodárenia účtovnej jednotky (zákon 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách v platnom znení), sa hospodársky výsledok – zisk nerozdeľuje. Obecné 

zastupiteľstvo rozhoduje o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe vysporiadania schodku 

rozpočtu obce pri prerokovaní záverečného účtu. Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach schválilo 

Záverečný účet Obce Dechtice za rok 2020 na svojom zasadnutí dňa 02.03.2021 uznesením číslo 

7/2021.  

 

10 Ostatné dôležité informácie  

10.1 Významné investičné akcie v roku 2020 

Najvýznamnejšou investičnou akciou, ktorá sa začala v roku 2020 je projekt „Vytvorenie 

odborných učební v Základnej škole Dechtice“ vo výške 160 035 €, z toho nenávratný finančný 

príspevok  z Európskeho fondu regionálneho rozvoja má byť 136 030 €, z Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 16 003 € a z vlastných prostriedkov obce bude uhradených 8 

002 €. Stavebná časť projektu sa začala realizovať v novembri 2020 a celý projekt bude 

dokončený  v priebehu roku 2021.  

Druhou najväčšou investičnou akciou bol nákup komunálneho traktora so zametacou nadstavbou 

a hadicou na vysávanie lístia s možnosťou celoročného využitia VITRA 2037. Traktor bol 

spolufinancovaný z environmentálneho fondu v rámci projektu „Údržba komunikácií a zelených 

plôch v obci Dechtice“ vo výške 70 000 €, z vlastných prostriedkov obce bola uhradená suma 

15 000 €.   

Ostatné významné investičné akcie realizované v roku 2020: 

- pokračovanie v stavebných prácach na výstavbe telocvične 21 431,35 € - z vlastných 

prostriedkov obce  

- rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií (predĺženie odtokového kanálu na 

ulici „Hoštáky“),  projektová dokumentácia na projekty a výstavbu MK  boli financované 

z vlastných zdrojov obce v sume 16 700,47 € . 

- doplnenie projektovej dokumentácie na výstavbu hasičskej zbrojnice v sume 348,06 € - 

z vlastných zdrojov obce.  
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10.2 Významné neinvestičné akcie v roku 2020 

V októbri 2019 získala obec dotáciu na podporu rozvoja športu z Úradu vlády SR vo výške 

10 000 €. Dotácia bola účelovo určená na opravu multifunkčného ihriska. Oprava bola  vykonaná 

v marci 2020 vo výške 14 141,78 €.  

Oprava miestnych cestných komunikácií a autobusových zastávok bola vykonaná za 22 407,16 €.  

 

10.3 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

V budúcom období bude obec i naďalej zabezpečovať plnenie úloh v zmysle zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- dokončenie projektu: Vytvorenie odborných učební v Základnej škole Dechtice (žiadosť 

o dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolu s 5% účasťou obce) 

- projekt: Zberný dvor Dechtice - rozšírenie  (žiadosť o dotáciu z Ministerstva životného 

prostredia spolu s 5 % účasťou obce)  

- pokračovanie v projekte budovania telocvične (žiadosť o dotáciu z Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR spolu s 10 % účasťou obce) 

- výstavba novej budovy požiarnej zbrojnice - z vlastných zdrojov obce a z dotácie 

Ministerstva vnútra SR (v roku 2020 obec dostala kapitálový transfer vo výške 

28 449,09 €.) 

- pokračovanie v projekte WIFI pre teba (žiadosť o dotáciu z úradu podpredsedu vlády pre 

informatizáciu spolu s 5% účasťou obce) 

- pokračovanie v projekte Prevencia kriminality - kamerový systém pre obec (žiadosť 

o príspevok z Ministerstva vnútra SR spolu s 20 % účasťou obce) 

- rekonštrukcia a výstavba nových miestnych komunikácií - z vlastných zdrojov obce 

- výstavba detského ihriska a oddychovej zóny - z vlastných zdrojov obce 

- rozšírenie inžinierskych sietí - z vlastných zdrojov obce. 

Ostatné predpokladané významné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- oprava budovy zdravotného strediska (dotácia z Environmentálneho fondu) 

- protipovodňová ochrana v časti obce „Kúty“ (dotácia z Environmentálneho fondu)  

- oprava vykurovania základnej školy (dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR) 

- výmena okien a zateplenie budovy prístavby kultúrneho domu - z vlastných zdrojov obce 

- likvidácia čiernych skládok (z vlastných zdrojov obce, prípadne dotácia 

z Environmentálneho fondu) 
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10.4 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec zaznamenala udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia:  

Mimoriadna situácia vyhlásená Vládou SR z dôvodu pandémie nového koronavírusu, ktorý 

spôsobuje nebezpečnú nákazlivú chorobu COVID-19 od 12.3.2020, ešte stále trvá.  

Núdzový stav, ktorý vyhlásila vláda SR na celom Slovensku opäť od 1.10.2020, bol ukončený 

15.5.2021. Od januára 2021 bola v našej obci uzatvorená prevádzka Základnej školy s materskou 

školou z dôvodu pandémie COVID-19 a všetci žiaci sa opäť vzdelávali dištančne. Žiaci I. stupňa, 

to je 1. až 4. ročník, nastúpili do školy od 22.3.2021.  Žiaci II. stupňa nastupovali do školy 

postupne - od 19.4.2021 sa vrátili do školy žiaci 8. a 9. ročníka a od 26.4.2021 sa vrátili do školy 

žiaci 5. - 7. ročníka, teda už všetci žiaci našej školy sa opäť vzdelávali prezenčne. Do materskej 

školy mohli všetky deti nastúpiť od 15.3.2021. 

Zdravotnícke zariadenie - Mobilné odberové miesto Dechtice, urobilo od 19. januára 2021 v rámci 

skríningového testovania doposiaľ viac ako 16 tisíc antigénových testov a testovalo už 17 

víkendov. Testovanie obyvateľov doposiaľ ešte nebolo zrušené.  

 

10.5 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec Dechtice je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení samostatný 

územný a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnická osoba, ktorá za podmienok 

ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Obec je 

povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 

z 8. augusta 2007, v platnom znení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 

a rámcovej účtovej osnove pre obec a jej rozpočtové organizácie. Z tohto dôvodu 

nepredpokladáme žiadne významné riziká a neistoty, ktorým by obec mohla byť vystavená.   

 

Epidemiologická situácia ohľadom pandémie COVID-19 sa v Slovenskej republike postupne 

zlepšuje. Začínajú sa postupne uvoľňovať prísne epidemické opatrenia. Napriek tomu, že 

nepretržitá činnosť obce a jej rozpočtových organizácii nebude ohrozená, tieto mimoriadne 

opatrenia zasiahnu aj do ich prevádzky, a to najmä tým, že sa už druhý rok po sebe zníži výnos 

dane z príjmov fyzických osôb, z ktorého je samospráva z veľkej časti financovaná.  
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11. Prílohy  

Prílohy k výročnej správe:  

1. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke účtovnej jednotky 

verejnej správy - obce Dechtice k 31.12.2020 

2. Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky – Kons S UJ Úč 1-01 

3. Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky – Kons VZaS UJ VS Úč 2-01 

4. Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy 

5. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke obce Dechtice k 31.12.2020 

6. Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 za obec  

7. Výkaz ziskov a strát ÚcROPO SFOV 2-01 za obec  

8. Poznámky za obec  


