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1. Úvodné slovo starostu obce  

Výročná správa za rok 2021, ktorú Vám predkladám poskytuje reálny pohľad na činnosť obce 

a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku.  V sledovanom roku sme sa snažili plniť všetky 

úlohy, ktoré nám vyplývajú z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov, Ústavy Slovenskej republiky a ďalších zákonov a ustanovení, 

ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní samosprávnych kompetencií a kompetencií 

vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy. 

Všetky oblasti spoločenského a verejného života počas roka 2021 boli výrazne poznačené 

pandémiou - koronavírusom ochorením COVID-19, čo poznačilo aj celkové dianie v našej 

obci. Schválili sme rozpočet na rok 2021, ktorý bol okresaný z dôvodu výdavkov štátu na 

zmiernenie dopadov pandémie, ale aj napriek tomu sme dokázali našu obec opäť skrášliť 

a zveľadiť. Celkove naša obec zvládla situáciu s ochorením COVID-19 a vyhláseného 

núdzového stavu celkom dobre. V rámci opatrení  sme zakúpili a bezplatne odovzdali  našim 

občanom starším ako 60 rokov respirátory.   

 Z dotácie vlády z rezortu Ministerstva financií SR sa nám podarilo zrekonštruovať budovu 

Obecného úradu, ktorá na to čakala 60 rokov. Urobili sme celoplášťové zateplenie budovy  

a novú vonkajšiu omietku, čím sme výrazne dokázali ušetriť za vykurovanie ako aj skrášliť 

celkový dojem budovy. Z úveru sme zrekonštruovali miestnu komunikáciu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

nad ihriskom, ktorá patrila k jedným z najviac zničených v obci. Podali sme projekt na obnovu 

povrchu miestnej komunikácie od nášho námestia až po cintorín na Ministerstvo investícií 

a regionálneho rozvoja za 101 tis. Eur. Na výsledok posúdenia našej žiadosti čakáme.  Urobili 

sme rekonštrukciu pomníka padlým v I. a II. svetovej vojne z prostriedkov Úradu vlády SR.         

V júni sa na celom Slovensku ukončilo sčítanie obyvateľov, ktoré sa po prvýkrát uskutočnilo 

elektronicky. V auguste sme zorganizovali 20. ročník turistického výstupu na Trostie, účasť 

z dôvodu zlej epidemickej situácie bola oproti minulým rokom iba polovičná.  

Viacerí občania využili možnosť odkúpenia obecných pozemkov pod svojimi domami, alebo 

v ich tesnej blízkosti, čím si dali do poriadku svoje vlastnícke vzťahy. V obci  začali 

pozemkové úpravy, ktoré budú prebiehať až do roku 2023, čím budú vysporiadané vlastnícke 

vzťahy v celom katastri obce. Občania budú mať scelené pozemky, vytvoria sa pozemky na 

výstavbu rodinných domov, nové cesty, odvodňovacie rigoly a mnoho ďalších ekologických 

krajinných prvkov. Z enviromentálneho fondu boli koncom roka občanom pridelené 

kompostéry do domácností. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí svojim dielom a prácou prispeli 
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k rozvoju a napredovaniu obce Gočovo  a  aj napriek ťažkej dobe sme sa dokázali vzájomne 

podporiť a pomáhať si.                                                           

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 

Údaje o obecnom úrade: 
 

Starosta:  

je predstaveným obce a jej najvyšším výkonným 

orgánom, zvoláva a vedie zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, zastupuje obec vo vzťahu 

k štátnym orgánom, právnickým a 

fyzickým osobám, vykonáva obecnú správu 

a rozhoduje o veciach, ktoré nie sú vyhradené 

obecnému zastupiteľstvu. 

Ing. Milan Mlynár 
 

 

Zástupca starostu:  

poverený výkonom funkcie v zmysle ustanovenia § 

13b ods.1 až 3 zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení. 

 

Ján Marciš 

 

Hlavná kontrolórka obce 

Do funkcie hlavného kontrolóra obce bola zvolená 

uznesením č. X - 20/2016 zo dňa 27.02.2017 na 

obdobie od 01.03.2017 do 28.02.2023. 

 

Andrea Bobríková 

 

 

 

http://www.gocovo.sk/
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 Obecné zastupiteľstvo: 

Zvolené v priamych voľbách dňa 10.11.2018 

na obdobie 4 rokov. 

