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Záverečný účet obce za rok 2019 
  
 
1. Rozpočet obce na rok 2019  
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019. 
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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 
zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet ako schodkový, ktorý bol krytý príjmovými 
operáciami. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21.02.2019 uznesením č.II – 
13/2019 písm. A). 
Rozpočet bol zmenený: 

- prvá zmena   schválená dňa 14.08.2019 uznesením č. IV – 19/2019 písm. E). 
- druhá zmena schválená dňa 30.12.2019 rozpočtovým opatrením č. 1 

 
 
 
 
 

Rozpočet obce k 31.12.2019  
 
 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Príjmy celkom 199 073,00 346 598,00 
z toho :   
Bežné príjmy 162 313,00 237 905,00 
Kapitálové príjmy 0,00 65 548,00 
Finančné príjmy 36 760,00 43 145,00 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 0,00 0,00 
Výdavky celkom 199 073,00 310 249,00 
z toho :   
Bežné výdavky 156 117,00 220 184,00 
Kapitálové výdavky 36 000,00 1 916,00 
Finančné výdavky 6 956,00 88 149,00 
Výdavky RO s právnou subjektivitou 0,00 0,00 
Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 36 349,00 
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P R Í J M Y 
Bežné príjmy Schválený 

rozpočet 
Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť 

Daňové príjmy  (100) 155 933,00 165 252,00 165 251,85 
Dane z príjmov  (110) 138 000,00 140 820,00 140 819,68  
Dane z majetku  (120) 14 000,00 20 536,00 20 536,17 
Dane za tovary a služby (130) 3 933,00 3 896,00 3 896,00 
Nedaňové príjmy (200) 4 740,00 7 928,00 7 928,23 
Príjmy z podnikania (210) 2 460,00 5 121,00 5 121,00 
Administratívne poplatky (220) 2 230,00 2 603,00 2 602,40 
Úroky (240) 3,00 35,00 35,43 
Iné nedaňové príjmy (290) 47,00   169,00 169,40 
Granty a transfery (310) 1640,00 64 725,00 64 724,91 
Bežné príjmy spolu  162 313,00 237 905,00 237 904,99 
    
Kapitálové príjmy  (230) 0,00 65 548,00 65 548,15 
Kapitálové transfery (320) 0,00 65 548,00 65 548,15 
Kapitálové príjmy spolu 0,00 65 548,00 65 548,15 
    
Príjmy z  ostatných finančných 
operácií (450) 

36 760,00 43 145,00 43 145,00 

PRÍJMY SPOLU 199 073,00 346 598,00 346 598,14 
 
 
 
 

Bežné výdavky Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť 

Bežné výdavky (600) 156 117,00 220 184,00 220 151,71 
Mzdy, platy  (610) 65 920,00 80 480,00 80 479,65 
Poistné a príspevok do 
poisťovní (620) 

18 088,00 31 071,00 31 070,63 

Tovary a služby (630) 66 359,00 103 134,00 103 133,87 
Bežné transfery (640) 5 450,00 3 984,00 3 952,34 
Splácanie úrokov a ostatné 
platby (650) 

300,00 1 515,00 1 515,22 

Bežné výdavky spolu  156 117,00 220 184,00 220 151,71 
    
Kapitálové výdavky  (700) 36 000,00 1 916,00 1 916,00 
Obstarávanie kapitálových 
aktív(710) 

36 000,00 1 916,00 1 916,00 

Kapitálové výdavky 
spolu 

36 000,00 1 916,00 1 916,00 

Splácanie istín (820) 6 956,00 88 149,00 88 149,08 
VÝDAVKY  SPOLU 199 073,00 310 249,00 310 216,79 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019  
 
 
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

346 598,00 346 598,14 100,00 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 346 598,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 
346 598,14 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  
 
 
1. Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

237 905,00 237 904,99 100,00 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 237 905,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 
237 904,99 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

165 252,00 165 251,85 100,00 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 138 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 140 819,68 EUR, čo predstavuje 
plnenie na  98 %.  
 
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 20 536,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 20 536,17  EUR, čo 
predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 16 778,04 EUR, 
príjmy dane zo stavieb boli v sume 3 758,13 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 0,00 EUR. 
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 042,30 EUR (fi 
MIWIX-41,72 € a fi Greenwatt s.r.o. – 125,16 €, MERCAST LTD 866,76 EUR). 
 
