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1. Úvodné slovo starostu obce        

Výročná správa obce Gočovo poskytuje základné informácie o majetkovej a finančnej 

situácii obce, je hodnotiacim dokumentom obce o nakladaní s finančnými prostriedkami  

v roku 2016, poskytuje analýzu príjmov a výdavkov, prehľad o prijatých a poskytnutých 

transferoch a dôležité informácie o obci.  

Obec sa zameriavala hlavne na plnenie zákonom daných povinností obce s cieľom 

vychádzať v ústrety požiadavkám občanov obce, konanie akcií za účelom dobrého 

spolunažívania jej obyvateľov. V roku 2016 sme v obci zorganizovali oslavy 135-teho výročia 

narodenia akademika Jura Hronca, usporiadali 15. ročník turistického výstupu na Trostie. 

Zaujímavou atrakciou je otvorenie novej rozhľadne nad dedinou v septembri. Pre nenáročný 

výstup je navštevovaná občanmi obce, ale aj priľahlých obcí a milovníkmi turistiky. 

Zrekonštruovali sme miestnosť v bývalom MNV, na miestnom ihrisku sme postavili pre 

mládež outstreetové ihrisko, ukončili chodník na miestnom cintoríne. Ku dňu matiek sme 

pripravili kultúrne podujatie s krásnym darčekom.  V októbri sme mali posedenie s dôchodcami 

pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Počas roka sme podporili aj občianske združenia, ktoré 

pôsobia v obci. Aj v tomto roku sme podali žiadosť z eurofondov na opravy miestnych 

komunikácií, zateplenia budovy materskej školy, zapojili sme sa do výzvy na odstránenie 

divokej skládky, neboli sme však úspešní. Uspeli sme so žiadosťou na Košický samosprávny 

kraj na vydanie bulletinov o troch velikánoch Gemera (Hronec-Šafárik-Dobšinský), vyznačenie 

turistickej trasy a cyklotrasy, ktorá spája našu obec s obcami Kobeliarovo a Slavošovce.  

Chcem sa poďakovať občanom, ktorí nás reprezentujú a tiež občanom, ktorí sa podieľali 

a podieľajú na skrášľovaní a zveľaďovaní našej obce a prispievajú tak k jej dobrému menu.  

Touto cestou ďakujem všetkým spoluobčanom za doterajšiu spoluprácu a prejavenú dôveru. 

                                                  

 

 

                                                                                           Ing. Milan Mlynár 

                                                                                               starosta obce 
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2. Identifikačné údaje obce 

Názov:                           Gočovo 

Sídlo:                             049 24 Gočovo 92 

IČO:                               00328260 

Právna forma:                právnická osoba - obec 

Štatutárny orgán obce:  Ing. Milan Mlynár, starosta obce 

Telefón:                         058/788 3280 

E-mail:                           obec@gocovo.sk        Webová stránka:           www.gocovo.sk 

  

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:    Ing. Milan Mlynár 

Zástupca starostu obce:  Ján Marciš 

Hlavný kontrolór obce:  Andrea Bobríková 

Auditorka obce:    Ing. Lýdia Burkovská – GemerAudit, spol. s r.o. 

Ekonómka obce:   Mária Duklesová 

 

Obecné zastupiteľstvo :  Júlia Bakošová 

                                         Ivan Fandák 

                                          Ján Marciš 

                                          MUDr. Danica Naňová 

                                          Mgr. Mária Sklenárová 

Obecné zastupiteľstvo v Gočove sa v roku 2016 stretlo na 4 riadnych zastupiteľstvách. Všetky 

zasadnutia sú verejné a občania majú možnosť zúčastniť sa rokovaní. 

 

Komisie: 

Komisia kultúry, mládeže a športu 

Predseda: MUDr. Danica Naňová 

Členovia: RsDr .Ondrej Rybár, Ing.Vladimír Naňo, Ing. Monika Fandáková      

Komisia ochrany verejného poriadku  

Predseda: Ivan Fandák   

Členovia: Jozef Vrbiar, Michal Bilý, Dušan Rogos 

Sociálna komisia  

Predseda: Júlia Bakošová     

Členovia: Žófia Mlynárová, Lýdia Hlaváčová, Helena Bronďošová 

Komisia na ochranu verejného záujmu, inventarizácie 

Predseda: Ján Marciš                              

Členovia: poslanci OZ 



                                                                     6 

4. Poslanie, vízie, ciele 

Poslanie obce: Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce Gočovo a o potreby jej 

obyvateľov. 

Vízie obce: Obec Gočovo sa bude naďalej ekonomicky, kultúrne a sociálne rozvíjať. Základom 

pre ďalší rozvoj je dobudovanie technickej, občianskej a sociálnej infraštruktúry, oprava 

miestnych komunikácií, chodníkov a dobudovanie objektov občianskej vybavenosti. Bude im 

vytvorený dostatočný priestor na bývanie v čistom, zdravom prostredí, s dostatkom príležitostí 

na trávenie voľného času. 