                                       

. 

 

Júlia Bakošová 

                    Ivan Fandák 

                    Juraj Ivan 

                    Ján Marciš 

                    Jaroslav Polák  

 

OZ v roku 2021 sa stretlo na 3 riadnych zasadnutiach  v zasadačke Obecného úradu – 

 /8.4., 17.6., 25.11.2021/ za dodržania všetkých hygienických opatrení. 

Komisie:       Kultúry, mládeže a športu 

 

                                                                                                 

 Ochrany verejného poriadku 

   

                       

                    Sociálna komisia 

 

 

                    Inventarizačná komisia 

 Predseda:  Jaroslav Polák 

 Členovia:   Mgr. Iveta Poláková 

                    Ing, Monika Fandáková                            

 Predseda:  Ivan Fandák 

 Členovia:  Michal Bilý 

                    Dušan Rogos 

 Predseda:  Júlia Bakošová 

 Členovia:  Žófia Mlynárová 

                    Lýdia Hlaváčová 

                    Helena Bronďošová 

 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. 

             Ekonomický  

a administratívny  pracovník            

 

Mária Duklesová 

 

Obec Gočovo v roku 2021 mala uzavreté dohody o pracovnej činnosti: 

Zuzana Dúdorová – dovoz stravy pre materskú školu a seniorov 

Janka Grešková – údržba obecných budov a Obecného úradu 

Mgr. Mária Sklenárová – kronikárka na základe dohody o vykonaní prác 

 

          Materská škola        
          

          

           Riaditeľka 

           Učiteľka 

           Školníčka 

             

 

          

    Mgr. Lucia Rybárová 

    Bc. Svetlana Laciaková          

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

Právne služby na základe uzavretej zmluvy poskytuje obci advokátka JUDr. Mária Ďurajová.  

 

Rozpočtové organizácie obce   

Obec Gočovo nemá rozpočtové organizácie. 

 

 

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 

Obec nezaložila žiadnu rozpočtovú, príspevkovú, neziskovú organizáciu a nemá vklad ani do 

základného imania, percentuálne podiely, podiel  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.  

Vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s nehnuteľným, hnuteľným a finančným 

majetkom, rozhoduje vo veciach daní a poplatkov. Vykonáva prenesený výkon štátnej správy 

v oblasti stavebníctva, matrík, civilnej ochrany a sociálnej oblasti. 

Vízie obce: Obec s dobudovanou infraštruktúrou, podporujúca zachovanie kultúrnych tradícií, 

organizujúca zaujímavé športové a spoločenské aktivity, zlepšujúca životné prostredie                      

a možnosti voľnočasových aktivít pre mladé rodiny, vytvárajúca podmienky pre rozvoj služieb 

cestovného ruchu. 

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  



                                                                     7 

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.  

Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. Predkladaná výročná správa sa vyhotovuje v zmysle § 20 uvedeného zákona. 

5.1.Geografické údaje 

5.2. Geografická poloha obce :  

Obec Gočovo leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria v severovýchodnej časti 

regiónu Horný Gemer, administratívne patrí do Košického kraja a spadá do okresu Rožňava. 

Dedina sa rozprestiera po oboch stranách Lipového potoka na ľavom brehu rieky Slanej. 

Dopravnou osou obce je cesta I. triedy č. I/67, ktorá spája okresné mesto Rožňava s obcou 

Dobšiná smerom do Národného parku Slovenský raj.  

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 31.12.2021 spolu    315 

 

− muži  156                       − ženy  159 

Predproduktívny vek /0-14/ spolu: 27 

- muži 15                            - ženy 12 

Produktívny vek /15-64/      spolu: 213 

− muži  112                         - ženy  101  

Poproduktívny vek /65+/    spolu: 75 

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tvorcov%C3%BD_kilometer
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hekt%C3%A1r
http://sk.wikipedia.org/wiki/Metrov_nad_morom
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Go%C4%8Dovo&language=sk&params=48.7584_N_20.4178_E_region:SK_type:city
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− muži  29                           - ženy   46 

 

Vývoj počtu obyvateľov :     

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Obyv. 406 378 376 375 371 359 341 337 335 324 322 316 315 

 

V roku 2021 sa k trvalému pobytu prihlásili 3 noví obyvatelia,   počet narodených detí  (1), 

počet úmrtí (5).  

