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Predkladá : Maroš Lacko, starosta Obce Motyčky 
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Úvod 

 

 
Obec pri ceste na Donovaly sa nachádza v údolí Donovalského potoka. Od 

svojho vzniku mala niekoľko názvov: Motischaka (1743), Motitzka (1755), Moticska (1762), 
od roku 1830 názov Motyčky. V minulosti aglomerát drevorubačských a uhliarskych osád. 
K obci patrí niekoľko osád:  

 
� Bukovec: Bukowitz (1715), Bukowetz (1743)  
� Dúvodno: Duovodna (1743), Duvodno (1820) 
� Jergaly: Jergalo (1710), Geörgalo (1743), Görgalo (1754) 
� Môce: Muotz (1754), Mocz (1762), Mvocz (1820), Muocz (1828) 
� Štubne: Stubna (1710) 

Miestnymi časťami sú aj: Pod Šturec, V Doline, a Bukovec. K významnejším 
názvom častí chotára patria: Šturec, Krčahy, Zamrlô, Kuncová, Hlinište, Panské, Pod Šturec, 
Benčokov, Lopušie, Lúčky, Macková a Pavlová. 

Motyčky patria so svojím územím chotára do Starohorských vrchov. 
Najrozsiahlejší a najvyšší chrbát je Muráň (1068 m). Členitý povrch modeluje hustá sieť 
potokov. Povrch chotára utvárajú rôzne druhohorné usadeniny, z nich vápence a dolomity 
umožňujú rozvoj krasu. 

 

História obce 

Komplex bývalých uhliarskych a drevorubačských osád, ktoré vznikali postupne 
od konca 16. storočia, keď sa začalo ťažiť drevo i vo vzdialenejších lesoch na pálenie uhlia pre 
huty na Starých Horách a v Liptovských Revúcach. Uhliar Motyčka (Moticzka) sa spomína už 
v roku 1618. V roku 1820 mala osada už 37 domov. 

 

Súčasnosť obce 

Obec Motyčky sa môže pochváliť zrenovovanými obecnými zariadeniami, a to najmä 
polyfunkčnou budovou, kde sa nachádza sála kultúrneho domu, posilovňa aj pohostinstvo. 
Obecný úrad sídli v samostatnej budove na začiatku obce. Cez obec vedie cykloturistická 
trasa  s odbočkou za krásami okolitej prírody.  

Na vodnej nádrži na Motyčkách je možnosť športového rybárčenia s platným rybárskym 
lístkom. Každoročne je nasádzaný pstruh dúhový. 

Od roku 1997 pôsobí na území obce Motyčky ŠK Medveď ktorý zastrešuje športové disciplíny 
ako futbal, hokej a hokejbal. V budúcom období  sa pridá beh a cyklistika. 

Obec má k dispozícii  virtuálny cintorín a zabezpečené cintorínske služby. 

V Obci Motyčky je možnosť ubytovania, obyvatelia poskytujú krásne zmodernizované 
objekty a tým podporujú cestovný ruch. 

Obec zabezpečuje kultúrne aktivity pre všetkých svojich občanov od detí, žien, úcty starším.  
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V obci sa narodil Anton Trón, slovenský herec. 

V roku 1754 bol v obci postavený rímsko-katolícky barokový kostol, ktorý má vysokú 
kultúrnohistoriskú pamiatkovú hodnotu. Farský úrad je taktiež populárny pre možnosť 
ubytovania v ich priestoroch. 

 

 
Obec je samostatný územný a samosprávny celok Slovenskej republiky. Je právnickou 
osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou 
úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby 
jej obyvateľov. 
 