Ciele obce: Obec Gočovo chce plynule pokračovať v započatej stratégii riadenia obce 

s postupným prínosom v oblasti investícií a efektívnych inovácií. Aktívne sa zapojiť do nového 

programovacieho obdobia 2014 – 2020, získať finančné prostriedky zo zdrojov európskej únie 

na obnovu a rozvoj našej obce. Zvýšiť záujem a zapojenie občanov do riešenia vecí verejných, 

zachovávanie kultúrneho dedičstva, zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia 

a zvyšovanie enviromentálneho povedomia a kvality života. 

 

 

      5. Základná charakteristika   

Obec Gočovo je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 

Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za 

podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 

príjmami. Obec ako samostatný územný a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. 

o o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky.  

 

5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce :  

Obec Gočovo leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria v doline rieky Slaná 

v severovýchodnej časti regiónu Horný Gemer  - región historických, kultúrnych a prírodných 

zaujímavostí. V minulosti  bol súčasťou Gemersko-Malohontskej stolice, dnes patrí do  okresu 

Rožňava. Od juhu lemuje toto územie Slovenský kras, z východu Volovecké vrchy, so severu 

Slovenský raj, so západu Plešivecká a Muránska planina. So svojím územím spadá do 

Košického samosprávneho kraja, ktorý svojou rozlohou 6 752 km2 je štvrtým najväčším 

krajom SR.  
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Susedné mestá a obce : 

Na severe susedí s obcou Vlachovo, na juhu s obcou Nižná Slaná, 17 km severne od okresného 

sídla Rožňava na štátnej ceste I/67 Poprad-Rožňava-Dobšiná. 

 

Celková rozloha obce : 14,58 km² (1 458 ha) 

Nadmorská výška : 390 m n. m. 

 

5.2. Demografické údaje  

Počet obyvateľov k 31.12.2016 spolu: 337 

− muži  160 

− ženy  177 

Predproduktívny vek /0-14/ spolu: 35 

Produktívny vek /15-64/ spolu: 240 

− muži  117 

− ženy   123  

Poproduktívny vek /65+/ spolu: 62 

− muži  23 

− ženy   39 

 

Národnostná štruktúra:  slovenská 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania: prevažne evanjelická 

Vývoj počtu obyvateľov : 

V roku 2016 sa k trvalému pobytu prihlásili 5 noví obyvatelia,  6 obyvateľov sa z trvalého 

pobytu odhlásilo, počet narodených detí  (7), počet úmrtí (8).   

 

5.3.Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : V súčasnosti v obci žije  240 občanov v produktívnom veku.  Najviac 

obyvateľov denne dochádza do okresného mesta Rožňava, do Dobšinej, kde sú zamestnaní 

v štátnej správe, zdravotníctve, školstve, službách, obchode. Mladí ľudia odchádzajú za prácou 

do iných miest, ale aj zahraničia – ČR, Rakúska, Dánska, Nemecka. 

Nezamestnanosť v okrese : Miera nezamestnanosti v okrese Rožňava je 20,93 %, okres s treťou 

najvyššou mierou nezamestnanosti v rámci SR. Obec nemôže svojou činnosťou ovplyvniť 

zamestnanosť v regióne. Počty zamestnancov sú limitované organizačnou štruktúrou 

a rozpočtom obce. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tvorcov%C3%BD_kilometer
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hekt%C3%A1r
http://sk.wikipedia.org/wiki/Metrov_nad_morom
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5.4.Symboly obce 

Erb obce :  

V modrom poli štítu strieborný (biely) baránok so zlatými (žltými) rohami a raticami .       

                 

      

 

 
 

Vlajka obce 
  

Pečať obce   

 

Mimoriadne zaujímavé je pečatidlo Gočova z roku 1632, ktorého odtlačok sa našiel na 

písomnosti z roku 1866. V strede pečatného poľa je vyrytý renesančný vybodkovaný (zlatý) 

štít, v ktorom doľava kráča baran. Nad štítom je hviezdička. Prekvapujúci je kruhopis:               

* SIGILLVM * OPIDI * GOCZ  • A(nno)  • D(omini)  • 1632. Podľa textu kruhopisu bolo 

Gočovo v roku 1632 mestečkom. Z uvedeného vyplýva, že po jej vyľudnení v roku 1570 obec 

musela zaznamenať dynamický rozvoj. Podľa použitia tohto pečatidla bolo mestečkom ešte aj 

v roku 1867.V druhej polovici 19. storočia v nápisovej pečiatke sa už Gočovo označuje iba ako 

obec. V jej poli je text: GEMEINDE GÓCZ. 

 

5.5.Logo obce 

Obec nemá logo. 

