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1. Úvodné slovo starostu obce  
Výročná správa obce Gočovo za rok 2017 zobrazuje aktuálny stav majetkovej a finančnej 

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

poskytuje analýzu príjmov a výdavkov a prehľad o prijatých a poskytnutých transferoch.  

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. Rok 2017 sme začali Trojkráľovým výstupom k rozhľadni, ktorý je nenáročný, 

skôr ako príjemná prechádzka, nakoľko celá trasa sa dá zvládnuť za necelých 30 minút. 

V rámci kultúrnych aktivít sme tak ako každý rok usporiadali Deň matiek, v auguste 

vystúpenie ľudovej muziky Juraja Pecníka, 16.ročník turistického výstupu na Trostie, v októbri 

posedenie s dôchodcami pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Udalosťou roka bolo 3. 

stretnutie rodákov obce, ktoré sa uskutočnilo koncom septembra. Po vydarenom programe 

v kultúrnom dome pri dobrom jedle a muzike za krásneho počasia si účastníci podujatia 

posedeli u Galíšky na dvore. Naši rodáci si z tohto podujatia odniesli upomienkové darčeky, 

krásne zážitky a nezabudnuteľné spomienky.  Počas roka sme podporili aj občianske združenia, 

ktoré pôsobia v našej obci.  

Popri zabezpečovaní administratívneho chodu a bežnej prevádzky obecného úradu a materskej 

školy sme zrealizovali investičné aktivity v oblasti zhodnocovania majetku. Medzi 

najvýznamnejšie patrí pokrytie chodníka na miestnom cintoríne asfaltovým povrchom a  

výmena vykurovania gamatkami na ústredné kúrenie plynovým kotlom  z dotácie Ministerstva 

financií SR, opravu vnútorných omietok, vymaľovanie, položenie plávajúcej podlahy 

v materskej škole.  Ďalšou dôležitou aktivitou bola rekonštrukcia zasadačky Obecného úradu. 

Aj v tomto roku sme sa  zapojili do výzvy na odstránenie divokej skládky. Uspeli sme so 

žiadosťou na PPA na rekonštrukciu miestnych komunikácií, v decembri bola po dvoch rokoch 

schválená dotácia vo výške 80 tis. EUR na asfaltovanie najviac poškodených ciest v obci 

v roku 2018. Úspešní sme boli so žiadosťou na Košický samosprávny kraj na vydanie CD 

nosiča Občianskeho združenia Gočovan pod názvom „Šo se stálo v Gôšove vo mlíne“ vo výške 

1 500 Eur.  

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:               obec 

Štatutárny orgán obce: Ing. Milan Mlynár, starosta obce 

Telefón:                        058/788 3280 

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

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.  

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starosta obce: Ing. Milan Mlynár 

Starostu obce volia občania obce v priamych voľbách na štyri roky. Jeho funkcia je verejná, 

funkčné obdobie začína zložením a podpísaním sľubu. 

Starosta 

• zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje uznesenia, 

• zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 

• vykonáva obecnú správu, 

• vydáva organizačný a pracovný poriadok obecného úradu, poriadok odmeňovania 

zamestnancov obce 

• informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného 

úradu, 

• rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce 

vyhradené obecnému zastupiteľstvu. 

 

Zástupca starostu obce: Ján Marciš 

poverený výkonom funkcie v zmysle ustanovenia § 13b ods.1 až 3 zákona č.369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení. 

V súlade s §13b ods. 1 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

starostu obce zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí 

zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu 
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zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu 

starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním 

ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu. V súlade s §13b ods. 2 zák. 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ak je v obci zriadená obecná 

rada, zástupca starostu je jej členom.  

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia plní úlohy starostu v plnom 

rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. 

 

Hlavný kontrolór obce: Andrea Bobríková 

Funkciu hlavného kontrolóra obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je 

zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť.  

Do funkcie hlavného kontrolóra obce bola zvolená uznesením č. X -20/2016, zo dňa 27.2.2017 

v súlade s § 18a ods. 3 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  obecným zastupiteľstvom na funkčné obdobie od 1.3.2017 do 28.2.2023. V roku 

2017 hlavný kontrolór pracoval podľa schváleného plánu práce obecným zastupiteľstvom. 

  

Obecné zastupiteľstvo : Júlia Bakošová 

                                         Ivan Fandák 

                                         Ján Marciš 

                                         MUDr. Danica Naňová 

                                         Mgr. Mária Sklenárová 

. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené : 

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, 
ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať 
hospodárenie s ním, 

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný 
účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa 
§ 20 ods. 1 zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí 
dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku, 

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí 
života obce, 

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku 

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať 
o prijatí úveru alebo pôžičky, 
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f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce 
a zvolávať verejné zhromaždenia občanov, 

g) uznášať sa na nariadeniach, 

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom 
združení podľa § 21 ods. 1 zákona 369/1990 Z.z.o obecnom zriadení a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,, 

i) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra, 

j) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného 
predpisu, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.), 

k) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh 
starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné 
spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj 
schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe, 

l) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj 
zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, 

m) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, 

n) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, 

o) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce. 

 Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach.  

Obecné zastupiteľstvo v Gočove sa v roku 2017 stretlo na 5 riadnych zastupiteľstvách 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné. 

 

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 
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Komisia na ochranu verejného záujmu, inventarizácie 

Predseda: Ján Marciš                             Členovia: poslanci OZ 
 
Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným 

zastupiteľstvom. 

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. 

 
Obecný úrad je orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné 

a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. 