Dane za tovary a služby: 
Daň za psa  406,00 €. 
Daň za nevýherné hracie prístroje 33,00 €. 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  3 457,00 Eur, nedoplatok 22,00 Eur. 
 
 
b) nedaňové príjmy (200):  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

7 928,00 7 928,23 100,00 
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210) 
Z rozpočtovaných 5 121,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5 121,00 EUR, čo je 
100 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 512,00 €, HM 3 315,00 €, príjem 
z prenajatých budov-KD v sume 394,00 €, DS 600,00 € - firma Catering, použitie zasadačky 
OcÚ 300,00 € pre Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo.  
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (220) 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 2 603,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 602,40 EUR, čo je 
100 % plnenie.  
Správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z.  za osvedčovanie 260,00 €, vydanie 
rybárskych lístkov 21,00 €,  cintorínske poplatky  47,00 €, preprava stravy 676,20 €, predaj kuka 
nádob 39,60 €, poplatky za služby v dome smútku 180,00 €, vstupné do pamätnej izby  15,00 €, 
poplatky za miestny rozhlas 56,00 €, poplatky za Mš  718,00 €,  stravné  589,60 €. 
 
Úroky (240)   
Z rozpočtovaných 35,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 35,43 EUR, čo je 100 % 
plnenie.  
 
c)  iné nedaňové príjmy (290):  

 Schválený rozpočet na 
rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

169,00 169,40 100,00 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 169,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 169,40 
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Ide o nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy – odvody 
(typovanie-krčma) v sume 127,07 EUR a preplatok zdravotných poisťovní vo výške 42,33 EUR.  
 
d) prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 64 725,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 64 721,91  
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Ministerstvo vnútra SR 
Okresný úrad Rožňava 

113,19 Evidencia obyvateľstva / 
REGOB 

Ministerstvo vnútra SR 
Okresný úrad Rožňava 

  18,00 Register adries 

Ministerstvo vnútra SR 
Okresný úrad Rožňava 

779,16 Voľby do Európskeho parlamentu 

Ministerstvo vnútra SR 
Okresný úrad Rožňava  

1 312,80 Voľby prezidenta SR 

Krajský školský úrad Košice          795,00 Výchova a vzdelávanie - Mš 
ÚPSVaR Rožňava     14 277,12 Projekt  „Cesta na trh práce 2“-

Opatrenie č.2 - č.218/43/054/365 
ÚPSVaR Rožňava       2 962,84 Projekt podpora rozvoja miestnej 

a regionálnej zamestnanosti 
č.19/43/50J/26 

ÚPSVaR Rožňava 1 218,00 Strava detí Mš – predškoláci suma 
415,20 Eur prenesená do 
budúceho roka 

Ministerstvo vnútra SR            71,74 Skladník CO-dohoda 
Poľnohospodárska platobná agentúra 43 145,00 Sanácia miest s nezákonným 

odpadom 
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Okresný úrad  
odbor životného prostredia 

  
 32,06 

Životné prostredie – prevod 
spoločný úrad stavebný Dobšiná 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 
 
 
2. Kapitálové príjmy (320):  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

65 548,00 65 548,15 100,00 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 65 548,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 
v sume 65 548,15 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  
 
 
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  
V roku 2019 nebol žiadny príjem z predaja kapitálových aktív a nehmotných aktív. 
 
Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 65 548,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 65 548,15 EUR, čo 
predstavuje 100 % plnenie. 
 
Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Poľnohospodárske platobná agentúra 40 048,15 Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií v obci Gočovo 
Ministerstvo financií SR 12 000,00 Rekonštrukcia budovy MŠ 
Ministerstvo financií SR 13 500,00 Oprava fasády Obecného úradu 
Spolu  65 548,15  

 
• V roku 2019 obec Gočovo získala dotáciu z PPA na akciu Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií v obci Gočovo vo výške 40 048,15 EUR, ktoré boli realizované v roku 
2018. 

• V roku 2019 obec Gočovo získala  z  MF SR účelovú dotáciu na základe uznesenia vlády 
č. 559 zo dňa 20.11.2019 kapitálové výdavky na akciu Rekonštrukcia budovy materskej 
školy vo výške 12 000 Eur, ktoré je možné čerpať do konca roka 2021.  