 

5.6.História obce 

Obec vznikla ako pastierska osada asi v 14.storočí, písomne sa prvýkrát spomína v roku 1427 v 

daňovom výkaze. Vznikla na území, ktoré v roku 1320 dostali do vlastníctva Bebekovci za 

zásluhy v bojoch proti Tatárom. Od 16. až do 20. storočia patrila Andrášiovcom. V druhej 

polovici 16. storočia okolo roku 1570 sa počas tureckých nájazdov vyľudnila. Plienenie Turkov 

prežilo len 8 rodín, noví kolonisti prišli od Hnilca. Ďalšia pohroma prišla v rokoch 1709-1710 v 

podobe moru. V cirkevných kronikách je zaznamenané, že epidémia si vyžiadala takmer 600 

životov z Gočova a Vlachova.  

Od 18. storočia bol v obci hámor. Súpis obyvateľstva z roku 1828 zaznamenal v obci 76 domov 

a 607 obyvateľov. Obyvatelia sa v minulosti  zaoberali  jednoduchým roľníctvom, ovčiarstvom, 
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chovom   dobytka,  ťažbou  a    spracovaním   dreva,   výrobou   kolies,  dosák,  uhliarstvom  a 

baníctvom. Obec v minulosti administratívne patrila do gemersko-malohontskej župy. 

Za 1. ČSR (Československej republiky) sa obyvatelia zaoberali tradičnými 

zamestnaniami. Bolo tu rozvinuté tkáčstvo a výroba čipiek. Občania sa zapojili do SNP. Obec 

bola vyznamenaná Pamätnou medailou SNP. 

(zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, l. časť)  

 

5.7. Pamiatky               

 

Kostol evanjelický tolerančný z roku 1790, veža zo začiatku  

19. storočia 

 

 

Náhrobník akad. Jura Hronca                                 

 

 

 

 

 

Pomník padlých v I. a II. svetovej vojne  

 

 

 

 

 

5.8. Významné osobnosti obce 

Obec je známa ako rodisko akademika, profesora, Dr. Jura Hronca 1881 – 1959, prvého rektora 

Vysokej školy technickej v Bratislave a v Košiciach, nestora slovenských matematikov, 

organizátora vysokého školstva a vedy na Slovensku, predsedu Matice Slovenskej...  

Navštevovaný je aj jeho hrob na miestnom cintoríne, kde bol pochovaný na vlastnú žiadosť. 

Navrhol si  nápis na hrob: Akademik Dr. Dr. Dr. Jur Hronec.  

Prvý titul (PhDr.) získal na univerzite v Gisene v roku 1912. Druhým bol Doctor honoris causa 

Dr.h.c), ktorý mu udelila Univerzita Komenského v roku 1949. Tretím bol tzv. Veľký doktorát 

(DrSc.), ktorý dostal koncom päťdesiatych rokov, keď sa tento titul začal zavádzať do života.  
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Kornel Ivan Halát - prvý misionár ev. a. v. cirkvi na Slovensku narodil sa v Gočove r. 1923.   

S misionárskou službou začal v roku 1948. Pôsobil spolu s manželkou Emíliou medzi 

domorodým obyvateľstvom v africkom Kamerune a Benine. Prinášal im evanjelium, zakladal 

školy a nemocnice. Neskôr pôsobil aj vo Francúzsku v Montpeliér, kde aj zomrel.  

Ing. Juraj Mertuš (1925-1994) – rezbár, ktorý ktorý vyrezával drevené plastiky zbojníka 

Michala Vdovčíka s členmi jeho družiny. Postupne  prešiel k tvorbe plastík jednoduchých 

dedinských ľudí zobrazených pri práci a zábave. Plastiky sú zhotovené najmä z orechového a 

lipového dreva. Juraj Mertuš sa venoval aj tvorbe detských zvukových hračiek. Za túto prácu 

hľadanie pôvodných foriem zvukových nástrojov Gemera, získal v roku 1984 cenu  Dr. 

Ladislava Lenga. 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

Prenesený výkon štátnej správy na úseku:  

• stavebného poriadku, 

• školstva, 

• vodnej správy,  

• ochrany prírody a krajiny  

Originálnych právomocí samosprávy na úseku: 

• opatrovateľskej služby a sociálnej starostlivosti 

• školstva 

Zabezpečuje pre obec Spoločný obecný úrad - stavebný a školský úrad, ul. SNP 567, 049 25 

Dobšiná.  

6.1.Výchova a vzdelávanie  

 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

Materská škola  Gočovo  

- predškolské zariadenie s celodennou starostlivosťou bez právnej subjektivity 

 Riaditeľka Mš:  Eva Vozárová, zmena od 1.5.2016 – Bc. Lucia Rybárová 

 Učiteľka:           Bc. Svetlana Laciaková 

 Školníčka:         Miriam Baranová 

V školskom roku 2015/2016 navštevovalo materskú školu 15 detí. Majú zabezpečenú 

celodennú stravu, ktorá sa pre deti v materskej škole dováža z jedálne pri ZŠ s Materskou 
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školou v Nižnej Slanej, od októbra z jedálne SIB s.r.o. Vlachovo. Správa o výchovno-

vzdelávacej činnosti materskej školy bola prerokovaná na obecnom zastupiteľstve a zverejnená 

na webovej stránke obce.   