Obecný úrad vykonáva: 

• Správu administratívnej agendy 

• Ekonomickú činnosť 

• Správu daní a poplatkov 

• Mzdovú agendu 

• Evidenciu obyvateľov 

• Vypracovanie podkladov pre stavebný úrad, životné prostredie 

• Organizácia kultúry a športu 

• Technické zabezpečenie prevádzky obce 

• Systém štatistických podkladov a zisťovaní             

 

Ekonómka obce: Mária Duklesová 

 

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

 

Účasť obce v združeniach 

Združenie na rozvoj turizmu v mikroregióne Dobšiná 

Mikroregión Dobšiná sa nachádza v oblasti Slovenského rudohoria a časť jeho územia leží 

v Národnom parku Slovenský raj. Združuje 3 územné celky okresov Rožňava, Brezno 

a Spišská Nová Ves. Tvoria ho katastrálne územia sídiel: Dobšiná, Dedinky, Rejdová, Stratená, 

Telgárt, Vlachovo, Vyšná Slaná, Gočovo, Nižná Slaná, Mlynky, Kobeliarovo, Henckovce, 

Gemerská Poloma, Betliar. Sídlo združenia je v Dobšinej.   
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Združenie obcí Betliar – Stratená - členovia združenia sú: obec Betliar, obec Dedinky, mesto 

Dobšiná, obec Gemerská Poloma, obec Gočovo, obec Henckovce, obec Kobeliarovo, obec 

Rejdová, obec Stratená, obec Vlachovo, obec Vyšná Slaná. Sídlom združenie je Obecný úrad 

Henckovce.  

 
Obec Gočovo  je členom Združenia miest a obcí Slovenska a Združenia miest a obcí Horného 

Gemera, Regionálneho vzdelávacieho centra v Rimavskej Sobote. 

 
Agenda Spoločného obecného úradu. 
Zákonom č. 416/2001 Z. z. na vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov prešli 

postupne od 1.1.2002 na obce pôsobnosti na úseku pozemných komunikácii, vodného 

hospodárstva, ochrany prírody a stavebného poriadku. Obec Gočovo zabezpečuje prechod 

týchto kompetencií prostredníctvom Spoločného obecného úradu, ktorý má sídlo na Mestskom 

úrade v Dobšinej, zodpovedný referent Jana Puškášová. 

Spoločný obecný úrad zabezpečuje prechod kompetencií aj pre nasledovné obce: Stratená, 

Dedinky, Rejdová, Vyšná Slaná, Vlachovo, Gočovo, Nižná Slaná, Kobeliarovo a Henckovce. 

 

Školský úrad v Dobšinej vznikol na základe zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve. Pod školský úrad patrí Materská škola Gočovo, odborný pracovník 

Mgr. Monika Dúdorová. 

 

4. Poslanie, vízie, ciele 

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

obyvateľov, podnikateľských subjektov a návštevníkov obce. 

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, 
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zachovávanie kultúrneho dedičstva, zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia 

a zvyšovanie enviromentálneho povedomia a kvality života. 

 

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.  

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. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj 

jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

5.1. 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. So svojím územím spadá do Košického samosprávneho kraja, ktorý svojou rozlohou 

6 752 km2 je štvrtým najväčším krajom SR.  

 

Susedné mestá a obce : 

Na severe susedí s obcou Vlachovo a na juhu s obcou Nižná Slaná, 17 km na sever 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. 

Súradnice    48°45′30″S 20°25′04″V 

Hustota: 26,6 obyv./km2 

 

 

 

5.2. Demografické údaje  
 

Počet obyvateľov k 31.12.2017 spolu: 335
  

 

− muži  161 

− ženy  174 
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Predproduktívny vek /0-14/ spolu: 37 

Produktívny vek /15-64/ spolu: 237 

− muži  116 

− ženy   121  

Poproduktívny vek /65+/ spolu: 61 

− muži  24 

− ženy   37 

Vývoj počtu obyvateľov : 

V roku 2017 sa k trvalému pobytu prihlásili 5 noví obyvatelia,  5 obyvateľov sa z trvalého 

pobytu odhlásilo, počet narodených detí  (3), počet úmrtí (5).   

Národnostná štruktúra: slovenská  

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania: prevažne evanjelická 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : 13% 

Z celkového počtu obyvateľov v produktívnom veku pracuje prevažná časť mimo územia obce. 

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

v štátnej správe, zdravotníctve, školstve, službách, obchode. Niektorí občania dochádzajú za 

prácou do Bratislavy, ale aj zahraničia – ČR, Rakúska, Dánska, Nemecka. 

Nezamestnanosť v okrese : Nezamestnanosť v okrese: 16,23 % - okres s treťou najvyššou 

mierou nezamestnanosti v rámci SR 

Vývoj nezamestnanosti : stagnujúci 

Obec Gočovo nemá vplyv na zamestnanosť regiónu. 

 

5.4. Symboly obce 

Erb obce :  V modrom poli štítu strieborný (biely) baránok so zlatými (žltými) rohami 

a raticami .                        

      
 

 
 
Vlajka obce 

  
Pečať obce   
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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, chovom dobytka, ťažbou a spracovaním dreva, 

výrobou kolies, dosák, uhliarstvom a baníctvom. Obec v minulosti administratívne patrila do 

gemersko-malohontskej župy.  

 

História vedenia predstaviteľov obce Gočovo 

-            1945 predseda Ján Hronec u Karasíka 

9.2.1945 – 4.8.1946 predseda Ján Brondoš 

5.8.1946 – 15.5.1954 predseda Andrej Palacko 

16.5.1954 – máj 1957 predseda Ondrej Kuzma 

máj 1957 – 11.6.1960 predseda Ján Hlaváč-Ďurančík 

12.6.1960 – 13.6.1964 predseda Ján Hlaváč-Kasper 

14.6.1964 – 1980 predseda Anton Čipka (ochorel) 
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1980 – 1981 poverený Ján Polák ml. (nové voľby) 

1981 – august 1987 predseda Ján Matajzík 

1.9 1987 – 1.2.1988 poverená zastup.Mgr. Mária Sklenárová 

1.2.1988 – november 1990 predseda Mgr. Mária Sklenárová 

1.5.1991 – 31.12.2002 starosta Milan Polák 

1.1.2003 – trvá starosta Ing. Milan Mlynár 

 

 

5.7. Pamiatky 
 
Kostol evanjelický tolerančný z roku 1790, veža zo začiatku 19. storočia  
 

            
 
Kostol /ev.a.v./ barokovo-klasicistický, postavený v r. 1780 – 1790 a začiatkom 19. stor. 

doplnený vežou. O stavbe vypovedá nápis na stene presbyteria: ,,Toto dielo započalo sa stavať 

za panovnika Jozefa II. (1780 – 1790). Dokončilo za kráľa Leopolda (1790 – 1792). Tento 

chrám k uctievaniu Boha vystavil Gočovský ľud. Nech sa vždy zachová v zbožnej úcte“. 