V rámci Košického kraja sa územie radí k oblastiam, kde má počet obyvateľov z dlhodobého 

hľadiska stagnujúci charakter. V obci stagnuje nielen rozvoj bytového fondu, ale aj malého 

a stredného podnikania. 

 

Národnostná štruktúra: slovenská  

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania: prevažne evanjelická 

                                                                                               rímsko-katolícka cirkev 

                                                                                               bez náboženského vyznania  

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť: celý okres Rožňava patrí k oblastiam s vysokou mierou evidovanej 

nezamestnanosti v SR, pohybuje sa v rozpätí od 15 % do 20 %. 

V obci má počet nezamestnaných stagnujúci charakter. Je to spôsobené sezónnym charakterom 

pracovných príležitosti v tejto oblasti, nakoľko zamestnávatelia ako družstvá, lesy a urbárske 

spoločenstvá prijímajú, len na letnú sezónu a počas zimnej sú títo pracovníci vedený na úrade 

práce ako nezamestnaní. Obyvatelia musia dochádzať za prácou do okolia, najčastejšie 

príležitosti sú v ťažbe nerastných surovín, v poľnohospodárstve a poľovníctve. 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. 

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

a raticami .                       

  

   

 

 
 

Vlajka obce 

  
Pečať obce   

 

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

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

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

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

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

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

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

V jej poli je text: GEMEINDE GÓCZ.  

 

 5.5. Logo obce 

Obec nemá logo. 

 

5.6. História obce  

Obec vznikla ako pastierska osada asi v 14.storočí, 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. V roku 1910 v nej žilo 478  ľudí. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali ovčiarstvom, 

chovom dobytka, ťažbou a spracovaním dreva, výrobou kolies, uhliarstvom a baníctvom. Do 

roku 1918 obec administratívne patrila do gemersko-malohontskej župy.  
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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.  

 

                           
 

 

V interiéri sa nachádza hodnotné barokové zariadenie. Barokový oltár pochádza z roku 1761, 

ústredný priestor je lemovaný tordovanými stĺpmi a akantovou ornamentikou. Kazateľnica z 

polovice 18. storočia je drevená polychómovaná, na parapete sú zobrazení evanjelisti. K 

ďalšiemu zariadeniu patria lavice z rovnakého obdobia, na bočniciach dekorované maľovanými 

rastlinnými motívmi. Empora je drevená, maľovaná, nesená tordovanými stĺpmi. V kostole sa 

nachádzajú štyri zvony, z nich najstarší pochádza z roku 1797. Fasády kostola sú členené 

lizénami a segmentovo ukončenými oknami so šambránami a klenákmi. Veža je členená 

pilastrami a ukončená korunnou rímsou a terčíkom a hodinami a barokovou helmicou a 

laternou.  

 

 Pomník padlých v I. a II. svetovej vojny pred kostolom 
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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 Piribekovej. 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. 

                                  
  

 

                       

Rodný dom J. Hronca po rekonštrukcii -  päťpriestorová bloková ľudová stavba z 19.storočia.                   

 

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.  
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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/ 

Materská škola v Gočove začala svoju činnosť detskej opatrovne v školskom roku 1946/47 pod 

vedením mladej učiteľky Heleny Rajniakovej neskôr Hlaváčovej. V roku 1960 budova školy 

prešla veľkou rekonštrukciou. V roku 1967 nastupuje učiť učiteľka Emília Ivanová z Gočova. 

V roku 1974 sa v Gočove ruší Základná škola a presúva sa do Vlachova. Materská škola 

zostáva pod vedením riaditeľky Heleny Hlaváčovej. V rokoch 1992-1996 bola činnosť MŠ 

zastavená, znovu sa otvorila v školskom roku 1996/1997. 

       Riaditeľka MŠ:   Mgr. Lucia Rybárová  

       Učiteľka:               Bc. Svetlana Laciaková  

       Školníčka:             Miriam Baranová  

Adresa:              049 24 Gočovo 94 

V školskom roku 2020/2021  navštevovalo materskú školu 12 detí, z toho 6 detí, ktoré 

mali rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, v školskom roku 2021/2022 je 14 

detí.  

Žiaci do základnej školy dochádzajú do susedných obcí Vlachovo alebo Nižná Slaná. 

Najbližšie stredné školy sú  v meste Dobšiná a Rožňava.  