 

Vzhľadom na dostatočný počet detí sa neobávame o budúcnosť fungovania materskej školy. 

 

 

6.2.Zdravotníctvo 

 

Obec nedisponuje zdravotným strediskom a ani praktickým lekárom pre deti a dorast ako 

aj pre dospelých. Zdravotnú starostlivosť  poskytujú všeobecní lekári v susedných obciach. 

a) MUDr. Marta Mlynárová, praktický lekár pre dospelých,  Nižná Slaná obec, 

b) MUDr. Mária Bezeková, praktický lekár pre dospelých, Nižná Slaná závod,   

c) MUDr. Mária Spišáková, lekár pre deti a mládež,  Vlachovo. 

 

Zdravotná starostlivosť pre občanov je poskytovaná formou primárnej, sekundárnej a následnej 

zdravotníckej starostlivosti v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach v okresnom 

meste v Rožňave. 

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory 

Špitálska 1, 048 01 Rožňava 

 

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

orientovať na zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom obce.  

 

6.3.Sociálne zabezpečenie 

Obec zabezpečuje pre seniorov možnosť donášky obedov do domácnosti.  

- Obec nemá žiadny domov sociálnych služieb (najbližšie zariadenie pre seniorov 

v Nadabulej, Rožňave, Čučme, Rejdovej). 

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

orientovať na poskytovanie opatrovateľskej služby občanom, ktorí požiadajú o službu, 

posúdením zdravotného stavu zmluvným lekárom, vydanie rozhodnutia na umiestnenie 

obyvateľov do zariadení sociálnych služieb. 
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6.4.Kultúra 

Kultúrny život obyvateľov obce je zabezpečený kultúrnymi a rôznymi spoločenskými akciami 

organizovanými v kultúrnom dome, ktorých usporiadateľom je Obec Gočovo. 

O kultúrny život sa starajú aj miestne zložky:   

• Občianske združenie Gočovan  

• Občianske združenie Admirál  

• Cirkevný spevokol 

V obci ďalej pracuje : 

• Občianske združenie ,,Zachovanie pamiatky Jura Hronca,, 

• Občianske združenie  Športový Klub Stolného tenisu  

Aktívne pracuje aj Jednota dôchodcov a miestny odbor Matice slovenskej. 

V obci funguje Knižnica akademika Jura Hronca, ktorá plní informatívnu i vzdelávaciu 

činnosť. V súčasnosti má 3672 zväzkov krásnej i náučnej literatúry pre deti a dospelých. 

Vedúcou miestnej knižnice od roku 2015 je Bc. Zuzana Rochfalušiová.  

 

6.5. Hospodárstvo  

Celková výmera pôdy v obci Gočovo predstavuje 1458 ha, z toho lesné porasty (704 ha),   

trvalé trávnaté porasty  (625 ha), orná pôda (22 ha),  intravilán (32 ha) a ostatné plochy (75 ha).  

Najvýznamnejšou je poľnohospodárska prvovýroba, ktorú zabezpečuje miestne 

Poľnohospodárske družstvo so sídlom vo Vlachove, ktorá zahŕňa rastlinnú a živočíšnu výrobu.  

 

Ďalší poskytovatelia služieb v obci : 

     Jednota COOP Revúca, predajňa potravín 

       Pohostinstvo Melišková Mária ZEPPA, Gočovo č.97   

 Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Gočovo 

 

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

bude orientovať na poľnohospodársku výrobu, stavebnú činnosť a služby. 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2016. 

Obec 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný, 
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úpravou je prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a  kapitálový   rozpočet 

ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.02.2016 uznesením č.VII – 

13/2016 písm. B) 

 

Rozpočet bol zmenený: 

- prvá zmena   schválená dňa 21.11.2016 uznesením č. X-20/2016 písm. B) 

- druhá zmena schválená dňa  25.01.2017 rozpočtovým opatrením starostu obce č. XI-

21/2017. 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Skutočné plnenie 

príjmov/čerpanie 

výdavkov 

k 31.12.2016 

Príjmy celkom 130 958,00 162 073,00 162 073,30 

z toho :    

Bežné príjmy 117 443,00 146 436,00 146 436,01 

Kapitálové príjmy 0,00 351,00 351,12 

Finančné príjmy 13 515,00 15 286,00 15 286,17 

    

Výdavky celkom 130 958,00 149 526,00 149 526,11 

z toho :    

Bežné výdavky 121 900,00 144 526,00 144 526,11 

Kapitálové výdavky 5 748,00 5 000,00 5 000,00 

Finančné výdavky 3 310,00 0,00 0,00 

    

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

0,00 12 547,00 12 547,19               

 