V nadpraži kamenného ostenia vstupného portálu banícky odznak s letopočtom 1790. 

 
 
 
Náhrobník akad. Jura Hronca  

Pomník padlých v I. a II. Svetovej vojne  
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 5.8. Významné osobnosti obce 

Akademik Jur Hronec (* 17. máj 1881, Gočovo – † 1.december 1959, Bratislava) bol 

významný slovenský matematik. 

 

Narodil sa 17. mája 1881 v Gočove, okres Rožňava v rodine Ondreja Hronca a jeho manželky 

Zuzany Pribékovej. Ušľachtilé ľudské vlastnosti a svedomitá zodpovednosť v práci 

charakterizujú osobnosť vedca akademika Jura Hronca. Vyrastal v skromných pomeroch. Po 

maturite na gymnáziu v Rožňave študoval matematiku a fyziku na univerzite v Kluži, kde sa ho 

ujal profesor Ľudovít Schlesinger. 

Po úspešnom ukončení univerzity pôsobil v rokoch 1906–1922 s menšími prestávkami, keď bol 

na študijných pobytoch v zahraničí, na gymnáziu v Kežmarku. V rokoch 1908 až 1914 študoval 

v Göttingene, Giessene, Berlíne, vo Švajčiarsku a v Paríži, v rokoch 1922–1923 v Prahe, 

Göttingene a Giessene. Doktorskú dizertačnú prácu z oblasti diferenciálnych rovníc obhájil 

roku 1912 pod vedením profesora Ľudovíta Schlesingera v Giessene. 

Jur Hronec sa habilitoval na Karlovej univerzite v Prahe roku 1923. 

V rokoch 1924 až 1939 pôsobil ako profesor matematiky na Českej vysokej škole technickej 

v Brne. Pedagogická práca na tejto škole určuje jeho ďalšie vedecké zameranie. Poznáva 

dôležitosť matematiky v prírodných vedách a vo vedách technických, preto svoj výskum 

aplikuje na technické problémy. Celoživotné dielo akademika Hronca sa dotýka troch oblastí 

činnosti: vedecká, pedagogická, verejná. Vedeckú činnosť zameral predovšetkým na 

diferenciálne rovnice. Venoval sa štúdiu problémov Fuchsovej teórie lineárnych 

diferenciálnych rovníc a zovšeobecnil ich. 

Je autorom značného počtu vedeckých prác, publikácií a vysokoškolských učebníc, z nich 

najvýznamnejšie sú: 
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• Algebraické rovnice a ich použitie na analytickú geometriu (1923, 1949), 

• Lineárne diferenciálne rovnice obyčajné (1938), 

• Diferenciálny a integrálny počet I, II (1941, 1957) – prvá slovenská vysokoškolská 

učebnica matematiky, 

• Diferenciálne rovnice I, II (1956–1958)  

• veľa vedeckých prác publikovaných v časopisoch. 

Prednášal na mnohých celoštátnych a medzinárodných konferenciách a sympóziách. Počas 

celej svojej vedeckej a pedagogickej pôsobnosti bol v kontakte s matematikmi v zahraničí 

a veľmi aktívne spolupracoval s českými matematikmi. Význam osobnosti učiteľa zdôraznil J. 

Hronec vo svojich pedagogických prácach: 

• Matematika ako prostriedok výchovy (Kluž, 1906), 

• Vyučovanie a vyučovacia osobnosť (1923), 

• Učiteľova osobnosť (1926). 

Slovenskej univerzity a Vysokej školy obchodnej v Bratislave a stáva sa jej prvým dekanom. 

V roku 1946 je predsedom komisie pre založenie Vysokej školy poľnohospodárskej a lesníckej 

v Košiciach a v tom istom roku kladie základy Pedagogickej fakulty v Bratislave (dekan 1946–

1948). Akademik Hronec má významnú zásluhu na vzniku a rozvoji technických 

a prírodovedných vysokých škôl na Slovensku. Na jar 1936 Jur Hronec bol iniciátorom „Akcie 

za vybudovanie slovenských vysokých škôl“. Na jej zakladajúcej schôdzi bol zvolený za 

predsedu. V jeseni 1936 predseda Akčného výboru pre vybudovanie vysokej technickej školy 

na Slovensku. Táto aktivita bola úspešná – v júni 1937 bol národným zhromaždením prijatý 

zákon o vytvorení Techniky so sídlom v Košiciach. Jur Hronec bol 4. augusta 1938 zvolený za 

jej prvého rektora. Keď Košice pripadli Maďarsku, SVŠT sa premiestnila najprv do Prešova, 

potom do Martina a nakoniec do Bratislavy. V roku 1940 sa podieľa na zriadení 

Prírodovedeckej fakulty 

Veľkú starostlivosť venoval katedre matematiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave, ktorej bol dlhé roky vedúcim. 1953 akademik 

SAV. 1956 DrSc., 1945–1954 predseda Matice slovenskej, 1945 predseda Umeleckej 

a vedeckej rady, 1946 predseda Slovenského múzea v Bratislave. Veľkú pozornosť venoval aj 

stredoškolskej mládeži. Z jeho iniciatívy a za spolupráce viacerých matematikov sa na 