Podobne na mimoškolské aktivity je zriadené: 

- Centrum voľného času v Rožňave a Dobšinej 

 

6.2.  Zdravotníctvo 

Zdravotná starostlivosť sa v obci neposkytuje. Zdravotnú starostlivosť poskytujú všeobecní 

lekári v susedných obciach:  
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 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, ordinuje 3-krát týždenne 

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

Rožňava. Ďalšia zdravotnícka starostlivosť je poskytovaná formou primárnej, sekundárnej 

alebo následnej zdravotníckej starostlivosti v štátnych a neštátnych zdravotníckych 

zariadeniach v okresnom meste v Rožňave, krajskom meste Košiciach ako aj Rimavskej 

Sobote.  

6.3. Sociálne zabezpečenie 

Sociálne služby v obci sú zabezpečované organizáciami, ktoré sú oprávnené takéto služby 

poskytovať. Obec nemá žiadny domov sociálnych služieb (najbližšie zariadenie pre seniorov 

v Nadabulej, Rožňave, Čučme, Rejdovej).  

Pre obyvateľov, ktorí sú na nich odkázaní sú poskytované terénnym spôsobom. Obec zabezpečuje 

pre seniorov možnosť donášky obedov do domácnosti.  

Obec aktívne pomáha obyvateľom, ktorí požiadajú o službu pri výbere a komunikácii 

s poskytovateľmi sociálnych služieb, posúdením zdravotného stavu zmluvným lekárom, vydanie 

rozhodnutia na umiestnenie obyvateľov do zariadení sociálnych služieb. 

V ďalšom období plánuje zvyšovať kvalitu sociálnych služieb pre svojich obyvateľov a taktiež 

riešiť bývanie aj občiansku vybavenosť so sociálnou štruktúrou. 

 

6.4. Kultúra a šport 

 

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  

• Skupina Gôšovskí chlapi 

• Cirkevný spevokol  

V obci ďalej pracujú mimovládne organizácie:  

 Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo  

 Občianske združenie ,,Zachovanie pamiatky Jura Hronca 
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 Jednota dôchodcov 

 Poľovné združenie Jasenov vrch Vlachovo-Gočovo 

 Zväz protifašistických bojovníkov  

 

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

činnosť. V súčasnosti má 3 672 zväzkov krásnej i náučnej literatúry pre deti a dospelých.   

 

V rámci športu v obci pôsobí OZ Športový Klub stolného tenisu. Obec má vybudované ihrisko, 

ktoré sa využíva na prípravné zápasy mužstiev zo susedných obcí, nemá vlastné futbalové 

mužstvo. Obyvatelia môžu športovať na nohejbalovom ihrisku, v zariadenej posilovni  na 

starom úrade, ako zacvičiť si kalanetiku na žinkách  v kultúrnom dome.  Každoročne sa konajú 

spoločné výstupy k turistickej chate Trostie (nadmorská výška 849 m.n.m.) a k rozhľadni na 

Prielohu (jediná rozhľadňa v širokom okolí). 

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), ostatné činnosti sú doplnkové. Zamestnáva 24 stálych a 16 zamestnancov 

na dohodu z okresu Rožňava. 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci: 

Jednota COOP Revúca, predajňa potravín  

Pohostinstvo Melišková Mária ZEPPA, Gočovo č.97  

Podľa obchodného registra je v obci Gočovo evidovaných len 8 menších podnikateľských 

subjektov. 

M-RAN s.r.o. – Gočovo 157 – Maroš Sklenár -výstavba obytných a neobytných budov 

Ing. Jaroslav Palacko – geodetické činnosti 

KONEKT security. s.r.o. – Gočovo 167 – stavebné práce 

Rodový statok Kuzma s.r.o. 

ELGO s.r.o. – Gočovo 113 - výroba elektriny 

L.A.Building, s.r.o. 
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BONNART s.r.o., – Gočovo 174 - poradenské služby 

Across Agency s.r.o. 

Ing. Richard Macháň – súkromne hospodáriaci roľník z Dobšinej na prenajatých pozemkoch o 

výmere 75 ha Urbárskeho a pasienkového spoločenstva v Gočove - chov hovädzieho dobytka 

mäsového typu plemena Abberdeen agnus. 

V obci neprevádzkuje činnosť väčší podnikateľský subjekt, ktorý by ponúkal pracovné miesta. 

 

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

orientovať na poľnohospodársku výrobu, stavebnú činnosť ako aj služby. 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021. 