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016  

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 146 436,01 

z toho : bežné príjmy obce  146436,01 

             bežné príjmy RO 0 

Bežné výdavky spolu 144 526,11 
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z toho : bežné výdavky  obce  144 526,11 

             bežné výdavky  RO 0 

Bežný rozpočet 1 909,90 

Kapitálové  príjmy spolu 351,12 

z toho : kapitálové  príjmy obce  351,12 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 5 000,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  5 000,00 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -4 648,88 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -2 738,98 

Vylúčenie z prebytku-sociálny fond  
 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -2 738,98 

Príjmové finančné operácie  15 286,17 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 15 286,17 
PRÍJMY SPOLU   162 073,30 

VÝDAVKY SPOLU 149 526,11 

Hospodárenie obce  12 547,19 
Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 12 547,19 

 

 

7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019      

 Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Rozpočet   

na rok 2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Príjmy celkom 162 073,30 147 030,00 122 347,00 122 347,00 

z toho :     

Bežné príjmy 146 436,01 136 530,00 117 347,00 117 347,00 

Kapitálové príjmy 351,12 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 15 286,17 10 500,00 5 000,00 5 000,00 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
    

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Rozpočet   

na rok 2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Výdavky celkom 149 526,11 147 030,00 122 347,00 122 347,00 

z toho :     

Bežné výdavky 144 526,11 135 030,00 113 347,00 114 847,00 

Kapitálové výdavky 5 000,00 8 000,00 6 500,00 5 000,00 

Finančné výdavky 0,00 4 000,00 2 500,00 2 500,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
    

 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 



                                                                     15 

8.1.  Majetok 

Názov   Skutočnosť 

k 31.12.2015 
Skutočnosť 

k 31 .12.2016 
Predpoklad 

rok 2017 

Majetok spolu 437 390,00 426 800,99 418 950,00 
Neobežný majetok spolu 422 496,48 414 610,68 407 950,00 
z toho :    
Dlhodobý hmotný majetok 349 345,72 341 459,92 406 150,00 
Pozemky 124 519,03 124 167,91 124 000,00 
Umelecké diela a zbierky 8 000,13 8 000,13 8 000,00  
Stavby 211 359,22 206 266,42 201 000,00 
Stroje, prístroje a zariadenia 3 109,49 1225,46 0,00 
Dopravné prostriedky 557,88 0,00 0,00 
Drobný DHM 1 800,00 1 800,00 1 800,00 
Dlhodobý finančný majetok 73 150,76 73 150,76 73150,00 
Obežný majetok spolu 14 027,29 11 096,08 10 100,00 
z toho: Zásoby 358,02 231,66 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS    
Dlhodobé pohľadávky    
Krátkodobé pohľadávky  72,90 156,80 100,00 
z toho:    
Pohľadávky z daňových príjmov 62,40 104,30 50,00 
Pohľadávky z nedaňových príjmov 10,50 52,50 50,00 
Zúčt.s org.soc.a zdravot.poistenia(336) 0,00 0,00 0,00 
Ostatné priame dane 0,00 0,00 0,00 
Finančné účty  13 596,37 10 707,62 10 000,00 
Pokladnica (211) 0,00 161,52 0,00 
Ceniny (213) 110,20 34,20 40,00 
Bankové účty (221) 13 486,17 10 511,90 9 060,00 
Časové rozlíšenie  866,23 1 094,23 1 000,00 
Náklady budúcich období (381) 368,32 596,32 500,00 
Príjmy budúcich období (382) 497,91 497,91 500,00 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 
Skutočnosť 

k 31.12.2016 
Predpoklad 

rok 2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu 437 390,00 426 800,99 436 801,00 
Vlastné imanie  250 738,12 247 570,58 257 581,00 
z toho :    
Výsledok hospodárenia 250 738,12 247 570,58 257 581,00 
Nevysporiadaný VH minul. rokov (428) 249 912,72 250 738,12 247 000,00 
Výsledok hospodárenia za účt. Obdobie 825,40 -3 167,54 10 581,00 
Záväzky 17 166,09 13 289,10 13 220,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 5 000,00 0,00 0,00 
Dlhodobé záväzky 270,50 188,73 200,00 
Z toho: záväzky zo sociálneho fondu 270,50 188,73 200,00 
Krátkodobé záväzky 7 895,59 9 100,37 9 020,00 
z toho:    
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Dodávatelia (321) 478,08 800,93 600,00 
Iné záväzky (379) 127,73 115,66 120,00 
Zamestnanci (331) 4 230,58 4 656,50 4 700,00 
Zúčtovanie s org.soc. a zdravot.poistenia 2 548,71 2 811,06 2 900,00 
Ostatné priame dane (342) 510,49 716,22 700,00 
Bankové úvery dlhodobé (461) 4 000,00 4 000,00 4 000,00 
Časové rozlíšenie 169 485,79 165 941,31 162 000,00 
Výnosy budúcich období (384) 169 485,79 165 941,31 162 000,00 
Výdavky budúcich období (383) 0,00 0,00 0,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov/majetku – výstavba chodníka na miestnom cintoríne 