Slovensku organizovali matematické súťaže pre stredoškolákov. Tieto potom pracovali od 

roku 1951 v rámci Matematickej olympiády. Akademik J. Hronec mal od počiatku vrelý vzťah 
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k Jednote matematikov a fyzikov. Je prvým slovenským matematikom, ktorý korešponduje 

s Jednotou českých matematiků a v roku 1921 sa stáva jej členom. Položil základy pôsobenia 

Jednoty na Slovensku. Keď roku 1956 bol ustanovený Slovenský výbor JČSMF, je zvolený za 

jeho predsedu. Aktívne sa podieľal na podujatiach Matematicko-fyzikálnej spoločnosti 

v Bratislave, keď počas vojny Jednota z politických príčin nemohla vyvíjať činnosť. Akademik 

J. Hronec má veľké zásluhy na rozvoji a vysokej úrovni matematiky u nás. Odchoval takmer 

dve generácie slovenských matematikov. 

Zomrel 1. decembra 1959 v Bratislave. Je pochovaný v rodnom Gočove. 

 
 

Busta Jura Hronca vo vestibule Gymnázia Jura Hronca. 

Jeho vedecká, pedagogická a organizačná činnosť bola ocenená viacerými štátnymi 

a vedeckými vyznamenaniami. Jednota československých matematikov a fyzikov mu 

roku 1959 ako prvému svojmu členovi udelila vyznamenanie Čestný člen. V roku 1962 mu 

bola udelená in memoriam zlatá medaila J. A. Komenského. Roku 1971 bola verejnosti 

sprístupnená izba v jeho rodnom Gočove. V roku 1981bola odhalená plaketa na budove 

Matematického pavilónu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 

v Bratislave s nápisom JUR HRONEC, SLOVENSKÝ MATEMATIK, PEDAGÓG 

A VEREJNÝ ČINITEĽ, (1881–1959). V Bratislave je po ňom pomenované gymnázium na 

Novohradskej ulici (v súčasnosti existuje už pod názvom „Spojená škola Gymnázium Jura 

Hronca a ZŠ Košická“), ako aj internát STU na Bernolákovej ulici. V Rožňave je po ňom 

pomenovaná Základná škola na Zakarpatskej ulici. 
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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 drevených plastík  

 

prof. H. c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc. – vedec a pedagóg v oblasti ochrany, tvorby 

a ekonomiky životného prostredia, publicista a scenárista, narodený 24.2.1938 v Gočove. 

Pôsobil ako pedagóg a vedec na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, na jej 

detašovanom pracovisku v Košiciach. Ďalej pôsobil na Univerzite veterinárneho lekárstva 

v Košiciach, Prešovskej univerzite v Prešove a v súčasnosti pôsobí na Stredoeurópskej vysokej 

škole v Skalici. Patrí k zakladateľom environmentálneho vzdelávania na slovenských 

univerzitách. Mnoho vysokoškolských učebníc, monografií, skrípt, vedeckých a odborných 

príspevkov svedčí o jeho erudovanosti a robí ho známym nielen doma, ale aj vo svete. 

Prispieva do vedeckých, odborných, populárnych, literárnych a náboženských časopisov.  

Samostatne a v spoluautorstve  vydal publikácie: Exhaláty – pôda – vegetácia (1996), 

Pôdoznalectvo (1997), Trvalo udržateľný rozvoj (1999), Prírodné zdroje (2000),  Príroda Košíc 

(2002), Cudzorodé látky a ich riziká (2002), Ekologické základy poľnohospodárskej výroby 

(2003) Ekológia a ekonomika zložiek prírody a krajiny (2004), Ochrana ovzdušia a vôd (2005), 

Environmentálna pedológia (2005), Manažment a oceňovanie prírodných zdrojov 

(2010), Identifikácia zmien zložiek životného prostredia (2010). Známe sú aj jeho 

dokumentárne filmy z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, napríklad Pôda volá SOS 

(1985), Aj pôda môže ochorieť (1998), Zázračná rastlina (2003), Pôda v ohrození (2008), Aby 

človek nezničil nebesá a zem (2010). Ako publicista a scenárista sa zaoberá históriou 

slovenskej vedy a kultúry a jej osobnosťami. Je autorom kníh Rovnica o jednom známom 

(1989), Gočovské ochotnícke divadlo (1995), Starý pán (1999), Oprášené spomienky (2005), 

Jur Hronec z Gočova (2008), Rodáci a ja (2009), Blaženosť za lacný groš (2011). Je autorom 

rozhlasových literárnych a dramatických pásiem a relácií, napísal viacero televíznych scenárov. 

Dokumentárne filmy o Samovi Tomášikovi, Pavlovi Jozefovi Šafárikovi, Jurovi Hroncovi, 



 

 17

Kornelovi Halátovi a Aurelovi Stodolovi odvysielala Slovenská televízia a tvoria zlatý fond 

STV. Založil Občianske združenie pre zachovanie pamiatky Jura Hronca a je jeho čestným 

predsedom. Spolu s manželkou Danielou, rodenou Faklovou, etnografkou, spisovateľkou 

a publicistkou spracovali scenár múzejnej expozície pamätného domu Jura Hronca v Gočove. 

Bol podpredsedom sekcie protiimisnej ochrany rastlín ČSA poľnohospodárskych vied v Prahe. 

Je čestným profesorom Agrárnotechnickej univerzity v Minsku a riadnym členom – 

akademikom Medzinárodnej bieloruskej akadémie vied, nositeľom Zlatej medaily za ochranu 

životného prostredia, udelenej vládou Poľskej republiky. Je nositeľom medaily sv. Gorazda 

a mnohých iných ocenení a čestných uznaní doma i v zahraničí. 