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 2021 bol zostavený ako prebytkový. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Kapitálový rozpočet ako schodkový, ktorý bol 

krytý príjmovými operáciami. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. Rozpočet obce Gočovo 

bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08.04.2021  uznesením č. IX-48/2021. 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá zmena schválená dňa 28.12.2021 rozpočtovým opatrením č. 1 

 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 
 

Rozpočet obce k 31.12.2021  

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 183 749,00 230 963,00 

z toho :   

Bežné príjmy 156 749,00 178 838,00 

Kapitálové príjmy 0,00 2 814,00 

Finančné príjmy 27 000,00 49 311,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 0,00 0,00 

Výdavky celkom 182 749,00 217 181,00 

z toho :   

Bežné výdavky 156 749,00 176 146,00 

Kapitálové výdavky 22 000,00 35 818,00 

Finančné výdavky 4 000,00 5 217,00 
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Výdavky RO s právnou subjektivitou 0,00 0,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 1 000,00 13 782,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R Í J M Y 

Bežné príjmy Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

Daňové príjmy  (100) 150 433,00 157 998,00 157 998,14 

Dane z príjmov  (110) 126 000,00 133 666,00 133 666,03  

Dane z majetku  (120) 20 000,00 19 820,00 19 820,36 

Dane za tovary a služby (130) 4 433,00 4 512,00 4 511,75 

Nedaňové príjmy (200) 3 800,00 3 526,00 3 525,82 

Príjmy z podnikania (210) 1 500,00 1 329,00 1 329,30 

Administratívne poplatky (220) 2 300,00 2 197,00 2 196,52 

Úroky (240) 0,00 0,00 0,00 

Iné nedaňové príjmy (290) 0,00   0,00 0,00 

Granty a transfery (310) 2 516,00 17 314,00 17 313,78 

Bežné príjmy spolu  156 749,00 178 838,00 178 837,74 

Kapitálové príjmy  (230) 0,00 2 814,00 2 814,56 

Kapitálové transfery (320) 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové príjmy spolu 0,00 2 814,00 2 814,56 

Príjmy z  predchádzajúcich 

rokov (450) 

27 000,00 29 311,00 29 311,13 

Tuzemské úvery (510) 0,00 20 000,00  20 000,00 

PRÍJMY SPOLU 183 749,00 230 963,00 230 963,43 

 

 

VÝDAVKY 

Bežné výdavky Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

Bežné výdavky (600) 156 749,00 176 146,00 176 145,70 

Mzdy, platy  (610) 82 020,00 80 164,00 80 164,38 

Poistné a príspevok do 

poisťovní (620) 

19 758,00 31 214,00 31 213,63 

Tovary a služby (630) 50 766,00 60 826,00 60 825,67 

Bežné transfery (640) 3 305,00 3 455,00 3 455,32 

Splácanie úrokov a ostatné 

platby (650) 

900,00 487,00 486,70 
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Bežné výdavky spolu  156 749,00 176 146,00 176 145,70 

Kapitálové výdavky  (700) 22 000,00 35 818,00 35 817,86 

Obstarávanie kapitálových 

aktív(710) 

22 000,00 35 818,00 35 817,86 

Kapitálové výdavky spolu 22 000,00 35 818,00 35 817,86 

Splácanie istín (820) 4 000,00 5 217,00 5 217,00 

Výdavkové FO 4 000,00 5 217,00 5 217,00 

VÝDAVKY  SPOLU 182 749,00 217 181,00 217 180,56 

 

 

 

 

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 178 837,74 

z toho : bežné príjmy obce  178 837,74 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 176 145,70 

z toho : bežné výdavky  obce  176 145,70 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 2 692,04 

Kapitálové  príjmy spolu 2 814,56 

z toho : kapitálové  príjmy obce  2 814,56 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 35 817,86 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  35 817,86 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -33 003,30 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu -30 311,26 

Vylúčenie zo schodku-nevyčerpaný transfer 940,30 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu -31 251,56 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  49 311,13 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 5 217,00 

Rozdiel finančných operácií 44 094,13 
PRÍJMY SPOLU   230 963,43 

VÝDAVKY SPOLU 217 180,56 

Hospodárenie obce  13 782,87 

Vylúčenie z prebytku – RK 454.001rezervný fond                             -14 348, 33 

Zapojenie čerpania rezervného fondu 2 905,02 

Príjmové finančné operácie vykázané naviac -3 804,52 

Výdavkové finančné operácie vykázané naviac 1 500,00 
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Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku nevyčerpaný transfer -940,30 

Upravené hospodárenie obce                                  -905,26 

 
Výsledkom rozpočtového hospodárenia zistený podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je dosiahnutý schodok rozpočtu    

v sume - 31 251,56 EUR upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR  940,30 EUR 

vysporiadaný v rozpočtovom roku 2021 z finančných operácií v sume - 31 251,56 EUR. 