• V roku 2019 obec Gočovo získala na základe žiadosti z MF SR účelovú dotáciu 
kapitálové výdavky na akciu Oprava fasády  budovy Obecného úradu vo výške 13 500 
Eur, ktoré je možné čerpať do roka 2021.  

Poskytnuté finančné prostriedky z dotácií z MF SR neboli v roku 2019 použité. 
 
3. Príjmové finančné operácie (510):  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

43 145,00 43 145,00 100,00 
 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 43 145,00 EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.2019 v sume 43 145,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  
Obec v roku 2019 obdržala transfer z PPA vo výške    EUR na  a následne splatila istinu – úver 
prijatý v Prima banke Slovensko. 
 
Obec Gočovo v roku 2019 neprijala nový bankový úver. 
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  3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019  
 
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

310 249,00 310 216,79 100,00 
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 310 249,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume 310 216,79 EUR, čo predstavuje  100  % čerpanie.  
 
 
1. Bežné výdavky (600) 

 
 Schválený rozpočet na 
rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

220 184,00                   220 151,71               99,98 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 220 184,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume  220 151,71 EUR, čo predstavuje  99,98  % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu.  
 
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 
Z rozpočtovaných výdavkov 80 480,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 
80 479,65 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 
starostu, kontrolóra obce, odmeny poslancov OZ, platy aktivačných pracovníkov na základe 
dohôd uzatvorených s ÚPSVaR a pracovníkov materskej školy. 
 
 
Poistné a príspevok do poisťovní (620) 
Z rozpočtovaných výdavkov 31 071,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 
31 070,63 EUR, čo je 100 % čerpanie.  
 
 
Tovary a služby (630) 
Z rozpočtovaných výdavkov 103 134,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 
103 133,87 EUR, čo je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, materskej školy, 
kultúrneho domu a domu smútku ako energie, materiál, poštové a telekomunikačné služby,  
spotreba PHM pre auto Fabia, servis a opravy služobného auta, poistenia auta, majetku,  obecný 
hlásnik-aktivácia,  údržba výpočtovej techniky, oprava kamerového systému, reprezentačné, 
odvoz TKO, školenia, údržba budov  a ostatné tovary a služby. 
Bežné transfery (640) 
Z rozpočtovaných výdavkov 3 984,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 
3 952,34  EUR, čo predstavuje  99 % čerpanie. 
Sú tu zahrnuté príspevky pre občianske združenia (OZ Gočovan, ŠK stolného tenisu), podiel 
obce na financovaní Spoločného obecného úradu – stavebného a školského, pre deti 
navštevujúce CVČ v Rožňave, členské príspevky v združeniach (ZMOS, RVC Rimavská 
Sobota, Reg. Združenie miest a obcí Horného Gemera, Združenie obcí mikroregiónu Betliar, 
Združenie hlavných kontrolórov Slovenska, Združenie na rozvoj turizmu). 
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Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami (650) 
Z rozpočtovaných výdavkov 1 515,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 
515,22 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Ide o splátku úrokov za prijaté úvery do Prima 
banky. 
 
 
 
2. Kapitálové výdavky (700) 
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

1 916,00                   1 916,00                100,00 
 
Z rozpočtovaných  1 916,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1 916,00 EUR, 
čo predstavuje 100 % čerpanie.  
  
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou 
Záverečného účtu.  
 
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) Rekonštrukcia chodníka pre peších pozdĺž hlavnej cesty 
Náklady na verejné obstarávanie-zákazka s nízkou hodnotou fi Gemini Group s.r.o. v sume 
216,00 EUR a zhotovenie projektovej dokumentácie vo výške 1 700,00 EUR fi AXIS PROJEKT 
Ing. Alexandra Palacková. 

 
 

3. Výdavkové finančné operácie (820) 
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

88 149,00                  88 149,08                 100,00 
 
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 88 149,00 EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2019 v sume  88 149,08 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.  
V roku 2018 obec prijala prekleňovací bankový úver, ktorý poskytla Prima banka na 
financovanie projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Gočovo“, k preklenutiu 
časového nesúladu medzi skutočnou úhradou investičných výdavkov k projektu a ich 
refundáciou zo zdrojov EÚ vo forme NFP na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. XVII 
– 33/2018 písm. A) zo dňa 17.5.2018. Po vykonaní finančnej kontroly dostala obec NFP z PPA 
a následne zaplatila Prima banke istinu vo výške 40 048,08 EUR do splatnosti termínovaného 
úveru dňa 26.7.2019.  
 