 

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

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:  Mgr. Lucia Rybárová  

       Učiteľka: Bc. Svetlana Laciaková  

       Školníčka: Miriam Baranová  

Adresa: 049 24 Gočovo 94 

Tel:                 058/7959 108 

V školskom roku 2016/2017 navštevovalo materskú školu 14 detí, z toho 1 dieťa, ktoré 

malo 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. 

 

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. Mária Bezeková, praktický lekár pre dospelých, Nižná Slaná závod 

 b) MUDr. Mária Rodová, praktický lekár pre dospelých, Gemerská Poloma  

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

 

Občania z okresu často dochádzajú na odborné vyšetrenia do krajského mesta Košice 

a Šaci.  

 

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. 

 

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 Hudobná skupina Admirál  

• Cirkevný spevokol  
 
V obci ďalej pracuje :  
•  Občianske združenie ,,Zachovanie pamiatky Jura Hronca,,  

•  Občianske združenie Športový Klub Stolného tenisu  
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V obci  pracuje  Jednota dôchodcov, miestny odbor Matice slovenskej, Poľovné združenie 

Jasenov vrch,  do spoločenských akcií sa zapája spevom aj skupina Gôšovskí chlapi. 

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, hospodársky dvor Gočovo, 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   2017. 

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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový  rozpočet ako  schodkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa Rozpočet obce bol schválený 

obecným zastupiteľstvom dňa 27.01.2017 uznesením č XI-21/2017 písm.A) 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 7.9.2017 uznesením č. XIV – 27/2017 písm. E) 

- druhá zmena schválená dňa 4.12.2017 rozpočtovým opatrením č. 1 

- tretia zmena  schválená dňa 31.12.2017 rozpočtovým opatrením č. 2 
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017   

  
Schválený 
rozpočet  

 

 
Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 
k 31.12.2017 

% plnenia 
príjmov/ 

% čerpania 
výdavkov  

Príjmy celkom 147 030,00 181 428,00 181 427,99 100% 
z toho :     
Bežné príjmy 135 030,00 157 313,00 157 312,69  
Kapitálové príjmy 0,00 13 603,00 13 603,40  
Finančné príjmy 10 500,00 10 512,00 10 511,90  
Výdavky celkom 147 030,00 170 677,00 170 644,22  
z toho :     
Bežné výdavky 135 030,00 149 530,00 149 496,90  
Kapitálové výdavky 8 000,00 19 147,00  19 147,32  
Finančné výdavky 4 000,00 2 000,000  2 000,00  
 Rozpočet obce                     0,00 10 751,00 10 783,77  

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017  

 
Hospodárenie obce  

 
Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 157 312,69
z toho : bežné príjmy obce  157 312,69

             bežné príjmy RO 0,00

Bežné výdavky spolu 149 496,90
z toho : bežné výdavky  obce  149 496,90

             bežné výdavky  RO 0,00

Bežný rozpočet 7 815,79
Kapitálové  príjmy spolu 13 603,40
z toho : kapitálové  príjmy obce  13 603,40

             kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 19 147,32
z toho : kapitálové  výdavky  obce  19147,32

             kapitálové  výdavky  RO 0,00

Kapitálový rozpočet  -5 543,92
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 2 271,87
Vylúčenie z prebytku  0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 2 271,87
Príjmové finančné operácie  10 511,90

Výdavkové finančné operácie 2 000,00

Rozdiel finančných operácií 8 511,90
PRÍJMY SPOLU   181 427,99
VÝDAVKY SPOLU 170 644,22
Hospodárenie obce  10 783,77
Vylúčenie z prebytku 0,00
Upravené hospodárenie obce 10 783,77
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INFORMÁCIA O SCHODKU ROZPOČTU  
 
Celkový schodok (vrátane finančných operácií) 
 Schválený rozpočet Rozpočet po 

zmenách 
Skutočnosť 

Celkové príjmy 147 030,00 181 428,00 181 427,99 
Celkové výdavky 147 030,00 170 677,00 170 644,22 
Celkový schodok 0,00 10 751,00 10 783,77 
 
 
Celkový schodok (po vylúčení finančných operácií) 
 Schválený 

rozpočet 
Rozpočet po 

zmenách 
Skutočnosť 

Celkové príjmy bez finančných operácií 136 530,00 170 916,00 170 916,09 
Celkové výdavky bez finančných operácií 143 030,00 168 677,00 168 644,22 
Celkový schodok bez finančných operácií -6 500,00 2 239,00 2 271,87 
 
 
Bežný schodok  
 Schválený rozpočet Rozpočet po 

zmenách 
Skutočnosť 

Bežné príjmy spolu 136 530,00 157 313,00 157 312,69 
Celkové výdavky 135 030,00 149 530,00  149 496,00 
Celkový schodok 
(Príjmy – výdavky) 

1 500,00 7 783,00 7 815,79 

 
 

7.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020      

 Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Rozpočet   
na rok 2018 

Rozpočet 
 na rok 2019 

Rozpočet 
 na rok 2020 

Príjmy celkom 181 427,99 149 599,00 122 347,00 122 347,00 
z toho :     
Bežné príjmy 157 312,69 139 499,00 117 347,00 117 347,00 
Kapitálové príjmy 13 603,40 0,00 0,00 0,00 
Finančné príjmy 10 511,90 10 100,00 5 000,00 5 000,00 
  Rozpočet   

na rok 2018 
Rozpočet 

 na rok 2019 
Rozpočet 

 na rok 2020 
Výdavky celkom 170 644,22 149 599,00 122 347,00 122 347,00 
z toho :     
Bežné výdavky 149 496,90 137 599,00 114 847,00 114 847,00 
Kapitálové 
výdavky 

 19 147,32 10 000,00 5 000,00 5 000,00 

Finančné výdavky  2 000,00 2 000,00 2500,00 2500,00 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva  
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8.1. MAJETOK                                                                                                    A k t í v a 