- predaja dlhodobého majetku - pozemku   

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2015 

Zostatok  

k 31.12 2016 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   

Pohľadávky z daňových príjmov 

Pohľadávky z nedaňových príjmov 

72,90 

62,40 

10,50 

156,80 

104,30 

52,50 

Pohľadávky po lehote splatnosti     

 

8.4. Záväzky 

Záväzky podľa doby splatnosti Zostatok 

k 31.12.2015 

Zostatok 

k 31.12.2016 

Krátkodobé záväzky spolu z toho 12 895,59 9 100,37 

Záväzky v lehote splatnosti 12 895,59    9 100,37 

Záväzky po lehote splatnosti     0,00        0,00 

Dlhodobé záväzky 4 270,50  4 188,73 

Záväzky v lehote splatnosti (úver, sociálny fond) 4 270,50     4 188,73 

Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 17 166,09 13 289,10 

 

 

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto krátkodobé záväzky: 

- voči dodávateľom  (fa za december 2016)                      800,93 EUR 

- voči zamestnancom  (mzdy za december)             4 656,50 EUR 

- voči poisťovniam (odvody) 2 811,06 EUR 

- daňovému úradu                                                              716,22 EUR 

- iné záväzky (zrážky-zamestnanci-strava)                       115,66 EUR 
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- nárast pohľadávok – nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch 

- nárast záväzkov – všetky záväzky sú v lehote splatnosti. 

 

 

9. Hospodársky výsledok za rok 2016 – vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 

k 31.12. 2016 

Predpoklad 

Rok 2017 

NÁKLADY 144 272,47 159 451,37 154 120,00 

50 - Spotrebované nákupy 

501 - Spotreba materiálu 

502 - Spotreba energie 

504 – Predaný tovar 

14 046,18 

6 704,00 

7 069,00 

273,18 

16 811,77 

9 655,46 

7 029,95 

126,36 

16 150,00 

9 000,00 

7 000,00 

150,00 

51 – Služby 25 983,90 27 862,75 22 800,00 

511 – Opravy a udržiavanie 8 326,57 4 755,33 5 000,00 

512 - Cestovné 493,83 365,33 400,00 

513 – Náklady na reprezentáciu 574,31 439,26 400,00 

518 – Ostatné služby 16 589,19 22 302,83 17 000,00 

52 – Osobné náklady 81 727,91 97 771,60 99 300,00 

521 – Mzdové náklady 59 255,06 71 345,48 72 000,00 

524 – Zákonné sociálne poistenie 20 494,86 24 199,57 25 000,00 

525 – Ostatné sociálne náklady 1 977,99 2 226,55 2 300,00 

53 – Dane a poplatky 454,33 179,01 70,00 

538 – Ostatné dane a poplatky 454,33 179,01 70,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

928,23 1 223,82 900,00 

541 – Zost.cena pred. DHM 0,00 351,12 0,00 

548 – Ost. nákl. na prev. činnosť 922,13 872,70 900,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzk.j a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

 

19 416,35 

 

12 519,88 

 

12 600,00 

551 – Odpisy DHM 12 637,00 12 519,88 12 600,00 

558 – Tvorba ost. opr .pol. 

z prevádzkovej činnosti  

6 779,35 0,00 0,00 

56 – Finančné náklady 1 213,17 1 422,38 1 100,00 

562 - Úroky 211,93 108,74 100,00 
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568 – Ostatné finančné náklady 1 001,24 1 313,64 1 000,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

502,40 1 660,16 1 200,00 

585 – Náklady na transfery 502,40 760,15 700,00 

586 – Náklady na transfery 0,00 900,00 500,00 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 

k 31.12. 2016 

Predpoklad 

Rok 2017 

VÝNOSY 145 097,89 156 283,87 164 701,00 

60 – Tržby za vlastné výkony 

a tovar 

748,38 699,36 700,00 

602 – Tržby z predaja služieb                475,20 573,00 500,00 

604 -  Tržby za predaný tovar 273,18 126,36 200,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

109 162,78 125 570,50 135 000,00 

632 – Daňové výnosy 

samosprávy 

103 768,18 121 041,00 125 000,00 

633 – Výnosy z poplatkov 5 394,60 4 529,50 5 500,00 

64 – Ostatné výnosy 3 720,33 4 309,44 4 001,00 

641 – Tržby z predaja DHM 0,00 351,12 0,00 

648 – Ost.výnosy z prev.činnosti 3 720,33 3 958,32 4 000,00 

653 – Zúčtovanie ostat. rezerv 0,00 0,00 0,00 

66 – Finančné výnosy 0,67 0,29 1,00 

67 – Náhrady škôd 137,21 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

 

31 328,52 

 

25 704,28 

 

26 000,00 

693 – Výnosy samosprávy –

bežné transfery 

13 306,99 17 586,66 16 000,00 

694 – výnosy samosprávy – 

kapitálové transfery 

14 062,07 8 117,62 10 000,00 

697 – Výnosy samosprávy-bežné 

transfery-od ostatných subjektov 

3 959,46 0,00 0,00 

591 – splatná daň z príjmov  0,02 0,04  0,00 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV / 

825,40      - 3 167,50 10 581,00 
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Účtovný výsledok hospodárenia t. j. rozdiel medzi nákladmi a výnosmi : 

                                                   Náklady / účt.tr. 5/   159 451,37 € 

 Výnosy /účt.tr. 6/    156 283,87 € 

                                   rozdiel =  zisk pred zdanením     -3167,50 € 

Splatná daň z príjmov        0,04 € 

Výsledok hospodárenia po zdanení  za rok 2016 je strata vo výške  - 3 167,54 €. 