 

V zmysle ustanovenia § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní schodku rozpočtu obce 

podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z toho schodku vylučujú : 

a) nevyčerpané prostriedky z Okresného úradu odbor školstva Košice ŠR účelovo 

určené na realizáciu rozvojového projektu „Múdre hranie 2“  v sume 500,00 EUR. 

nevyčerpané prostriedky dotácie ÚPSVaR Rožňava účelovo určené na bežné výdavky 

poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku  na stravné pre deti v hmotnej 

núdzi  – predškolákov  pre Mš Gočovo v  sume 440,30 EUR, bude zúčtovaná do 

31.3.2022.  

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 2022 v súlade s účelom, na ktorý boli 

poskytnuté.  
 

7.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023     

 Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet  

na rok 2023 

Príjmy celkom 238 733,00 183 749,00 165 333,00 165 333,00 

z toho :     

Bežné príjmy 165 733,00 156 749,00 165 333,00 165 333,00 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 73 000,00 27 000,00 0,00 0,00 

 Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Výdavky celkom 238 733,00 182 749,00 168 233,00 168 233,00 

z toho :     

Bežné výdavky 165 733,00 156 749,00 165 233,00 165 233,00 
Kapitálové výdavky 68 000,00 22 000,00 3 000,00 3 000,00 

Finančné výdavky 5 000,00 4 000,00 0,00 0,00 

 

INFORMÁCIA O SCHODKU ROZPOČTU  

 

Celkový schodok (vrátane finančných operácií) 

 Schválený rozpočet Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

Celkové príjmy 183 749,00 230 963,00 230 963,43 

Celkové výdavky 182 749,00 217 181,00 217 180,56 

Celkový schodok 1 000,00 13 782,00 13 782,87 
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Celkový schodok (po vylúčení finančných operácií) 

 Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

Celkové príjmy bez finančných operácií 156 749,00 181 652,00 181 652,30 

Celkové výdavky bez finančných operácií 178 749,00  211 964,00 211 963,56 

Celkový schodok bez finančných operácií -22 000,00 -30 312,00 -30 311,26 

 

Bežný schodok  

 Schválený rozpočet Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

Bežné príjmy spolu 156 749,00 178 838,00 178 837,74 

Celkové výdavky 156 749,00 176 146,00 176 145,70 

Celkový schodok 

(Príjmy – výdavky) 

0,00 2 692,00 2 692,04 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 
 

8.1. Majetok 

       AKTÍVA   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 571 158,79 567 872,84 

Neobežný majetok spolu 538 638,06 551 008,69 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 465 487,30 477 857,93 

Dlhodobý finančný majetok 73 150,76 73 150,76 

Obežný majetok spolu 31 535,21 16 158,81 

z toho :   

Zásoby 127,44 63,72 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  2 096,64 2 864,78 

Finančné účty  29 311,13 13 230,31 

Poskytnuté návratné finančné 

výpomoci dlhodobé 

0,00 0,00 

Poskytnuté návratné finančné. 

výpomoci krátkodobé 

0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  985,52 705,34 

 

8.2 Zdroje krytia 

     PASÍVA Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k  31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 571 158,79 567 872,84 

Vlastné imanie  257 879,30 253 184,94 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
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Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  257 879,30 253 184,94 

Záväzky 32 892,08 36 734,19 

z toho :   

Rezervy  432,00 3 948,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 14 962,80 940,30 

Dlhodobé záväzky 325,00 785,19 

Krátkodobé záväzky 15 672,28 11 060,70 

Bankové úvery a výpomoci 1 500,00 20 000,00 

Časové rozlíšenie 280 387,41   277 953,71 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

Na účte 021-30 je vykázaný prírastok v sume 22 801,29 Eur, ktorý vznikol zaradením majetku 

do užívania – rekonštrukcia Obecného úradu - zateplenie budovy – (dotácia použitá vo  výške 

13.500 €, vlastné prostriedky vo výške 9 301,29 €  na akciu „Oprava fasády Obecného úradu. 

