
 
 

Individuálna výročná správa 
 

Obce Gočovo 
 

za rok 2019 
 
 
 

 
 

 
 
 
                                                                           Ing. Milan Mlynár 
                                                          starosta obce 
 

 

 



                                                                     2

OBSAH str. 
 
1. Úvodné slovo starostu obce          3 
2. Identifikačné údaje obce         4 
3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov   6 
4. Poslanie, vízie, ciele          6 
5. Základná charakteristika obce        6 
    5.1.  Geografické údaje         7 
    5.2.  Demografické údaje         8 
    5.3.  Ekonomické údaje         8 
    5.4.  Symboly obce          9 
    5.5.  Logo obce          9 
    5.6.  História obce          9 
    5.7.  Pamiatky                    11 
    5.8.  Významné osobnosti obce                 13 
6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)                          13 

6.1. Výchova a vzdelávanie                            13 
6.2. Zdravotníctvo                              14 

     6.3. Sociálne zabezpečenie                    14 
     6.4. Kultúra                    15 
     6.5. Hospodárstvo                              15 
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva              16 
    7.1.  Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019              17 
    7.2.  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019                   18 
    7.3.  Rozpočet na roky 2020 - 2022                 19 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva       
     8.1.  Majetok                     20 
     8.2.  Zdroje krytia                   21 
     8.3.  Pohľadávky                   21 
     8.4.  Záväzky                   22 
9. Hospodársky výsledok za rok 2019 - vývoj nákladov a výnosov            25 
10.  Ostatné dôležité informácie                    26 
       10.1. Prijaté granty a transfery                 29 
       10.2. Poskytnuté dotácie                  29 
       10.3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti               29 
       10.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia            30 
       10.5. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená            30
  
 

 

 

 



                                                                     3

1. Úvodné slovo starostu obce  

 

Výročná správa obce Gočovo za rok 2019 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 2019 sme začali tradične nenáročným Trojkráľovým výstupom k rozhľadni. 

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

vystúpenie Mikuláša Gigaca zo Šumiaca, 18.ročník turistického výstupu na Trostie, v októbri 

posedenie s dôchodcami pri príležitosti mesiaca úcty k starším.  

Počas roka sme podporili miestne spolky a združenia pôsobiace v obci, ale aj športovca 

Stanislava Ďuraja ml., ktorý našu obec reprezentuje na cyklistických podujatiach a tiež 

dvojnásobnú zlatú medailistku Vandu Kračunovú, ktorá k nám doniesla dve zlaté olympijské 

medaily až z ďalekého Abú Dhabí zo svetovej špeciálnej olympiády.  Začiatkom decembra sme 

usporiadali spomienkovú slávnosť k 60.výročiu úmrtia nášho rodáka Jura Hronca. Tejto 

spomienkového podujatia sa zúčastnil predseda Matice slovenskej Marián Gešper a záznam bol 

vysielaný v slovenskom rozhlase a televízii. Súčasťou bolo aj uvedenie do života knihy pod 

názvom  „Gočovské dvory a ľudia v nich“ od autorov prof. Ondreja Hronca a Zuzany 

Palackovej. Naša obec sa zviditeľnila aj v rozhlasovej relácii Zvony nad krajinou a šiestym 

vystúpením súboru Gočovan v televíznej relácii Kapura.  

Popri zabezpečovaní administratívneho chodu a bežnej prevádzky obecného úradu a materskej 

školy sa priebežne vykonávala bežná prevádzka obce pracovníkmi aktivačných prác, čistili sa 

rigoly, verejné priestranstvá a cintorín. Udržiavala sa verejná zeleň a čistota v obci.  

V marci sa uskutočnili voľby prezidenta SR a v máji to boli voľby do Európskeho parlamentu. 

Chcem sa poďakovať občanom, ktorí nás reprezentujú mimo našej obce i v zahraničí 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:                         Obec Gočovo 

Sídlo:                           Obecný úrad č.92, 049 24 Gočovo 

Kraj:                             Košický 

Okres:                           Rožňava 

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. 

 

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. 

 

Hlavný kontrolór obce: Andrea Bobríková 

Funkciu hlavného kontrolóra obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je 

zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť, v roku 2019 pracoval v zmysle plánu 

práce.  

Obecné zastupiteľstvo:  Júlia Bakošová 

                                       Ivan Fandák 

                                       Ján Marciš 

                                       Juraj Ivan (od 5.12.2018) 

                                      Jaroslav Polák (od 5.12.2018)   

Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach.  