 

 Návrh   na vysporiadanie hospodárskeho výsledku: 

Záporný výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti  na základe výkazu ziskov a strát 

k 31.12.2016 vo výške 3167,54 € bude preúčtovaný na účte 431 – Výsledok hospodárenia 

v schvaľovaní počas účtovného obdobia na stranu D so súvzťažným zápisom na stranu MD 

účtu 428.008 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, na ktorom sa účtujú 

výsledky hospodárenia minulých období.   

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov – v r.2016 vzrástli mzdové náklady oproti minulým rokom z dôvodu zmeny na 

mieste riaditeľky Materskej školy po výberovom konaní. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Suma prijatých 

prostriedkov 

/Eur/ 

 Účelové určenie grantov a 

transferov 

ÚPSVaR 

Rožňava 

4 678,59 

 

 Aktivačná činnosť-projekt Šanca 

na zamestnanie - č.15/43/054/111 

ÚPSVaR 

Rožňava  

 

4 705,64 

Aktivačné služby 

 č. 16/43/054/31 

ÚPSVaR 

Rožňava 

 

160,00 

Aktivačné služby-dobrovoľnícka 

služba – č.16/43/52a/15-ochranné 

pomôcky 

ÚPSVaR 

Rožňava 

 

74,90 

Aktivačné služby-dobrovoľnícka 

služba – č.16/43/52a/44-ochranné 

pomôcky 

Ministerstvo vnútra SR 

Okresný úrad Rožňava 

771,95 Voľby do NR SR 2016 

Okresný úrad Košice  

odbor školstva 

434,00 Predškolská výchova 
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ÚPSVaR 95,56 Strava pre deti v HN 

ÚPSVaR 16,60 Školské potreby pre deti v HN 

Ministerstvo vnútra SR 121,77 Evidencia obyvateľov - REGOB 

Okresný úrad Košice 

Odbor starostlivosti o život. prostredie  

35,00 Dotácia-životné prostredie 

Ministerstvo vnútra SR 9,00 Register adries 

Košický samosprávny kraj  6 000,00 Projekt„“Gočovo-

Kobeliarovo-Slavošovce Traja 

velikáni Slovenska 

 

Popis prijatých grantov a transferov: 

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy - REGOB 

Obci bola poskytnutá dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku 

hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške 121,77 €, ktorá bola v plnej výške 

účelovo použitá.  Finančné prostriedky boli poskytnuté prostredníctvom Okresného úradu 

v Rožňave na základe výnosu MV SR č. 206-2006/02288 o poskytovaní dotácií na úhradu 

nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra 

obyvateľov SR v znení výnosu MV SR č. 549/2008 Z. z. 

 

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy – register adries 

Na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. bola 

poskytnutá dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra 

adries podľa počtu obyvateľov na rok 2016 použitá v plnej výške 9,00 €. 

 

 Finančné prostriedky z Okresného úradu v Košiciach, odbor školstva  

Finančné prostriedky sú určené na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu v súlade s § 3 

ods. 5 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských 

zariadení po zbere údajov o počte detí k 15.9. bežného roka, ktoré majú jeden rok pred plnením 

povinnej školskej dochádzky. V priebehu roka 2016 v sume 434 € boli použité  na  

financovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom 5-

ročných detí - nákup pracovných,  učebných pomôcok,  výtvarných potrieb, materiálneho  

vybavenia triedy v Materskej škole Gočovo.     

 

Finančné prostriedky poskytnuté Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

Pre deti v hmotnej núdzi na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného 

sociálnym vylúčením bol poskytnutý príspevok výške 122,28 €, nepoužitých 26,72 € bolo 

vrátených ÚPSVaR. Na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného 

sociálnym vylúčením  na zakúpenie  učebných pomôcok boli poskytnuté finančné prostriedky 

vo výške 16,60 €.   

 

Finančné prostriedky poskytnuté Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

V roku 2016 na projekt “Šanca na zamestnanie“-pomocný robotník-č.15/43/054/111, príspevok 

na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných 

zamestnávateľov podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorený na obdobie 

od 1.11.2015-31.7.2016 bol poskytnutý príspevok vo výške  4 678,59 € Ďalší projekt 

č.16/43/054/31- na obdobie uzatvorené  od 15.2.2016-15.11.2016 – pomocný pracovník vo 

výške 4 705,64 €. Tieto finančné prostriedky boli použité v plnej výške na mzdy a odvody pre 
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zamestnancov. Projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje. 