“).    

 

Ďalší prírastok na účte 021-31 predstavujú stavebné práce-obnova povrchu miestnych 

komunikácií v časti obce nad ihriskom vo výške 12.716,57 Eur fi. Colas Slovakia a.s. Boli 

použité finančné prostriedky z Municipálneho univerzálneho úveru. Práce (vyspravenie 

podkladu po prekopoch inžinierskych sietí, spevnenie krajníc, asfaltový betón) boli ukončené 

v polovici novembra 2021. 

Vypracovanie verejného obstarávania  na akciu „Obnova povrchu miestnej komunikácie“ - fi. 

ER – Staving s.r.o.  v sume 500,00 EUR, zaradené do majetku obce.  

 

8.3. Pohľadávky 

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Pohľadávky po lehote splatnosti   2 096,64 2 864,78 

Pohľadávky z daňových príjmov   1 968,14 2 600,28 

Pohľadávky z nedaňových príjmov 128,50 264,50 

 

 

Pohľadávky  Riadok 

súvahy 

Hodnota  

pohľadávok 
Opis 

 

Pohľadávky z nedaňových 

príjmov obcí   

068 264,50 

 

318-neuhradený poplatok za  TKO 

     

Pohľadávky z daňových 

príjmov 

069 2 600,28 

 

319- neuhradená daň z nehnuteľnosti 

        

 

Porovnanie stavu celkových daňových nedoplatkov k 31.12.2019 a k 31.12.2020: 
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Daňové nedoplatky k 31.12.2019 k 31.12.2020 K 31.12.2021 

Pohľadávky z daňových 

príjmov 

1 042,30 1 968,14 2 600,28 

Pohľadávky z nedaňových 

príjmov 

22,00 128,50 264,50 

 

Analýza významných položiek z účtovnej uzávierky: 

Pohľadávky z daňových príjmov obce na účte 319 tvoria neuhradené dane z nehnuteľností. 

Pohľadávky z nedaňových príjmov obce na účte 318 tvoria neuhradené poplatky za komunálny 

odpad. Obec tvorila opravné položky k pohľadávkam vo výške 166,88 € (neuhradené 

pohľadávky za daň z nehnuteľnosti z r. 2012-2013 fi MIWIX-X s r.o. vo výške 41,72 €, daň 

z nehnuteľnosti z r. 2014-2019 fi  Greenwatt s r.o. vo výške 125,16 €. 

8.4. Záväzky 

Záväzky           Riadok súvahy Zostatok 

k 31.12.2020   

Zostatok 

k 31.12.2021    

Dlhodobé záväzky z toho:  140 325,00 785,19 

- záväzky zo sociálneho fondu 144 325,00 785,19 

- záväzky z neinvestičného dodávateľského 

úveru 

141 0,00 0,00 

Krátkodobé záväzky z toho:  151 15 672,28 11 060,70 

- záväzky voči dodávateľom (fa za 

december 2021) 

152 705,72 684,33 

- záväzky voči zamestnancom (mzdy za 

december) 

163 6 367,22 5 877,05 

- záväzky voči poisťovniam  165 3 626,67 3 559,52 

- záväzky voči daňovému úradu 167 1 077,91 939,80 

- iné záväzky (zrážky-zamestnanci-strava, 

neinvestičný dodávateľský úver) 

160 3 894,76 0,00 

- ostatné záväzky 160 0,00 0,00 

- ostatné zúčtovanie rozpočtu obce 137 14 962,80 940,30 

- rezervy krátkodobé zákonné 130 432,00 3 948,00 

- záväzky voči štátnemu rozpočtu 134 0,00 0,00 

- bankám 173 1 500,00 20 000 
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- Spolu 126 32 892,08   36 734,19 

 

 

 

Záväzky           Zostatok 

k 31.12.2020    

Zostatok 

k 31.12.2021    

Záväzky z toho:  15 997,28 11 845,89 

a) so zostatkovou dobou splatnosti  do 1 roka  z toho: 15 672,28 11 060,70 

b) so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov 325,00 785,19 

 

Formou splátkového kalendára rovnomernými mesačnými splátkami bolo uhradených za nákup 

LED osvetľovacích telies a výložníkov BFF Central Europe vo výške 13 629,00 € (36 splátok x 

413,00 € ). V roku 2021 bolo splatených 3.717,00 Eur, úver bol uhradený celkove 28.09.2021.  