V roku 2018 obec prijala prekleňovací bankový úver vo výške 44 638,64 EUR, ktorý poskytla 
Prima banka Slovensko a.s. na financovanie projektu „GOČOVO – sanácia miest s nezákonne 
umiestneným odpadom na preklenutie časového nesúladu medzi skutočnou úhradou investičných 
výdavkov projektu a ich refundáciou zo zdrojov SR  a EÚ  schválené PRV SR 2014-2020 vo 
forme NFP na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. I – 5/2018/A dňa 4.12.2018. 
Dňa 10.1.2019 bol poskytnutý úver 690119 vo výške 43 145,00 EUR a následne uhradená firme 
ZEMSTAV Skalica s.r.o. 
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Obecné zastupiteľstvo uznesením č. XV – 28/2017 písm. D) schválilo nákup LED osvetľovacích 
telies a výložníkov s financovaním v počte 40 ks, pričom nákupnú cenu vo výške 14 868,00 Eur 
bude obec splácať dodávateľovi SECCO PLUS s.r.o. Bratislava formou splátkového kalendára 
rovnomernými mesačnými splátkami po dobu 36 mesiacov. Dátum postúpenia pohľadávky 
a prijatia postúpenia postupníkovi BFF Central Europe od 2.11.2018. V r. 2018 zaplatených 1 
239 EUR, v r.2019 uhradených 4 956 EUR (spolu 15 splátok x 413 Eur).  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 
Záverečného účtu.  
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 88 149,00 EUR na splácanie istiny 
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume. 88 149,08 EUR, čo predstavuje 
100 %.  
 
 
 
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 
 

 
Hospodárenie obce  

 
Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 237 904,99

z toho : bežné príjmy obce  237 904,99

             bežné príjmy RO 0,00

Bežné výdavky spolu 220 151,71

z toho : bežné výdavky  obce  220 151,71

             bežné výdavky  RO 0,00

Bežný rozpočet 17 753,28

Kapitálové  príjmy spolu 65 548,15

z toho : kapitálové  príjmy obce  65 548,15

             kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 1 916,00

z toho : kapitálové  výdavky  obce  1 916,00

             kapitálové  výdavky  RO 0,00

Kapitálový rozpočet  63 632,15

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 20 470,23
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  43 145,00

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 88 149,08

Rozdiel finančných operácií - 45 004 ,08
PRÍJMY SPOLU   346 598,14 
VÝDAVKY SPOLU 310 216,79 
Hospodárenie obce  36 381,35 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku -25 915,20 
Upravené hospodárenie obce 10 466,15 
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Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku podľa rozpočtového hospodárenia:   
 

- Výsledkom rozpočtového hospodárenia zistený podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) a c) 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov je dosiahnutý prebytok bežného a 
kapitálového rozpočtu v sume 36 381,35 EUR zákonov.  

 
V prebytku sú nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 25 915,20 eur, ktoré 
pozostávajú: 
a) nevyčerpané prostriedky dotácie ÚPSVaR Rožňava na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa pre Mš Gočovo vo výške 415,20 Eur 
b) nevyčerpané prostriedky vo výške 12 000 EUR poskytnutá dotácia z Ministerstva 

financií na kapitálové výdavky – Rekonštrukcia budovy materskej školy 
c) nevyčerpané prostriedky vo výške 13 500 EUR poskytnutá dotácia z Ministerstva 

financií na kapitálové výdavky – Oprava fasády Obecného úradu. 
 
Tieto finančné prostriedky je možné v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov použiť do roku 2021 v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté. 
 
Navrhujeme vytvoriť rezervný fond vo výške 10 466,15 Eur (36 381,35 Eur – 25 915,20 
Eur). 
 
 
 
4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov 
 
Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
              
Fond rezervný Suma v EUR 
ZS k 1.1.2019  792,80 
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

2 344,05 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  
                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  
               - krytie schodku rozpočtu  
KZ k 31.12.2019  3 136,85 

 
 
 
Peňažný fond 
Obec nevytvára peňažný fond. 
 