Názov   ZS  k 1.1.2017  v EUR KZ  k 31.12.2017 v EUR 
Majetok spolu 426 800,99 432 324,58 
Neobežný majetok spolu 414 610,68 419 527,34 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 341459,92 346 376,58 
Pozemky 124 167,91 124071,71 
Umelecké diela a zbierky 8 000,13 8000,13 
Stavby 206 266,42 214304,74 
Stroje, prístroje a zariadenia 1225,46 0,00 
Dopravné prostriedky 0,00 0,00 
Drobný DHM 1800,00 0,00 
Dlhodobý finančný majetok 73 150,76 73 150,76 
Obežný majetok spolu 11 096,08 12 172,42 
z toho :   
Zásoby 231,66 105,30 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  156,80 844,21 
Finančné účty  10 707,62 11 222,91 
Pokladnica 161,52 600,90 
Ceniny 34,20 241,20 
Bankové účty 10 511,90 10380,81 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci 
dlh. 

0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 
krát. 

0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1 094,23 624,82 
Náklady budúcich období 596,32 624,82 
Príjmy budúcich období 497,91 0,00 
                                                                                                                                                        

P a s í v a  

Názov ZS  k 1.1.2017 v EUR KZ  k 31.12.2017 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 426 800,99 432 324,58 
Vlastné imanie  247 570,58 248 719,13 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  247 570,58 248 719,13 
Záväzky 13 289,10 13 048,07 
z toho : 0,00 0,00 
Rezervy  0,00 384,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 60,00 
Dlhodobé záväzky 188,73 293,35 
Krátkodobé záväzky 9 100,37 10 310,72 
z toho:   
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Dodávatelia 800,93 430,26 
Iné záväzky 115,66 180,86 
Zamestnanci 4656,50 5 555,21 
Zúčtovanie s org.soc. a zdravot.poist. 2811,06 3 324,31 
Ostatné priame dane 716,22 820,08 
Bankové úvery dlhodobé 4 000,00 2 000,00 
Časové rozlíšenie 165 941,31 170 557,38 
Výnosy budúcich období 165 941,31 170 557,38 

 
 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2016 

Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu 426 800,99 432 324,58 

Vlastné imanie  247 570,58 248 719,13 

z toho :   

Výsledok hospodárenia  247 570,58 248 719,13 

Nevysporiadaný VH minul .rokov(428) 250 738,12 247 570,58 

Výsledok hospodárenia za účt. obdobie -3 167,54 1 148,55 

Záväzky 13 289,10 13 048,07 

Rezervy  0,00 384,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 60,00 

Dlhodobé záväzky 188,73 293,35 

z toho: záväzky zo sociálneho fondu   188,73 293,35 

Krátkodobé záväzky 9 100,37 10 310,72 

z toho:   

Dodávatelia (321) 800,93 430,26 

Iné záväzky (379) 115,66 180,86 

Zamestnanci (331) 4 656,50 5 555,21 

Zúčtovanie s org.soc. a zdravot.poistenia 2 811,06 3 324,31 

Ostatné priame dane (342) 716,22 820,08 

Bankové úvery dlhodobé (461) 4 000,00 2 000,00 

Časové rozlíšenie 165 941,31 170 557,38 

Výnosy budúcich období (384) 165 941,31 170 557,38 

Výdavky budúcich období (383) 0,00 0,00 
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov/úbytkov majetku 

- predaja  dlhodobého majetku  

- prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov  

 
8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok  
k 31.12 2015 

Zostatok  
k 31.12 2015 

Zostatok  
k 31.12 2017 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   72,90 156,80 346,30 

Pohľadávky z daňových príjmov 62,40 104,30 104,30 

Pohľadávky z nedaňových príjmov 10,50 52,50 242,00 

Ostatné pohľadávky 0,00 0,00 497,91 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 0,00 0,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- Vysvetlenie nárastu pohľadávok 

Pohľadávky Riadok 
súvahy 

Hodnota 
pohľadávok 

Opis 

Pohľadávky z nedaňových 
príjmov obcí 

068 32,00 318 – neuhradený poplatok za komunálny    odpad 

Pohľadávky z nedaňových 
príjmov 

 150,00 318- neuhradená faktúra – nájomné Dom smútku – 
BM Catering s.r.o. Rožňava 

Pohľadávky z daňových 
príjmov obcí 

069 104,30 319 – neuhradená daň z nehnuteľností 

Ostatné pohľadávky 065 497,91 315 – Nevyplatené práce na vodojeme–súdny spor 
František Náhly – prevod z príjmov budúcich období 

Pohľadávky z nedaňových 
príjmov 

 60,00 Nevyplatená odmena skladníka CO – 12/2017 

 
 
8.4. Záväzky 

Záväzky podľa doby splatnosti Zostatok  
k 31.12 2015 

Zostatok  
k 31.12 2016 

Zostatok  
k 31.12 2017 

Krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti   12 895,59 9 100,37 10 310,72 

Dlhodobé záväzky v lehote splatnosti 4 270,50 4 188,73 2 293,35 

Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 17 166,09 13 289,10 12 604,07 

 
 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- Vysvetlenie poklesu záväzkov 
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Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:                                  10 310,72 EUR 

 - voči dodávateľom  (fa za december 2017)                                   430,26 EUR 

 - voči štátnemu rozpočtu                                                                    0,00 EUR  

- voči zamestnancom  (mzdy za december)                                 5 555,21 EUR 

 - voči poisťovniam a daňovému úradu (odvody)                        3 324,31 EUR  

- voči daňovému úradu                                                                    820,08 EUR 

- iné záväzky (zrážky-zamestnanci-strava)                                     180,86 EUR 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2017 – vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Skutočnosť 
k 31.12.2016 

Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Náklady 144 272,47 159 451,37 165 135,07 