 

Finančné prostriedky poskytnuté Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

Finančné prostriedky na základe Dohody č.16/43/52a/15 na vykonávanie aktivačnej činnosti 

formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe podľa § 52a zákona č. 5/2004 

Z. z. o službách v nezamestnanosti v znení neskorších zmien, príspevok v rámci Operačného 

projektu  Ľudské zdroje. uzatvorenej od 1.2.2016 do 31.7.2016 obec použila prostriedky vo 

výške  234,90  € na nákup ochranných pomôcok pre 2 zamestnancov vykonávajúcich 

dobrovoľnícku službu. 

 

Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním volieb do Národnej rady SR,  

ktoré sa konali 5.3.2016 

Obci boli prostredníctvom Okresného úradu v Rožňave poskytnuté finančné prostriedky vo 

výške  880,32 €  k príprave a konaniu volieb do NR SR. Na výdavkový účet Ministerstva 

vnútra SR bola vrátená nevyčerpaná suma vo výške 108,37 €. 

 

Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy 

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na 

rok 2016 bola z Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie, Košice poukázaná 

dotácia v celkovej výške 35 €, ktorá bola prevedená na účet Spoločného stavebného úradu 

v Dobšinej. 

 

Finančné prostriedky na projekt „Gočovo-Kobeliarovo-Slavošovce Traja velikáni 

Slovenska“  

Na základe výzvy  „Po stopách osobností Košického kraja“ bol realizovaný projekt s finančnou 

podporou Košického samosprávneho kraja z programu TERRA INCOGNITA vo výške             

6 000,00 € so spolufinancovaním obce so sumou 925,00 €. Bol zameraný na vydanie 

informačných bulletinov a posterov v printovej a elektronickej verzii o živote troch velikánov 

Gemera – Jura Hronca, Pavla Jozefa Šafárika a Pavla Emanuela Dobšinského a tým 

spropagovanie histórie, pamätihodnosti, prírodných krás obcí Gemera – Gočova, Kobeliarova 

a Slavošoviec, označiť pešiu trasu a cyklotrasu, ktorá spája všetky tri obce na Gemeri. 

 

Finančné prostriedky z Úradu vlády SR, ktoré boli poskytnuté v roku 2015 a vyčerpané ako 

kapitálové výdavky vo výške 4 985,20 € v roku 2016 na vybudovanie prístupového chodníka 

na miestnom cintoríne. 

 

10.2.Poskytnuté dotácie  

 

V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.1 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce:  

Prijímateľ 

dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

Športový klub 

stolného tenisu 

Podpora materiálno-technického vybavenia 

športového klubu za celoročnú činnosť v rámci 

rozvoja telesnej výchovy a športu v obci. 

400,00 

500,00 
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V roku 2015 bola obecným zastupiteľstvom schválená dotácia z rozpočtu obce výške 400 Eur, 

ktoré na základe dodatku k zmluve boli použité začiatkom roka 2016 na nákup športového 

oblečenia hráčov klubu. V r. roku 2016 v  zmysle VZN č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

obce boli čerpané finančné prostriedky vo výške 500 Eur na nákup športovej obuvi, náčinia a 

pomôcok.  

 

 

10.3.Významné investičné akcie v roku 2016 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016: 

-  výstavba prístupového chodníka na miestnom cintoríne  

-  rekonštrukcia miestností v materskej škole (herne, chodby) 

-  úprava miestnosti na bývalom MNV-Klub M 

-  úprava ihriska – zakúpením konštrukcie Street workout. 

 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

▪ rekonštrukcia miestnych komunikácií, 

▪ asfaltový koberec chodníka na cintoríne 

▪ rekonštrukcia zasadacej miestnosti Obecného úradu 

▪ zavedenie ústredného vykurovania v MŠ na plynový kotol 

▪ oprava  fasády na bývalom MNV 

▪ oprava fasády, vnútorných priestorov a strechy Domu smútku 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia,      

za ktoré sa vyhotovuje výročná správa. Je predpoklad, že Obec Gočovo bude pokračovať 

nepretržite vo svojej činnosti. 

Obec Gočovo nemá organizačnú zložku v zahraničí, neovplyvňuje zamestnanosť regiónu 

a životné prostredie. 

Obec Gočovo nemá úlohy, ktoré by bolo potrebné riešiť v spolupráci s vedeckými 

a výskumnými inštitúciami. 

Obec Gočovo nepoužíva finančné nástroje, týkajúce sa cenných papierov (§ 20 ods. 5 zákona 

o účtovníctve). 
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Obec Gočovo neemitovala cenné papiere, ktoré by boli prijaté na obchodovanie na 

regulovanom trhu, preto nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie 

podľa § 20 ods.6 a 7 zákona o účtovníctve. 

 

 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec nevedie žiadny súdny spor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


