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1. Identifikačné údaje obce 

     Názov:                                         Obec Ďurkovce 

     Sídlo:                                            Ďurkovce č. 76, 991 27 Kamenné Kosihy 

     IČO:                                             00647608 

     Štatutárny orgán obce:                 Eva Egryová,  starostka obce 

     Telefón:                                        047/4884112,  0905 378 943 

     Mail:                                             obec.durkovce@gmail.com 

     Webová stránka:                           www.durkovce.sk 

 

2. Úvodné slovo starostky 

 Predkladám Vám výročnú správu obce za rok 2020, prostredníctvom ktorej Vás chcem informovať 

o aktuálnom stave obce a výsledkoch dosiahnutých za uplynulý rok.   

Počas roka 2020 sme sa okrem vykonávania bežných administratívnych úloh obecného úradu  sme sa 

venovali aj aktivitám pre rozvoj obce, skvalitnení a skrášlení životného prostredia. Najvýznamnejšou 

aktivitou  bola realizácia a dokončenie rekonštrukcie obecného úradu, prípravné práce na čerpanie 

prostriedkov na vybudovanie tržnice s parkoviskom pri obecnom úrade a rekonštrukcia hlavného 

mosta obce. Okrem toho sme zriadili kamerový systém na predchádzanie trestnej činnosti 

poškodzovania majetku obce. Žiaľ, v oblasti spoločenského života obce sme nemohli vykonať žiadnu 

aktivitu z dôvodu pandémie korona-vírusu, ktorá nás postihla nepripravených na takúto situáciu. Ale 

zvládli sme to a dúfajme, že sa to už opakovať nebude. Musím ešte pripomenúť jednu aktivitu, ktorá 

nás vôbec nepotešila, ale museli sme to riešiť. Iste ste sa dopočuli o likvidovaní nelegálnej skládky 

odpadov v pieskovej bani, ktoré vybralo z obecnej kasy viac ako 2 300 €. Sme smutní, že ľudia si 

neuvedomujú hrozbu, ktorá číha na našu planétu a na náš život z dôvodu znečisťovania životného 

prostredia, ktoré môže priniesť fatálne následky. Touto cestou Vás prosíme, myslite na svoje deti, 

vnúčatá a pravnúčatá, ktoré budú trpieť kvôli ľahkovážnosti,   ignorovaniu a nerešpektovaniu zákona 

o nakladaní s odpadom niektorých ľudí. 



Chcem ešte pripomenúť, že každá plánovaná činnosť závisí od množstva finančných prostriedkov 

obce, ktoré obec získava hlavne z daní a poplatkov, prerozdeľovaniu daní z príjmov fyzických osôb zo 

štátneho rozpočtu a zo štátnych a európskych  dotácií.  

Výročná správa sa predkladá každý rok ako rámcový dokument, ktorý informuje o základných 

charakteristikách obce, plnení jednotlivých funkcií obce, vykazuje výsledok hospodárenia obce 

a uvádza víziu, možnosti budúceho rozvoja obce. 

 

3. Organizačná štruktúra obce  

Starosta obce:                           Eva Egryová 

Zástupca starostu obce :         Terézia Maulíková  

Obecné zastupiteľstvo:            Miriama Eliašová 
                                                     Monika Koryťáková 
                                                     Peter Koryťák      
                                                     Terézia Maulíková 
                                                     Nikola Zolnayová  
Hlavný kontrolór obce:           Ing. Anna Príbeliová  
 
V roku 2020 sa v októbri konali v obci nové voľby do orgánov samosprávy obce. Volil sa poslanec do 
obecného zastupiteľstva, nakoľko poslankyňa Martina Sujová sa odsťahovala z obce a tým zanikol jej 
mandát v obecnom zastupiteľstve. Namiesto nej sa v nových voľbách zvolila nová poslankyňa Monika 
Koryťáková. 
      
Obecný úrad: 
 
    Obecný úrad nie je organizačne členený. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov  
    všetky administratívne, účtovnícke činnosti a činnosti štatutára vykonáva starostka obce 
    Eva Egryová. 

Spoločný obecný úrad vo Vinici: 

    Naša obec patrí pod spoločnú úradovňu – Spoločný obecný úrad vo Vinici s jednou pracovníčkou 
    Janou Balážikovou, ktorá pre členské obce vykonáva činnosti preneseného výkonu štátnej správy     
    v oblasti stavebného poriadku, špeciálneho stavebného poriadku v oblasti dopravy a životného      
    prostredia.  
 