 
 
Sociálny fond 
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
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Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2019 182,95 
Prírastky - povinný prídel -    1,05  %                    759,79  
               - povinný prídel                            
               - ostatné prírastky     
Úbytky   - závodné stravovanie                     520,36 
               - regeneráciu PS                   76,00 
               - vianočný príspevok 155,00 
               - ostatné úbytky                                                  
KZ k 31.12.2019 191,38 

 
 
 
Fond prevádzky, údržby a opráv  
Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 
Z.z. v z.n.p.  
 
 
Fond rozvoja bývania  
Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p. 
 
 
 
5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019  
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2019  v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 
Majetok spolu 558 905,97 579 858,74 
Neobežný majetok spolu 519 551,94 502 918,04 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 446 401,18 429 765,28 
Pozemky 124 071,71 124 071,71 
Umelecké diela a zbierky 8 000,13 8 000,13 
Stavby 234 232,98,74 295 993,44 
Obstaranie dlhodobého hmot. majetku 80 096,036 1 700,00 
Dlhodobý finančný majetok 73 150,76 73 150,76 
Obežný majetok spolu 38 539,71 76 158,28 
z toho :   
Zásoby 198,00 198,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  271,02 1 064,30 
Finančné účty  38 070,69 74 895,98 
Pokladnica 1 025,89 879,36 
Ceniny  176,00 186,40 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 36 868,80 73 830,22 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   
Časové rozlíšenie  814,22 784,42 
Náklady budúcich období 814,22 784,42 
Príjmy budúcich  období 0,00 0,00 
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P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2019 v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 
Vlastné imanie a záväzky spolu 558 905,87 579 858,74 
Vlastné imanie  189 010,33 245 391,27 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  189 010,33 245 391,27 
Záväzky 190 461,04 86 039,63 
z toho :   
Rezervy  216,00 432,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 35 000,00 60 915,20 
Dlhodobé záväzky 13 811,95 3 908,38 
z toho:   
Ostatné dlhodobé záväzky 13 629,00 3 717,00 
Záväzky zo sociálneho fondu 182,95 191,38 
Krátkodobé záväzky 57 337,01 16 784,05 
z toho:   
Dodávatelia  48 185,72 1 844,79 
Iné záväzky 129,67 5 152,08 
Zamestnanci 5 142,01 5 551,84 
Zúčt. s org.soc. a zdravot.poisť. 3 192,14 3 354,10 
Ostatné priame dane 687,47 881,24 
Bankové úvery a výpomoci 84 096,08 4 000,00 
Časové rozlíšenie 179 434,50 248 427,84 
Výnosy budúcich období 179 434,50 248 427,84 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 
 

Stav záväzkov k 31.12.2019   
Druh záväzku Záväzky celkom k 31.12.2019 v 

EUR 
z toho v  lehote splatnosti  

Druh záväzkov voči:    
- dodávateľom (fa za 12/2019) 1 844,79 1 844,79  
- zamestnancom (mzdy za 12/2019) 5 551,84 5 551,84 
- poisťovniam  (odvody) 3 354,10 3 354,10 
- daňovému úradu 881,24 881,24 
- štátnemu rozpočtu 0,00 0,00 
- bankám 4 000,00 4 000,00 
- ostatné záväzky (strava) 196,08 196,08 
- ostatné záväzky  4 956,00 4 956,00 
- rezervy krátkodobé zákonné 432,00 432,00 
- ostatné zúčtovanie rozpočtu obce 60 915,20  60 915,20 
- ostatné dlhodobé záväzky 3 717,00 3 717,00 
- záväzky zo SF 191,38 191,38 

Záväzky spolu k 31.12.2019 86 039,63 86 039,63 

 
 
Stav úverov k 31.12.2019  

 
Veriteľ  

 
Účel 

Výška 
poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 
istiny  

za rok 2019 

Úrok 
pripísaný za 

rok 2019 

Zostatok úveru 
(istiny) 

k 31.12.2019 

Rok 
splatnosti 

 
Dlhodobý úver 
DEXIA Komunál 
univerzálny úver 

 
investičný 

 
4 000,00 

 
 

 
101,38 

 

 
Platobná 
Bianco 
zmenka 

 
2025 

 
 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   
    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich 
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu 
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo 
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

 
 
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): 

Text Suma v EUR 
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 
z toho::  

160 494,37 

- skutočné bežné príjmy obce  160 494,37 
- skutočné bežné príjmy RO  0 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018  
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 z toho:  