Obecné zastupiteľstvo v Gočove sa v roku 2019 stretlo na 4 riadnych zastupiteľstvách. 
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Komisie: Komisia kultúry, mládeže a športu 

Predseda: Jaroslav Polák 

Členovia: Mgr. Iveta Fandáková,  Ing. Monika Fandáková      

Komisia ochrany verejného poriadku  

Predseda: Ivan Fandák   

Členovia: 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 
Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným 

zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. 

 

Obecný úrad: Mária Duklesová, ekonómka a administratívna pracovníčka 

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

a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. 

Obecný úrad vykonáva: 

1. Správu administratívnej agendy 

2. Ekonomickú činnosť 

3. Správu daní a poplatkov 

4. Mzdovú agendu 

5. Evidenciu obyvateľov 

6. Vypracovanie podkladov pre stavebný úrad, životné prostredie 

7. Organizácia kultúry a športu 

8. Technické zabezpečenie prevádzky obce 

9. Systém štatistických podkladov a zisťovaní     

       

Auditor obce:  Ing. Vladimír Burkovský – GemerAudit, spol. s r.o., Rožňava 

Účasť obce v združeniach: 

Združenie miest a obcí Slovenska 

Združenie miest a obcí Horného Gemera 

Združenie na rozvoj turizmu v mikroregióne Dobšiná 

Združenie obcí Betliar – Stratená 
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Obec nezaložila žiadnu rozpočtovú, príspevkovú, neziskovú organizáciu a nemá vklad ani do 

základného imania, percentuálne podiely, podiel na hlasovacích právach v žiadnej obchodnej 

spoločnosti. 

 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

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

obyvateľov, podnikateľských subjektov a návštevníkov obce, prevádzkuje materskú školu. 

Vykonávanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebníctva, matrík, civilnej 

ochrany a sociálnej oblasti. 

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  

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, 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 obce  

 

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

je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

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.  
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5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce :  

Obec Gočovo leží v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria v severovýchodnej časti 

regiónu Horný Gemer. Dedina sa rozprestiera po oboch stranách Lipového potoka na ľavom 

brehu rieky Slanej. Obcou vedie štátna cesta I/67, ako aj toho času nefunkčná železničná trať 

Rožňava – Dobšiná.  

Susedné obce a mestá: Na severe susedí s obcou Vlachovo, na juhu s Nižnou Slanou. 

Najbližším mestom je 8 km severne ležiaca Dobšiná, okresné mesto Rožňava leží 17 km 

juhovýchodne a krajské mesto Košice 87 km východne. 

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: 22,52 obyv./km2 

 

5.2.Demografické údaje  

Počet obyvateľov k 31.12.2019 spolu    322 

 
− muži  157                       − ženy  165 

Predproduktívny vek /0-14/ spolu: 31 

- muži 16                             - ženy 15 

Produktívny vek /15-64/   spolu: 217 

− muži  112                     − ženy  105  

Poproduktívny vek /65+/    spolu: 74 

− muži  29                        − ženy   45 

Vývoj počtu obyvateľov :     

Rok   2009        406 
          2010 378 
          2011 376 
          2012 375 
          2013 371 
          2014 359 
          2015 341 
          2016 337 
          2017 335 
         2018 324 
         2019 322 

V roku 2019 sa k trvalému pobytu prihlásili 2 noví obyvatelia,  3 obyvateľov sa z trvalého 

pobytu odhlásili, počet narodených detí  (3), počet úmrtí (4).   
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Národnostná štruktúra: slovenská  

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania: prevažne evanjelická 

                                                                                               rímsko-katolícka cirkev 

                                                                                               bez náboženského vyznania  

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : 12% 

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 : 12 % , tretí najhorší okres v miere nezamestnanosti na Slovensku 

Vývoj nezamestnanosti : stagnujúci 

Obec Gočovo nemá vplyv na zamestnanosť regiónu. 

 

5.4. Symboly obce 

Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR prerokovala návrh erbu obce Gočovo a odporučila 

ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej 

republiky pod signatúrou  G-29/03. 