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 

7029,95 

126,36 

19 141,41 

13 182,43 

5 832,62 

126,36 

51 – Služby 25 983,90 27 862,75 28 231,78 

511 – Opravy a udržiavanie 8 326,57 4 755,33 6 741,20 

512 – Cestovné 493,83 365,33 388,63 

513 – Náklady na reprezentáciu 574,31 439,26 590,25 

518 – Ostatné služby 16 589,19 22 302,83 20 511,70 

52 – Osobné náklady 81 727,91 97 771,60 99 893,23 

521 – Mzdové náklady 59 255,06 71 345,48 73 114,78 

524 – Zákonné sociálne poistenie 20 494,86 24 199,57 24 333,79 

525 – Ostatné sociálne náklady 1977,99 2226,55 2 444,66 

53 -  Dane a poplatky  454,33 179,01 174,37 

538 – Ostatné dane a poplatky 454,33 179,01 174,37 

54  – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

928,23 1 223,82 758,01 

541 – Zost. cena pred. DHM 0,00 351,12 96,20 

548 – Ost. nákl.na prev.činnosť 922,13 872,70 661,81 

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

 

19 416,35 

 

12 519,88 

 

14 518,46 

551 – Odpisy DHM 12 637,00 12 519,88 12 334,46 
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Rezervy a opravné položky 
z prevádzkovej činnosti 

0,00 0,00 2 184,00 

553 – Tvorba ostatných rezerv 0,00 0,00 384,00 

558 – Tvorba ost. opr. položiek 
z prevádzkovej činnosti 

6 779,35 0,00       1 800,00 

56 – Finančné náklady 1 213,17 1 422,38 1 007,13 

562 - Úroky 211,93 108,74 97,39 

568 – Ostatné finančné náklady 1 001,24 1 313,64 909,74 

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

502,40 1 660,16 1 410,68 

585 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

502,40 760,15 610,68 

586  – Náklady na transfery 0,00 900,00 800,00 

Výnosy 145 097,89 156 283,87 166 283,62 

60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 

748,38 699,36 929,56 

602 –Tržby z predaja služieb 475,20 573,00 803,20 

604 – Tržby za predaný tovar 273,18 126,36 126,36 

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

109 162,78 125 570,50 140 237,96 

632 – Daňové výnosy samosprávy 103 768,18 121 041,00 125 333,10 

633 – Výnosy z poplatkov 5 394,60 4 529,50 14 904,86 

64 – Ostatné výnosy 3 720,33 4 309,44 3 792,88 

641 – Tržby z predaja DHM 0,00 351,12 3 792,88 

648 – Ost.výnosy z prev.činnosti 3 720,33 3 958,32 3 489,48 

66 – Finančné výnosy 0,67 0,29 129,00 

668 – Ostatné finančné výnosy 0,00 0,00 129,00 

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 

 

21 194,22 

693 – Výnosy samosprávy – 
bežné transfery 

13 306,99 17 586,66 12 738,31 

694 – Výnosy samosprávy – 
kapitálové transfery 

14 062,07 8 117,62 8 455,91 

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 1 148,55 



 

 27

Účtovný výsledok hospodárenia t. j. rozdiel medzi nákladmi a výnosmi :  

                                                  Náklady / účt.tr. 5/   165 135,07 €  

                                                  Výnosy /účt.tr. 6/     168 283,62 €  

                                                    rozdiel =  zisk            1 148,55 €  

Výsledok hospodárenia po zdanení  za rok 2017 je zisk vo výške  1 148,55 €.  Kladný výsledok 

hospodárenia  na základe výkazu ziskov a strát k 31.12.2017 vo výške 1 148,55 € bude 

zaúčtovaný na účet 431 - výsledok hospodárenia v schvaľovaní  na stranu MD so súvzťažným 

zápisom na stranu D účtu 428.019 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.    

 

10.  Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2017 obec prijala bežné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 
prostriedkov v 

EUR  
Okresný úrad Košice, 

odbor školstva 

Mš-bežný transfer na výchovu a 

vzdelávanie 

489,00 

ÚPSVaR Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi 16,60 

ÚPSVaR Strava pre deti v hmotnej núdzi 34,00 

ÚPSVaR Aktivačná činnosť-projekt Projekt  

podpora rozvoja  miestnej a regionálnej 

zamestnanosti č. 17/43/50J-16 

 

2 426,93 

ÚPSVaR Aktivačná činnosť-projekt Projekt Cesta na 

trh práce č. 44/2017/§54 

1 281,27 

ÚPSVaR Aktivačná činnosť-projekt podpora rozvoja 

miestnej a regionálnej zamestnanosti č. 

17/43/50J-8 

 

5 738,26 

ÚPSVaR Dobrovoľnícka činnosť č. 17/43/52A/21- 

ochranné pomôcky 

357,92 

Ministerstvo vnútra SR Register obyvateľstva 115,83 

Ministerstvo vnútra SR Register adries 18,00 

Ministerstvo vnútra SR Voľby do VÚC 760,50 

Košický samosprávny kraj CD nosič – „Šo se stálo v Gôšove vo 

mlíne“  

1 500,00 
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Okresný úrad Rožňava Refundácia odmien skladníka CO  60,00 

Recyklačný fond Transfer na vytriedené komodity 28,00 

Okresný úrad Košice  
Odbor starostlivosti           
o život. prostredie  

 

Dotácia-životné prostredie 

 

33,00 

 

Prijatý kapitálový transfer v roku 2017: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 
prostriedkov v 

EUR  
Ministerstvo financií SR Rekonštrukcia a modernizácia budovy Mš 13 500,00 

Popis prijatých grantov a transferov: 

Finančné prostriedky – kapitálový transfer poskytnutý z Ministerstva financií SR 
Na základe žiadosti bola obci poskytnutá účelová dotácia na individuálne potreby obce 
súvisiacej s plnením úloh samosprávnych pôsobností v súlade so zákonom č. 357/2016 Z.z. 
o štátnom rozpočte na rok 2017 a v zmysle § 8 a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy. Finančné prostriedky vo výške 13 500,00 Eur boli použité na 
zmenu vykurovania materskej školy gamatkami na plynové ústredné vykurovanie, oprava 
vnútorných omietok, plávajúcej podlahy, vymaľovanie v materskej škole. dofinancovanie obce 
vo výške 1 490,00 Eur.  
 