4. Základná charakteristika Obce Ďurkovce  

        Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným 
majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť 
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  
 



 
4.1. Geografické údaje 
 
Geografická poloha obce : Kraj: Banskobystrický, okres: Veľký Krtíš, región: Hontiansko  
                                               novohradský 
 
Susedné obce :                    Kamenné Kosihy, Trebušovce, Vinica 
 
Najbližšie mestá:                Veľký Krtíš, Šahy 
Celková rozloha obce :      4,93 km2 
 
Nadmorská výška :             184 m n.m. 

 
 
4.2. Demografické údaje  
 

 Počet obyvateľov :  k 1.1.2020 - 128                    k 31.12.2020 - 122 

 

Vekové zloženie obyvateľov k 31.12.2020: 

Vekové zloženie  
Od 1 do 15 rokov          18 
Od 16 do 18 rokov            4 
Nad 18 rokov        100 
       Spolu        122 
 

Národnostná štruktúra :  

V obci prevláda maďarská národnosť. Počas posledných rokov však pribúdajú obyvatelia slovenskej 
národnosti a žijú tu aj obyvatelia rumunskej národnosti. 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 

V obci prevláda Rímsko-katolícke vierovyznanie. Žije tu len nepatrný počet obyvateľov iného 
vierovyznania alebo bez vyznania. 

 
Vývoj počtu obyvateľov : 
 
V počte obyvateľov v roku 2020 oproti predchádzajúcemu roku  nastal pokles. 
 
Stav obyvateľov k 1.1.2020 ..............................  128 
 
Narodení ..........................................................       1 
Prihlásení .........................................................       4  
Úmrtie .............................................................        2 
Odhlásení ........................................................        9 
 
Stav obyvateľov k 31.12.2020..........................    122 



 
V obci sú prihlásené 4 osoby s trvalým pobytom na obci – ako bezdomovci. V obci sa ale traja z nich 
nezdržiavajú. 
 
 
 

4.3. Ekonomické údaje  

 

 Nezamestnanosť v obci :  9 % 

 Obec Ďurkovce je obcou, v ktorej nie sú pracovné príležitosti. Za prácou občania odchádzajú 

 do väčších obcí a miest a do zahraničia. Žije tu viac osôb s poklesom schopnosti pracovať do 40 % aj 
nad 40 %.  

 
 
 

4.4 História obce  
 

Obec Ďurkove leží v plytkej dolinke Ipeľskej kotliny na juhovýchodnom úpätí Krupinskej    

planiny. Obec sa rozprestiera po obidvoch stranách Ďurkovského potoka. 

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1262 ako Obec Gyurky, neskôr v roku 1351 ako Gyiork. 

Do 19. storočia bola zemianskou obcou rodiny Gyürkiovcov, neskôr patrila Telekiovcom 
a Majthényiovcom. 

V 16. storočí ju úplne zničili Turci. 

V obci bola po roku 1945 zriadená škola s vyučovacím jazykom slovenským, neskôr aj s maďarským 
vyučovacím jazykom. V roku 1976 bola škola zrušená. 

Kostol v obci nikdy nebol. Do roku 1990 sa používala iba drevená zvonica. Až v r. 1991 bola postavená 
nová zvonica. 

Obyvatelia sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom a prácou v lesoch. Poľnohospodársky ráz si 
obec zachovala podnes. 

 

4.5. Symboly obce 

Erb obce : Spätosť obce s rodom Gyürkyovcov sa prejavila  aj v obecnej symbolike. Ich rodový   

                 erb mal podobu modrého štítu s lukom a šípom sprevádzaným nebeskými telesami. 

                 Vzhľadom na to, že obecný erb nemôže mať rovnakú podobu ako rodový erb, i keď   

                  je s ním v úzkom historickom vzťahu, nebeské telesá sú v erbe obce nahradené   

                  ružičkami. 

Vlajka obce : Vlajka obce Ďurkovce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách   

                       žltej, modrej, bielej, modrej, žltej, modrej, bielej. Je ukončená tromi cípmi. 



Pečať obce :  Pečať obce Ďurkovce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom  

                     OBEC Ďurkovce. 

 

4.6. Významné osobnosti obce – obec nemá žiadne významné osobnosti. 
 

4.7. Výchova a vzdelávanie  
 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí poskytuje: 

- Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským 
v Čebovciach 

- Základná škola s materskou školou v Neninciach 
- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Vinici 
- Základná škola v Hrušove s vyučovacím jazykom slovenským 
- Základná škola s materskou školou v Širákove 
- Materská škola v Kamenných Kosihách 

 
4.8. Zdravotníctvo 

  

      Zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce poskytuje: 

- Zdravotné stredisko vo Vinici (lekárska starostlivosť pre deti aj dospelých, gynekologická 
ambulancia, stomatologická ambulancia) 

- Nemocnica s poliklinikou vo Veľkom Krtíši 
- Nemocnica s poliklinikou v Šahách 
- Pôrodnícke oddelenie v Lučenci  

 
4.9. Šport  

 
         Obec nemá žiadne športové ihrisko. Športové vyžitie mládeže a detí sa uskutočňuje     
         prostredníctvom každoročne organizovaného športového popoludnia. V strede obce pri    
         altánku boli v roku 2019 rozšírené prvky detského ihriska a postavené ohnisko na opekanie.  
    