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 
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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, hoci najstaršia písomná zmienka pochádza  

až z roku 1427. Toto územie od roku 1320 vlastnili Bebekovci, ktorí boli nimi odmenení za 

zásluhy v bojoch proti Tatárom, od 16. storočia boli majiteľmi Andrášiovci. Po pustošivých 

nájazdoch osmanských vojsk v polovici 16. storočia bola osada vyľudnená a okolo roku 1570 

v nej žilo už len 8 rodín. Ďalšiu ranu rozvoju obcí dala morová epidémia, ktorá pustošila 

Gočovo v rokoch 1709-1710 a podľa cirkevných kroník si v Gočove a Vlachove vyžiadala 

takmer 600 obetí. Podľa sčítania ľudu v roku 1828 tu stálo 76 domov, v ktorých žilo 607 

obyvateľov. Tí sa zaoberali roľníctvom, ovčiarstvom, chovom dobytka, ťažbou a spracovaním 

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

patrila do gemersko-malohontskej župy.  

 

 

5.7. Pamiatky 

Kostol evanjelický – jednoloďová barokovo-klasicistická stavba s pravouhlým ukončením 

presbytéria a predstavanou vežou z rokov 1780-1790. Veža bola pristavaná na začiatku 19. 

storočia.  
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Text na gočovskom oltári:  Najvyššiemu Bohu tento oltár Najsvätejšej Trojice z Milosti 

Božej, za panovania slávnej Márie Terézie, pod panstvom osvieteného pána baróna Štefana 

Andrássyho, jeho večnou dobrotivosťou, za spravovania tejto filie farárom Matejom Prunom s 

nadriadeným P. Olahom, po rozhodnutí Andreja Kuzmu a Juraja Sklenára so zhromaždením 

prísažných vyhovieť, z povinnosti chrámových služobníkov Jakuba Karosza a Michala Mlinára 

uskutočnené, prácou a umením na  svojim Krištof Nigriny sa pripojil, postavený bol cirkvou 

a komunitou gočovskou, roku, keď sa smútilo. Ó, zachovaj Bože nás a cirkev.1761 

 
 

  
 
 
Kazateľnica baroková z pol. 18. stor., na parapete maľované postavy štyroch evanjelistov. 

Lavice z pol. 18. stor., na poprsniciach a bočniciach majú maľovanú  rastlinnú ornamentiku. 

Pamätná tabuľa nad sakristiou z konca 18. stor. s nečitateľným nápisom. Organ bol vyrobený v 

maďarskej továrni na výrobu organov a harmonií - Angster József a syn - v Pécs-i. Na jeho 

boku sa nachádza tabuľa s pokynmi na údržbu. 
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V roku 2019 sa zrealizovala nákladná oprava strechy na gočovskom evanjelickom a.v. kostole.  

  

Malé spoločenstvo gočovskej časti cirkevného zboru dokázalo dať dokopy 10.000 Eur, aby bol 

kostol nielen pekný, ale najmä aby bol chránený pred nepriazňou počasia. Pôvodná strecha 

bola totiž v zlom stave a poškodzovali sa nielen jej drevené časti, ale aj maľba vo vnútri 

kostola. Prispelo aj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky z programu Obnovme si svoj 

dom prispelo čiastkou 15.000 Eur. Opravu strechy realizovala firma Gál – strechy s.r.o, 

Vlachovo. 

                                

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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          „ Práca Vám vyplní život, bez ktorej je on prázdny. 

 Obsah života natrvalo nenaplní nijaká zábava. Preto pracujte, tvorte, dúfajte a vydržte, 
len tak budete šťastný.“  

Jur Hronec 
 
 

      
   
Rodný dom Jura Hronca, významného slovenského matematika, 

 päťpriestorová bloková ľudová stavba z 19. storočia. 

 

        

Rodný dom J. Hronca po rekonštrukcii                     

V dome sa nachádza múzeum, venované tejto osobnosti. Na fasáde je umiestnená pamätná 

tabuľa.  
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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.  

Dvct. Ján M. Marciš – narodil sa v Gočove r. 1884 rodičom Michalovi a Zuzane r. 

Pirošíkovej. Ako 18-ročný mladík odišiel do USA. Niekoľko rokov po príchode do USA sa 

začal pripravovať na úrad kazateľský v Concordia Seminary v Springfielde v štáte Illinois. 

Zomrel r. 1947.  

 

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 2019/2020  navštevovalo materskú školu 15 detí, z toho 6 detí, ktoré 

malo 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.  

 

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

Na mimoškolské aktivity je zriadené: 

- Centrum voľného času v Rožňave a Dobšinej 
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6.2.  Zdravotníctvo 

Zdravotná starostlivosť sa v obci neposkytuje. Zdravotnú starostlivosť poskytujú všeobecní 

lekári v susedných obciach:  

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

• MUDr. Mária Rodová, praktický lekár pre dospelých, Gemerská Poloma 

• MUDr. Mária Spišáková, lekár pre deti a mládež, Vlachovo 

Obyvatelia obce majú i možnosť voľného výberu všeobecného lekára v okresnom meste 

Rožňava. 