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 2017 v sume 489 € 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.  
 
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 115,83 €, ktorá bola v plnej výške 
účelovo použitá. Finančné prostriedky boli poskytnuté prostredníctvom Okresného úradu v 
Rožňave na základe výnosu MV SR o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu 
štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.  
 
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 2017 použitá v plnej výške 18,00 €.  
 
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 103,00 €, nepoužitých 69,00 € 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 €.  
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Finančné prostriedky poskytnuté Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny  
V roku 2017 na projekt “Cesta na trh práce“ - pomocný robotník č.44/2017/§54-CnTP-A3, 
príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta u verejných zamestnávateľov vo 
vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ  zákona č. 5/2004 Z .z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorený na obdobie od 
3.5.2017-15.10.2017, preobsadený druhým zamestnancom od  2.11.2017-19.5.2018,  bol 
poskytnutý príspevok vo výške 1 281,27 €. Projekt  Podpora rozvoja miestnej a regionálnej 
zamestnanosti č. 17/43/50J-16  uzatvorený na obdobie od 1.6.2017-28.2.2018 – pomocný 
pracovník vo výške 2 426,93 €, ďalší projekt č.17/43/50J-8 na obdobie 1.3.-24.10.2017 - pomocný 
robotník vo výške 5 738,26 €.  Tieto finančné prostriedky boli použité v plnej výške na mzdy a 
odvody pre 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.17/43/52a21 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 1.3.2017 do 31.8.2017 obec použila prostriedky vo výške 234,90 € 
na nákup ochranných pomôcok pre 1 zamestnanca vykonávajúceho dobrovoľnícku službu.  
 
Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním volieb do orgánov VÚC, ktoré sa 
konali 4.11.2017  
Obci boli prostredníctvom Okresného úradu v Rožňave poskytnuté finančné prostriedky vo výške 
760,50 € k príprave a konaniu volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré boli použité v plnej 
výške.  
 
Finančné prostriedky na projekt „Šo se stálo v Gôšove vo mlíne“ – CD nosič  
S finančnou podporou Košického samosprávneho kraja vo výške 1 500,00 Eur bol realizovaný 
hudobný projekt folklórnej skupiny Gočovan a ľudovej hudby Ondreja Hlaváča ml. Projekt bol 
zameraný hlavne na zmapovanie piesňového repertoára obce Gočovo. Spoločným cieľom bolo 
spracovanie v spolupráci s odborníkmi (hudobným dramaturgom, zvukovým producentom, 
folklórnou skupinou Gočovan a ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča) predovšetkým čo sa týka 
výskumov a pôvodných nahrávok z roku 1959 s dôrazom na pôvodnú interpretáciu, použite nárečia 
a hudobného štýlu, ktoré tvoria základ hudobných tradícii obce. Cieľom projektu je zachovať 
vzácny piesňový materiál pre mladšie generácie, ktorý bude slúžiť aj ako edukačná pomôcka pri 
ďalšej činnosti hudobného folklóru obce Gočovo. 
 
Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy  
Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na rok 
2017 bola z Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie, Košice poukázaná dotácia v 
celkovej výške 33 €, ktorá bola prevedená na účet Spoločného stavebného úradu v Dobšinej.  
 
 Kapitálové príjmy z predaja pozemkov: 
Kapitálové príjmy 2017 Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 

Príjem z predaja pozemkov 103,00 103,40 Eur 

Príjem z predaja pozemkov bol na základe: 

- Uznesenia č. XI–21/2017 písm.C) - predmetom predaja je časť novovytvorenej parc. 

KN „C“ č.70, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 905 m2, ktorej zodpovedá 
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diel č. 5 o výmere 16m2  a časť novovytvorenej parc. KN „C“ č.670/6, druh pozemku 

trvalé trávne porasty o výmere 4 m2    vo výške   26,40 Eur. 

- Uznesenia č. XI-21/2017 písm.D) - predmetom predaja je časť novovytvorenej parc. 

KN „C“ č.69, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 961 m2, ktorej zodpovedá 

diel č.2 o výmere 1 m2 a časť novovytvorenej parc. KN „C“ č. 670/5, druh pozemku 

trvalé trávne porasty o výmere 15 m2  vo výške 21,12 Eur. 

- Uznesenia č. XI-21/2017 písm.E) – predmetom predaja je novovytvorená parcela č. 

739/3 o výmere 11 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výške 44,00 Eur. 

- Uznesenia č. XI-21/2017 písm.F) – predmetom predaja je parcela č. 61 o výmere 9 m2  

vo výške 11,88 Eur. 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce:  

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma 
poskytnutých 

prostriedkov v € 
Občianske združenie 

Gočovan 

Na vydanie CD nosiča ľudovej hudby a spevu, 
ktorá bude reprezentovať ľudové tradície 
obce. 

         500,00  

Občianske združenie 

Hudobná skupina Admirál 

Kultúrne aktivity za celoročnú činnosť          300,00  

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2017 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017: 

- Rekonštrukcia plynového kúrenia v materskej škole vo výške 14 990,00 Eur. 

- Oprava strechy materskej školy vo výške 1 242,00 Eur. 

- Asfaltový koberec chodníka na miestnom cintoríne vo výške  4 152,37 Eur. 

- Rekonštrukcia zasadačky na Obecnom úrade vo výške 5 450,00 Eur. 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

-  asfaltové úpravy miestnych komunikácií, 

- rekonštrukcia budovy Obecného úradu,  

- rekonštrukcia detského ihriska, 

- oprava budovy a strechy Domu smútku.  
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