4.10. Kultúra a spoločenské podujatia 

 
       Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec v priestoroch kultúrneho     
       domu  a prostredníctvom obecnej knižnice. V roku 2020 sa ale nekonali žiadne podujatia   
       z dôvodu pandémie korona- vírusu. 
       Každoročne prezentujeme našu obec na Festivale palóckych jedál v Kamenných Kosihách. 
       Taktiež nezabúdame ani na našich najmenších, ktorých obdarúvame „Mikulášskymi balíčkami“.      
        V roku 2020 sme sa museli chrániť proti šíreniu pandémie.   
        prekvapenie .   
 
   4.11.  Hospodárstvo  

      
     V obci sa neposkytujú žiadne služby. Predajňa COOP Jednota bola zatvorená v roku 2005. V roku   
     2007 bola v prenájme súkromného podnikateľa a bola prevádzkovaná do roku 2009. Odvtedy sa  
     obci nepodarilo získať firmu alebo podnikateľa, ktorý by prevádzkoval maličkú predajňu.  V obci sa   
     nenachádza ani reštaurácia ani pohostinstvo.    



     Nevykonáva sa žiadna priemyselná výroba. Poľnohospodárske pozemky obrába   
     v prenájme Vinica  a.s, súkromne hospodáriaci roľníci  a menší súkromní poľnohospodári. 
 
 

 

5. Rozpočtovníctvo obce v roku 2020 

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

Obec na rok 2020 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný   rozpočet  bol zostavený ako 
prebytkový a  kapitálový   rozpočet ako schodkový.  Do rozpočtu boli zahrnuté aj finančné operácie. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2019 uznesením č. 34b/2019. 

 

Rozpočet bol počas roka 2020 zmenený : 

- zmena schválená dňa 19.06.2020 uznesením č. 10a/2020 
- zmena schválená dňa 15.12.2020 uznesením č. 22a/2020. 

 

   5.1.Rozpočet a jeho plnenie  k 31.12.2020 v eurách 

 

              Rozpočet      Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% 
plnenia/čerpania 

Príjmy celkom 129 209 251 674 252 592,11 >100 
Z toho:     
Bežné príjmy 43 405 44 640 44 639,85 >100 
Kapitálové príjmy 85 804 85 804 85 804,76   100 
Finančné príjmy 100 000 121 230 122 147,5 >100 
Výdavky celkom 229 209 252 592 252 592,11 >100 
Z toho:     
Bežné výdavky 41 425 43 831 43 831,32 >100 
Kapitálové výdavky 100 500   121 823 121 823,03 >100 
Finančné výdavky 87 284 86 938 86 937,76  
 

5.2 Plán rozpočtu na roky 2021 - 2023 

      5.2.1 Príjmy celkom 

 

 Skutočnosť Plán na rok Plán na rok Plán na rok 



k 31.12.2020 2021 2022 2023 
Príjmy celkom 252 592,11 65 777 42 560 43 182 
z toho :     
Bežné príjmy 44 639,85 42 796 42 310 42 751 
Kapitálové príjmy 85 804,76 21 000          0          0 
Príjmové FO   122 147,50           1 981       250      431 

             5.2.2. Výdavky celkom 

 

 Skutočnosť 
k 31.12.2020 

Plán na  rok 
2021 

Plán na  rok 
2022 

Plán na  rok 
2023 

Výdavky celkom 252 592,11 65 777 42 560 43 182 
z toho:     
Bežné výdavky 43 831,32 43 265 40 248 41 670 
Kapitálové výdav. 121 823,03 21 000      800          0 
Výdavkové FO 86 937,76   1 512   1 512    1 512 

 

6. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2020 

  

 

Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 44 639,85 

z toho : bežné príjmy obce  44 639,85 

             bežné príjmy RO  

Bežné výdavky spolu 43 831,32 

z toho : bežné výdavky  obce  43 831,32 

             bežné výdavky  RO  

Bežný rozpočet + 808,53 

Kapitálové  príjmy spolu 85 804,76 

z toho : kapitálové  príjmy obce  85 804,76 

             kapitálové  príjmy RO  

Kapitálové  výdavky spolu                        121 823,03 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  121 823,03 

             kapitálové  výdavky  RO  

Kapitálový rozpočet  -36 018,27 



Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 35 209,74 

Vylúčenie z prebytku   

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 35 209,74 

Príjmy z finančných operácií 122 147,50 

Výdavky z finančných operácií                                86 937,76 

Rozdiel finančných operácií                     + 35 209,74 

PRÍJMY SPOLU          252 592,11 

VÝDAVKY SPOLU        252 592,11 

Hospodárenie obce  0 

Vylúčenie z prebytku  

Upravené hospodárenie obce 0 

 

Skutočný rozpočet obce je k 31.12.2020  nulový. 