 

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              
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• Občianske združenie Hudobná skupina Admirál  

• Cirkevný spevokol  
 
V obci ďalej pracuje :  
 

•  Občianske združenie ,,Zachovanie pamiatky Jura Hronca,,  

• Občianske združenie Športový Klub Stolného tenisu  
 
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.   

 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa 

bude orientovať na rozvoj kultúrnych i športových aktivít v obci. 

 

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. Zahŕňa rastlinnú a živočíšnu výrobu 

(chov dobytka a oviec), zamestnáva 24 stálych a 16 zamestnancov na dohodu z okresu Rožňava. 

Na prenajatých pozemkoch Urbárskeho a pasienkového spoločenstva v Gočove hospodári 

súkromne hospodáriaci roľník Ing. Richard Macháň z Dobšinej. Prenajal si 75 ha 

poľnohospodárskej pôdy a začal s chovom hovädzieho dobytka mäsového typu plemena Abberdeen 

agnus. 

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.  
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

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 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019 
 
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 
 
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 



                                                                     17

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 
 

VÝDAVKY 

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 
 
7.2. 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
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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 

 

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). 
 
7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022     

 Skutočnosť 
k 31.12.2019 

Rozpočet   
na rok 2020 

Rozpočet 
 na rok 2021 

Rozpočet 
 na rok 2022 

Príjmy celkom 346 598,14 238 733,00 165 233,00 165 233,00 
z toho :     
Bežné príjmy 237 904,99 165 733,00 165 233,00 165 233,00 
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Kapitálové príjmy 65 548,15 0,00 0,00 0,00 
Finančné príjmy 43 145,00 73 000,00 0,00 0,00 
 Skutočnosť 

k 31.12.2019 
Rozpočet   

na rok 2020 
Rozpočet 

 na rok 2021 
Rozpočet 

 na rok 2021 

Výdavky celkom 310 216,79 238 733,00 160 233,00 165 233,00 
z toho :     
Bežné výdavky 220 151,71 165 733,00 160 233,00 160 733,00 
Kapitálové výdavky 1 916,00 68 000,00 0,00 0,00 
Finančné výdavky 88 149,08 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

 
INFORMÁCIA O SCHODKU ROZPOČTU  
 
Celkový schodok (vrátane finančných operácií) 
 Schválený rozpočet Rozpočet po 

zmenách 
Skutočnosť 

Celkové príjmy 199 073,00 346 598,00 346 598,14 
Celkové výdavky 199 073,00 310 249,00 310 216,79 
Celkový schodok 0,00 36 349,00 36 381,35 
 
 
Celkový schodok (po vylúčení finančných operácií) 
 Schválený 

rozpočet 
Rozpočet po 

zmenách 
Skutočnosť 

Celkové príjmy bez finančných operácií 162 313,00 303 453,00 303 453,14 
Celkové výdavky bez finančných operácií 192 117,00  222 100,00 222 067,71 
Celkový schodok bez finančných operácií -29 804,00 81 353,00 81 385,43 
 
Bežný schodok  
 Schválený rozpočet Rozpočet po 

zmenách 
Skutočnosť 

Bežné príjmy spolu 162 313,00 237 905,00 237 904,99 
Celkové výdavky 156 117,00 220 184,00 220 151,71 
Celkový schodok 
(Príjmy – výdavky) 

6 196,00 17 721,00 17 753,28 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 
 
8.1. Majetok 
 

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 80 096,36 1 700,00 
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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 
 

8.2 Zdroje krytia 

Pasíva  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Skutočnosť 
k  31.12.2019 

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 

Krátkodobé záväzky 57 337,01 16 784,05 

Dodávatelia 48 185,72 1 844,79 

Iné záväzky 129,67 5 152,08 

Zamestnanci 5 142,01 5 551,84 

Zúčtovanie s org. soc. a zdravot. poisť. 3  192,14 3 354,10 

Ostatné priame dane 687,47 881,24 

Bankové úvery dlhodobé 84 096,08 4 000,00 

Časové rozlíšenie 179 434,50 248 427,84  

Výnosy budúcich období (384) 179 434,50 248 427,84 
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

Na účte 021 je vykázaný prírastok v sume 80.096,36 €, ktorý vznikol zaradením majetku do 
užívania – rekonštrukcie miestnych komunikácií. V roku 2019 na účte 042 - Obstaranie DHM 
vykazuje účtovná jednotka prírastok v sume  1.700,00 € a úbytok v sume 1.800,00 €. Prírastok 
predstavuje projektovú dokumentáciu pre realizáciu chodníka pre peších. Úbytok predstavuje 
vyradenie projektovej dokumentácie k nedokončenej investícii na rekonštrukciu miestnych 
komunikácií. 
V roku 2019 bola zrušená opravná položka k nevyužitej projektovej dokumentácii na 
rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 1.800,00 € z dôvodu zmarenej investície. 
 