- zostatok istiny z bankových úverov 4 000,00 
- zostatok istiny z pôžičiek  
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019 4 000,00 
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Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 0,00 
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019 4 000,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2019 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2018 
§ 17 ods.6 písm. a) 

 
4 000,00 160 494,37 2,49 % 

 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
 
 
 
 
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 

Text Suma v EUR 
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 
z toho:  

160 494,37 

- skutočné bežné príjmy obce  160 494,37 
- skutočné bežné príjmy RO  0,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 160 494,37 
  
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 1 095,12 
- dotácie zo ŠR 0,00 
- dotácie z MF SR .... 0,00 
- účelovo určené peňažné dary  0,00 
- dotácie zo zahraničia 0,00 
- dotácie z Eurofondov  7 098,06 
-   

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2018 152 301,19 
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018* 152 301,19 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004 0,00 
- 821005 0 
- 821007 0 
- 821009 4 956,00 
-   
- 651002 1 001,27 
- 651003 0 
- 651004 0 
- 653001 233,36 
- 653002 280,59 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019** 6 471,22 

 
Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2019** 

Skutočné upravené bežné príjmy 
k 31.12.2018* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

6 471,22 152 301,19  23,54 % 
 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Záverečný účet obce Gočovo za rok 2019 16

 
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2011 o dotáciách, právnickým osobám, 
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 
prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
 

Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky na ..... 
 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 
Občianske združenie Gočovan –  
ušitie pánskych krojových viest pre členov 

500,00 500,00 0,00 

Občianske združenie Športový klub Stolného 
tenisu – športové náradie (rakety,lopty,sieťky) 
poplatky za registráciu hráčov 

640,00 640,00 0,00 

Emília Ivanová, Gočovo 137 - 
vydanie knihy „Žila som s nimi“ 

300,00 300,00 0,00 

Stanislav Ďuraj, Gočovo 138 –  
šport.oblečenie-bežecké, cyklistické podujatia 

197,50 197,50 0,00 

 
K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2011 
o dotáciách. 

 
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia. 
 
 
 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom 
d) rozpočtom iných obcí 
e) rozpočtom VÚC 
 
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 
založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 
 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 
Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú a rozpočtovú organizáciu. 
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 
uviesť : školstvo, matrika, ....  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 
) 
 
 

- 5 - 

 Bežné výdavky          
Okresný úrad Košice Transfer na výchovu 

a vzdelávanie detí do materskej 
školy 

795,00 795,00 0,00 

Ministerstvo vnútra SR Transfer na úhradu nákladov 
preneseného výkonu štátnej 
správy na úseku hlásenia 
pobytu občanov a registra 
obyvateľov SR 

113,19 113,19 0,00 

Ministerstvo vnútra SR Transfer na úhradu nákladov 
preneseného výkonu štátnej 
správy na úseku registra adries 

18,00 18,00 0,00 

Ministerstvo vnútra SR Voľby do Európskeho 
parlamentu 

893,12 779,16 113,96 

Ministerstvo vnútra SR Voľby prezidenta SR I. 
a II.kolo   

1 455,40 1 312,80 142,60 

ÚPSVaR Rožňava Strava detí v Mš - predškoláci 1 218,00 802,80 415,20 
     

Ministerstvo 
vnútra SR 

Dotácia na prenesený výkon 
štátnej správy na úseku 
starostlivosti o životné 
prostredie 

 
32,04 

 
32,04 

 
0,00 

 Kapitálové výdavky    
MF SR Rekonštrukcia chodníka pre 

peších 
35 000,00 0,00 35 000,00 

MF SR Rekonštrukcia budovy MŠ 12 000,00 0,00 12 000,00 
MF SR Oprava fasády Obecného úradu 13 500,00 0,00 13 500,00 

  
 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.  
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s inou obcou. 
 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
Obec neuzatvorila zmluvu s VÚC. 
 
 
 
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu         
 
Obec netvorí programový rozpočet v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy. 
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13. Návrh uznesenia: 
 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 
k Záverečnému účtu za rok 2019. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 10 466,15 EUR. 
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme použiť tvorbu rezervného fondu vo výške 10 
466,15 Eur na krytie kapitálových a bežných výdavkov v súlade so schváleným zákonom č. 
67/2020 Z.z.o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby 
COVID-19, ktorý schválila NR SR dňa 2. apríla 2020 na odstránenie havarijného stavu 
a odstránenie výpadkov príjmov.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