7. Bilancia aktív a pasív v eurách 

     7.1  A K T Í V A  

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2019 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

Majetok spolu 333 212,29 423 366,15 

Neobežný majetok spolu 304 497,76 415 013,09 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 45,60 748,00 

Dlhodobý hmotný majetok 274 940,16 384 753,09 

Dlhodobý finančný majetok 29 512,00 29 512,00 

Obežný majetok spolu 28 714,53 8 353,06 

z toho : 0  

Zásoby 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 



Krátkodobé pohľadávky  1 572,17 1 551,16 

Finančné účty  27 142,36 6 801,90 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.  0 

Časové rozlíšenie   0 

 

7.2.  P A S Í V A 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2019 

Skutočnosť 

k  31.12.2020 

 

Vlastné imanie a záväzky spolu 333 212,29 423 366,15 

Vlastné imanie  271 097,92 269 578,04 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  271 097,92 269 578,04 

Záväzky 17 548,96 16 772,81 

z toho :   

Rezervy  0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 15 000 0 

Dlhodobé záväzky 0  

Krátkodobé záväzky 2 548,96 1980,58 

Bankové úvery a výpomoci 0 14 792,23 

Časové rozlíšenie 44 565,41 137 015,30 

 

 



8. Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách 

8.1. Pohľadávky  

Pohľadávky  Stav 

k 31.12 2019 

Stav 

k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   0 0 

Pohľadávky po lehote splatnosti   1 572,17 1 551,14 

    

8.2 Záväzky 

Záväzky Stav 

k 31.12 2019 

Stav 

k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   17 548,96 16 772,81 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 

 

9. Hospodársky výsledok v eurách 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2019 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

Náklady 63 565,70 54 490,27 

50 – Spotrebované nákupy 5 615,44 5 675,28 

51 – Služby 8 878,47 9 297,81 

52 – Osobné náklady 24 835,89 26 258,86 

53 – Dane a poplatky 442,65 52,68 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

2 208,63 336,23 

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

21 091,00 11 462,60 

56 – Finančné náklady 493,62 1 256,81 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

0 150 



59 – Dane z príjmov 0 0 

Výnosy 63 154,44  

60 – Tržby za vlastné výkony 
a tovar 

600,00 0 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

40 049,43 39 741,48 

64 – Ostatné výnosy 1 243,10 1 077,48 

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

0 0 

66 – Finančné výnosy 0 0 

67 – Mimoriadne výnosy 138,15 0 

68 – Výnosy z transferov RO a PO 0 0 

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

21 123,76 12 001,43 

Hospodársky výsledok 
/ + kladný HV, - záporný HV / 

-411,26 - 1 669,98 

 

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume – 1 669,98 € bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

10. Ostatné  dôležité informácie  

    10.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 
prostriedkov v EUR  

MDVRR  SR Prenesený výkon na stavebný poriadok 201,47 

MV  SR Prenesený výkon – register obyvateľstva 45,54 

MV SR Prenesený výkon – register adries 18,00 

MDVRR  SR Prenesený výkon na špeciálny stavebný úrad        5,96 

MV  SR Voľby do NR SR                              974,48  



MV SR Nové voľby do orgánov samosprávy obce                               562,90 

 

10.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2020 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadnu dotáciu.  

10.3 Významné investičné akcie v roku 2020 

Obec  realizovala v roku 2020 nasledovné investičné akcie: 
- Realizácia Rekonštrukcie obecného úradu s finančným vyrovnaním 
- Rekonštrukcia hlavného mosta  
- Kamerový systém 
- Dostavanie posuvnej steny na pietnom obradnom mieste 

                     
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Vybudovanie trhoviska a parkoviska 
 
V rámci údržby by sme chceli obnoviť strechu zvonice. Naďalej sa budeme snažiť ďalej 
skrášľovať našu obec, rekonštruovať miestne komunikácie.  

 

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

     Po skončení účtovného obdobia roka 2020 nenastali udalosti osobitného významu, ktoré by mali 

byť uvedené vo výročnej správe. 

 

Vypracovala: Eva Egryová                                                        Predkladá: Eva Egryová 

V Ďurkovciach, dňa 25.5.2021 

 

Prílohy: 
 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 