V roku 2018 obec prijala prekleňovací bankový úver 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 Poľnohospodárskej platobnej agentúry 
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. 
 
 

8.3. Pohľadávky 

Pohľadávky  Zostatok 
 k 31.12 2019 

Zostatok  
k 31.12 2018 

Pohľadávky po lehote splatnosti   1 064,30 271,02 

Pohľadávky z daňových príjmov   1 042,30 153,02 

Pohľadávky z nedaňových príjmov 22,00 118,00 

Ostatné pohľadávky 0,00 0,00 

 
 
Pohľadávky  Riadok 

súvahy 
Hodnota  

pohľadávok 
Opis 

 

Pohľadávky z nedaňových 
príjmov obcí   

068 22,00 
 

318-neuhradený poplatok za  TKO 
     

Pohľadávky z daňových 
príjmov 

069 1 042,30 
 

319- neuhradená daň z nehnuteľnosti 
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8.4. Záväzky 

Záväzky           Riadok súvahy Zostatok 
k 31.12.2019   

Zostatok 
k 31.12.2018    

Dlhodobé záväzky z toho:  140 3 908,38 13 811,95 

- záväzky zo sociálneho fondu 144 191,38 182,95 

- záväzky z neinvestičného dodávateľského 

úveru 

141 3 717,00 13 629,00 

    
Krátkodobé záväzky z toho:  151 16 784,05 57 337,01 

- záväzky voči dodávateľom (fa za december 

2019) 

152 1 844,79 48 185,72 

- záväzky voči zamestnancom (mzdy za 

december) 

163 5 551,84 5 142,01 

- záväzky voči poisťovniam  165 3 354,10 3 192,14 

- záväzky voči daňovému úradu 167 881,24 687,47 

- iné záväzky (zrážky-zamestnanci-strava) 160 196,08 129,67 

- ostatné záväzky 160 4 956,00 0,00 

- ostatné zúčtovanie rozpočtu obce 137 60 915,00 35 000,00 

- rezervy krátkodobé zákonné 130 432,00 216,00 

- záväzky voči štátnemu rozpočtu  0,00 0,00 

- bankám 173 4 000,00 84 096,00 

- Spolu 126 86 039,63 190 461,04  

 
 

Záväzky           Zostatok 

k 31.12.2019    

Zostatok 

k 31.12.2018    

Záväzky z toho:  20 692,43 71 148,96 

a) so zostatkovou dobou splatnosti  do 1 roka  z toho: 16 784,05 57 337,01 

b) so zostatkovou dobou splatnosti  od 1 roka do 5 rokov z toho: 3 908,38 13 811,95 

c) so zostatkovou dobou splatnosti  nad 5 rokov z toho: 0,00 0,00 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. XV – 28/2017 písm. D) schválilo nákup LED 

osvetľovacích telies a výložníkov s financovaním v počte 40 ks, pričom ich nákupnú cenu 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 postupníkovi BFF Central Europe od 2.11.2018.                                    

      (dodávateľský neinvestičný úver – kúpna zmluva podľa § 409 zákona č. 513/1991)  

Prevod dlhodobých záväzkov z účtu     479 r. 2019 na účet 379 vo výške  1 239,00 € 

                                                               479 r. 2020 na účet 379 vo výške  4 956,00 € 
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 9. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov 
Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 
Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2019 