Samosprávny kraj     Banskobystrický 
Okres   Banská Bystrica 
Región   Starohorská Dolina 
Počet obyvateľov    96 
Rozloha   1308 ha 
Okolité mestá a obce Staré Hory, Donovaly  
 

 

Demografické údaje Obce Motyčky k 31.12.2013 

 
 

Ukazovateľ       Počet 

Obyvatelia spolu k 01.01.2013               96 

Muži             61 

Ženy                           35 

Predproduktívny vek (0-14)                 13 
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Produktívny vek (15-55) ženy                13 

Produktívny vek (15-60) muži     35 

Poproduktívny vek spolu      35 

 
Obecný úrad 

 

Starostom obce v roku 2013 je Maroš Lacko, ktorý vo svojej funkcii pôsobí tretie 
volebné obdobie.  
Obecné zastupiteľstvo má 5 poslancov:  
 

Bullová Anna 
Mgr.Čunderlík Ján 
Kollár Peter 
Lacková Elena 
Môcik Dezider 

Organizácie obce 

Obec Motyčky nemá zriadenú preddavkovú, ani rozpočtovú organizáciu. 

Stav a vývoj obce 

Obec Motyčky dosiahla za rok 2013 výsledok hospodárenia v prebytku 534,34 EUR. 

Hospodárenie obce v roku 2013 bolo vyrovnané a stabilné. V hospodárení obce sa 
nenachádzajú významné neistoty ani riziká, ktoré by mohli narušiť jej stabilitu. Po ukončení 
roka do vypracovania výročnej správy nenastali žiadne udalosti osobitného významu. Do 
budúcnosti obec plánuje aktívne sa podieľať na využití možností získania prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu a eurofondov.  

Prehľad o stave a vývoji dlhu 

Obec Motyčky má k 31.12.2013 záväzky z obchodného styku vo výške 6 670,64 EUR. 
 

Obec Motyčky k 31. 12. 2013 neeviduje žiadne záväzky charakteru úveru, nemá 
žiadne záväzky ani voči štátnemu rozpočtu. 

 

Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov 

 

Obec Motyčky v roku 2013 neposkytla žiadne záruky jednotlivcom, ani organizácii. 
 

Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov 
 
Obec Motyčky neposkytla k 31.12.2013 žiadne záruky. 

 

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií vo svojej pôsobnosti 
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Obec Motyčky nemá k 31.12.2013 zriadené žiadne príspevkové organizácie 

 

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
Obec Motyčky nemá k 31.12.2013 zriadenú podnikateľskú činnosť. 

 
Rozpočtové hospodárenie Obce Motyčky za rok 2013 v € 

 

 
Rozpočet obce v EUR :       schválený          úprava č.1              skutočnosť 
                   (čerpanie) 

 
 
 
 
 

z toho :  
 
            
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bežné a kapitálové príjmy spolu :                          53 686,56 

Bežné a kapitálové výdavky spolu:                        53 152,22 

Bežný a kapitálový rozpočet: prebytok                  + 534,34  

 
 

Príjmy celkom 99 476,00 99 476,00 53 686,56 

Výdavky celkom  95 844,00 95 844,00 53 152,22 

   534,34 

Bežné príjmy 99 476,00 99 476,00 53 582,56 

Bežné výdavky 86 705,00 86 705,00 51 150,59 

Prebytok bežného rozpočtu   + 2 431,97 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 104,00 

Kapitálové výdavky 9 139,00 9 139,00 2 001,63 

Schodok kapitálového rozpočtu   - 1 897,63 

Príjmové finančné operácie 0,00 0,00 0,00 

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00 

Hospodárenie z finančných 
operácií 

0,00 0,00 0,00 
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Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia: 

  

Prebytok bežného rozpočtu                        + 2 431,97 

Financovanie kapitálových výdavkov                        -  1 897,63   

Finančné operácie                                      0,00  

Spolu prebytok                                                                                      +    534,34 
  
V zmysle platnej právnej úpravy novej metodiky účtovníctva § 10 zák. č. 583/2004 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy výsledok hospodárenia obce tvorí rozdiel 
medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu.  
Hospodárenie bežného rozpočtu  vykázalo prebytok vo výške 2 431,97 € a hospodárenie 
kapitálového rozpočtu vykázalo stratu 1 897,63 €.   

 

 
Záver: 
 
Výsledok bežného rozpočtu a výsledok kapitálového rozpočtu spolu je prebytok vo výške: 
534,34 €. 

 

 
 
 

Vypracovala: Jolana Lackovičová 
V Motyčkách, dňa 25.11.2014 

 

 
 
 