Náklady 165 135,07 228 780,98 194 553,67 

50 – Spotrebované nákupy 

501 – Spotreba materiálu 

502 – Spotreba energie 

504 – Predaný tovar 

19 141,41 

13 182,43 

5 832,62 

126,36 

15 537,27 

8 565,94 

6 866,03 

105,30 

18 136,61 

  11 940,17 

6 196,44 

0,00 

51 – Služby 28 231,78 92 645,92 19 806,79 

511 – Opravy a udržiavanie 6 741,20 31 248,96 2 190,49 

512 - Cestovné 388,63 310,91 374,10 

513 – Náklady na reprezentáciu 590,25 227,86 428,20 

518 – Ostatné služby 20 511,70 60 858,19 16 814,00 

52 – Osobné náklady 99 893,23 101 144,94 128 371,15 

521 – Mzdové náklady 73 114,78 73 748,28 92 707,62 

524 – Zákonné sociálne poistenie 24 333,79 25 176,27 31 351,04 

527 – Zákonné sociálne náklady 2 444,66 2 220,39 4 312,49 

53 – Dane a  poplatky 174,37 108,46 109,56 

538 – Ostatné dane a poplatky 174,37 108,46 109,56 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

758,01 1 698,56 4 410,01 

541 – Zostatková cena pred. DHM 96,20 0,00 0,00 

545 -Ostatné pokuty, penále 0,00 3,00 0,00 

546 – Odpis pohľadávky 0,00 497,91 0,00 

548 – Ost.nákl.na prevádzk. činnosť 661,81 1 197,65 4 410,01 

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

 

14 518,46 

 

13 180,00 

 

18 767,90 

551 – Odpisy DHM 12 334,46 13 180,00 18 767,90 

Rezervy a opravné položky 
z prevádzkovej činnosti 

2 184,00 0,00 0,00 

553 – Tvorba ostatných rezerv 384,00 0,00 432,00 

558 – Tvorba ostat. opr. položiek 
z prevádzkovej činnosti 

1 800,00 0,00 0,00 

56 – Finančné náklady 1 007,13 1 688,12 2 300,28 

562 - Úroky 97,39 186,52 1 001,27 
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568 – ostatné finančné náklady 909,74 1 501,60 1 299,01  

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

1 410,68 2 777,71 2 651,37 

585 – náklady na transfery   610,68 827,71 1 013,87 

586 – náklady na transfery 800,00 1 950,00 1 637,50 

Výnosy 166 283,62 169 072,18 250  935,22 

60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 

929,56 963,10 805,60 

602 – Tržby z predaja služieb 803,20 857,80 766,00 

604 – Tržby za predaný tovar 126,36 105,30 39,60 

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

140 237,96 145 799,32 167 171,20 

632 – Daňové výnosy samosprávy 125 333,10 141 244,40 162 684,13 

633 – Výnosy z poplatkov 14 904,86 4 554,92 4 487,07 

64 – Ostatné výnosy 3 792,88 4 013,45 2 943,61 

641 – Tržby z predaja DHM 303,40 0,00 0,00 

644 – Zmluvné pokuty, penále 0,00 198,24 0,00 

648 – Ost. výnosy z prev. činnosti 3 489,48 3 815,21 2 943,61 

65 – Zúčt.rezerv a oprav. polož. 0,00 0,00 1 800,00 

658 – Zúčtovanie ost.oprav.položiek 0,00 0,00 1 800,00 

66 – Finančné výnosy 129,00 885,02 35,43 

662 - Úroky  0,00 3,42 35,43 

665 -výnosy z dlhodob. fin. majetku 0,00 881,60 0,00 

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

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

 

21 194,22 

 

17 411,29 

 

 

78 179,38 

693 – Výnosy samosprávy – bežné 
transfery 

12 738,31 8 133,96 64 205,91 

694 – Výnosy samosprávy – 
kapitálové transfery 

8 455,91 9 277,33 13 973,47 

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

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV, - záporný HV/ 

1 148,55 -59 708,80 56 381,55 

 

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

Náklady /účt.tr.5/                   194 553,67 Eur 



                                                                     25

Výnosy /účt.tr.6/                    250 935,22 Eur 

Rozdiel = zisk                          56 381,55 Eur 

Tvorí ho majetok účtovnej jednotky vrátane zásob, pohľadávok, bankových účtov obce a HV 

k 31.12.2019 za účtovný rok, znížený o všetky záväzky, t.j. voči fondom, zamestnancom 

a dodávateľom znížený alebo zvýšený o HV za minulé roky. 

Účet 431 – výsledok hospodárenia za rok 2019: 

250 935,22 - 194 553,67- /zisk/ vo výške 56 380,94 €. 

 

Celková výška výnosov k 31.12.2019 bola vykázaná vo výške 250 935,22 €, čo predstavuje 

nárast výnosov oproti roku 2018, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 

169 072,18 €. Nárast výnosov bol spôsobený nárastom podielových daní, dane z nehnuteľnosti 

a výnosov z bežných transferov zo ŠR. 

Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:  

-podielové dane vo výške 140 819,68 € 

-daň z nehnuteľnosti vo výške 21 432,45 € /zistená u daňového subjektu LESY SR š.p. OZ 

Rožňava nesprávne uvedenú výmeru za lesný hospodársky celok Súľová za roky 2016-2019. 

Dodatočne vyrubený rozdiel na dani  z nehnuteľnosti v celkovej hodnote 5 682,87 €. 

-výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 64 205,91 € (účet 

693) 

-výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy o výške 13 973,47 € (účet 

694) 

-poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 3 457,00 € 

 

Celková výška nákladov k 31.12.2019 bola vykázaná vo výške 194 553,67 €, čo predstavuje 

pokles nákladov oproti roku 2018, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 

228 780,98 €. 

Pokles nákladov bol spôsobený znížením služieb /r. 2018 zvýšenie-platba za zemné práce-

sanáciu miest. 

Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:  

-mzdové náklady vo výške  92 707,62 € 

-sociálne náklady vo výške 31 351,04 € 

-služby za odvoz TKO vo výške 5 417,59 €   

-odpisy vo výške 18 335,90 € 

-náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 4 410,01 €. 
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10.  Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

 

V roku 2019 obec prijala bežné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 
prostriedkov v EUR  

Ministerstvo 
vnútra SR 

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

113,19 

Ministerstvo 
vnútra SR 

Voľby do Európskeho parlamentu 779,16 

Ministerstvo 
vnútra SR 

Voľby prezidenta SR 1 312,80 

Ministerstvo 
vnútra SR 

Transfer na úhradu nákladov preneseného 
výkonu štátnej správy na úseku registra 
adries 

18,00 

Krajský školský 
úrad 

Výchova a vzdelávanie-Mš   795,00 

ÚPSVaR Projekt podpora rozvoja miestnej 
a regionálnej zamestnanosti č.19/43/50J-26 

2 962,84 

ÚPSVaR Projekt Cesta na trh práce 2, Opatrenie č.2-
218/43/054/365 

14 277,12 

ÚPSVaR Strava detí Mš - predškoláci 1 218,00 
ÚPSVaR Projekt č.18/43/054/365 1 354,81 
Ministerstvo 
vnútra SR 

Skladník CO - dohoda 71,74 

Poľnohospodárska 
platobná agentúra 

Projekt Sanácia miest s nezákonným 
odpadom 

43 145,00 

Okresný úrad 
odbor život.prostr. 

Transfer na životné prostredie 32,06 

 

 

 

Prijatý kapitálový transfer v roku 2019: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

PPA Rekonštrukcia miestnych komunikácii 
v obci Gočovo 

40 048,15 

Ministerstvo 
financií SR 

 
Rekonštrukcia budovy Mš 

 
                   12 000,00 

Ministerstvo 
financií SR 

 
Rekonštrukcia fasády Obecného úradu 

 
                   13 500,00 

Spolu   65 548,15 
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Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

Finančné prostriedky – kapitálový transfer poskytnutý z Ministerstva financií SR 

Ministerstvo financií SR v súlade so zákonom č. 333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 

2019 a v zmysle § 8 a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy poskytlo v  roku 2019 účelovú dotáciu v sume 13 500,00 Eur na akciu Oprava fasády 

budovy Obecného úradu, ktoré je možné čerpať do roka 2021.  

 

Finančné prostriedky – kapitálový transfer poskytnutý na základe uznesenia vlády SR 

Na základe uznesenia vlády č. 490 zo dňa 24.10.2018 bola obci poskytnutá účelová dotácia na 

kapitálové výdavky na akciu vo výške 35 000,00 Eur, ktoré neboli v roku 2019 použité, je 

možné čerpať do konca roka 2020. 

Finančné prostriedky – kapitálový transfer poskytnutý z rezervy vlády SR 

Na základe uznesenia vlády SR č. 559 zo dňa 20.11.2019 k Priebežnej informácii o realizácii 

Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava boli obci poskytnutá účelová dotácia z rezervy vlády 

SR - kapitálové výdavky na akciu Rekonštrukcia budovy materskej školy vo výške 12 000,00 

Eur, ktoré je možné čerpať do konca roka 2021. 

Finančné prostriedky – bežný transfer poskytnutý z Poľnohospodárskej platobnej 

agentúry 

Na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.074KE220025 

z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym 

fondom pre rozvoj vidieka /EPFRV) bol po zistení plnenia cieľov projektu dodržaný predmet 

a cieľ projektu a poskytnutý finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom GOČOVO – 

sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom vo výške 43 145 € - (EPFRV 75% a ŠR SR 

25%). Sanáciou miest s nezákonne uloženým odpadom došlo k skultúrneniu životného 

prostredia v obci, odbremeneniu prostredia od tuhých komunálnych odpadov, zlepšeniu 

životných podmienok obyvateľov a zatrávneniu dotknutého územia. 

 

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 2019 v plnej výške v sume 795,00 € boli použité 

na financovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom 5-

ročných detí - nákup pracovných a učebných pomôcok v Materskej škole Gočovo.  
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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 113,19 €, 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 2018 použitá v plnej výške 18,00 €.  

 

Finančné prostriedky poskytnuté Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny  

Projekt „Cesta na trh práce 2“-Opatrenie č.2 na podporu vytvárania pracovných miest  verejných 

zamestnávateľov pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť č.20/43/054/6 na obdobie 

1.10.2018-30.9.2019 – pre 2 pomocných robotníkov vo výške 14 277,12 €. 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.  

Ďalší projekt  č.19/43/50J/26  na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j 

zákona č. 5/2004 Z .z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  uzatvorený na obdobie od 1.5.2019-31.1.2020 pre 1 pomocného robotníka,  

bol poskytnutý príspevok vo výške 2 962,84 €.  

 

Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním volieb do Európskeho parlamentu, 

ktoré sa konali 25.5.2019  

Obci boli prostredníctvom Okresného úradu v Rožňave poskytnuté finančné prostriedky vo výške 

893,12 € k príprave a konaniu volieb do Európskeho parlamentu, ktoré boli použité vo výške 

779,16 €, vrátené nevyčerpané finančné prostriedky na výdavkový účet Ministerstva vnútra SR 

v sume 113,96 €.  

 

Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním volieb prezidenta Slovenskej 

republiky, ktoré sa konali 16.3.2019 a druhé kolo 30.3.2020. 

 Obci boli prostredníctvom Okresného úradu v Rožňave poskytnuté finančné prostriedky vo výške 

1 312,80 € k príprave a konaniu volieb prezidenta SR, ktoré boli použité vo výške 779,16 €, vrátené  

nevyčerpané finančné prostriedky v sume 142,60 €. 
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 Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy  

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

2018 bola z Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie, Košice poukázaná dotácia v 

celkovej výške 32,06 €, ktorá bola prevedená na účet Spoločného stavebného úradu v Dobšinej.  

 

10.2. Poskytnuté dotácie  
 
V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.3/2011 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma 
poskytnutých 
 prostriedkov 

v EUR 
Občianske združenie 

Gočovan 

Šitie pánskych krojových viest pre 

členov folklórnej skupiny Gočova 

 

500,00 

Občianske združenie 

Športový klub stolného tenisu 

Materiálno-technické vybavenie 

(športové náradie-rakety,lopty,sieťky, 

poplatky za registráciu hráčov) 

 

640,00 

Emília Ivanová, Gočovo 137 Vydanie knihy „Žila som s nimi“ 300,00 

Stanislav Ďuraj, Gočovo 138 Športové oblečenie-bežecké, cyklistické 

podujatia 

197,50 

Spolu  1 637,50 

 

10.3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Výstavba chodníka pozdĺž hlavnej cesty 

- Oprava fasády a zateplenie budovy Obecného úradu 

- Zateplenie budovy materskej školy a oprava sociálnych zariadení 

- Príprava projektovej dokumentácie na dokončenie asfaltovania miestnych komunikácií 

- Oprava Domu smútku. 
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10.4. 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 vo 

svojej činnosti nepretržite i naďalej. 

Obec Gočovo neemitovala cenné papiere (akcie) obchodované na regulovanom trhu v zmysle § 

20 ods.6 a 7 zákona o účtovníctve, preto nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať 

štrukturované informácie §20 ods.6 a 7 zákona o účtovníctve, napr. vyhlásenie o správe 

a riadení. 

Obec Gočovo nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie. 

 

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

Obec nevedie žiadne súdne spory a zároveň nie je vystavená cenovým a úverovým rizikám, 

rizikám likvidity a rizikám, ktoré súvisia s tokom hotovosti. 

 

 

Vypracovala:  Mária Duklesová                                                 Schválil: Ing. Milan Mlynár 

 

 

V Gočove dňa 18.06.2020 

 

 

 

 

Prílohy: 
 

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