Dňa 23.8.2010 bola s Prima bankou Slovensko a.s. uzavretá Zmluva o úvere č.03/069/10 na 

financovanie vo forme debetného zostatku vo výške 10.000 Eur so splatnosťou 22.08.2025. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 8.4.2021 prijatie navýšenia Univerzálneho úveru vo výške 

10.000 € na 10 rokov za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.   

 

                     

 9. Hospodársky výsledok  za 2021 - vývoj nákladov a výnosov 
Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Náklady 228 780,98 194 553,67 189 619,57 203 060,55 

50 – Spotrebované nákupy 

501 – Spotreba materiálu 

502 – Spotreba energie 

504 – Predaný tovar 

15 537,27 

8 565,94 

6 866,03 

105,30 

18 136,61 

  11 940,17 

6 196,44 

0,00 

13 208,53 

6 835,27 

6 175,26 

198,00 

21 593,08 

15 871,93 

5 657,41 

63,72 

51 – Služby 92 645,92 19 806,79 22 426,10 22 927,65 

511 – Opravy a udržiavanie 31 248,96 2 190,49 1 717,58 6 329,10 

512 - Cestovné 310,91 374,10 78,26 0,00 

513-Náklady a reprezentáciu 227,86 428,20 409,69 184,91 

518 – Ostatné služby 60 858,19 16 814,00 20 220,57 18 413,64 

52 – Osobné náklady 101 144,94 128 371,15 125 704,48 127 935,31 

521 – Mzdové náklady 73 748,28 92 707,62 93 074,08 93 206,26 

524 – Zákonné sociálne 25 176,27 31 351,04 29 378,18 31 229,12 
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poistenie 

527 – Zákonné sociálne 

náklady 

2 220,39 4 312,49 3 252,22 3 499,93 

53 – Dane a  poplatky 108,46 109,56 193,50 108,36 

538 – Ostatné dane a 

poplatky 

108,46 109,56 193,50 108,36 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

1 698,56 4 410,01 6 805,91 4 070,16 

541 – Zostatková cena pred. 

DHM 

0,00 0,00 5 341,45 2 769,75 

545 -Ostatné pokuty, penále 3,00 0,00 9,10 0,00 

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

548 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

1 197,65 4 410,01 1 455,36 1 300,41 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie 

časového rozlíšenia 

 

13 180,00 

 

18 767,90 

 

19 813,44 

 

25 062,88 

551 – Odpisy DHM 13 180,00 18 335,90 19 381,44 20 948,00 

Rezervy a opravné položky 

z prevádzkovej činnosti 

0,00 432,00 432,00 4 114,88 

553 – Tvorba ostatných 

rezerv 

0,00 432,00 432,00 3 948,00 

558 – Tvorba ostatných 

      opravných položiek   

   prevádzkovej činnosti 

0,00 0,00 0,00 166,88 

56 – Finančné náklady 1 688,12 2 300,28 1 343,37 966,84 

562 - Úroky 186,52 1 001,27 314,01 160,48 

568 – ostatné finančné 

náklady 

1 501,60 1 299,01  1 029,36 806,36 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov 

príjmov 

2 777,71 2 651,37 124,24 396,29 

585 – náklady na transfery   827,71 1 013,87 124,24 396,29 

586 – náklady na transfery 1 950,00 1 637,50 0,00 0,00 

Výnosy 169 072,18 250  935,22 202 107,60 198 366,19 

60 – Tržby za vlastné 

výkony a tovar 

963,10 805,60 630,60 547,72 

602 – Tržby z predaja služieb 857,80 766,00 492,00 484,00 

604 – Tržby za predaný tovar 105,30 39,60 138,60 63,72 

63 – Daňové a colné výnosy 145 799,32 167 171,20 159 336,99 159 217,16 
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a výnosy z poplatkov 

632 – Daňové výnosy 

samosprávy 

141 244,40 162 684,13 154 201,92 155 121,16 

633 – Výnosy z poplatkov 4 554,92 4 487,07 5 135,07 4 096,00 

64 – Ostatné výnosy 4 013,45 2 943,61 7 667,75 5 819,61 

641 – Tržby z predaja DHM 0,00 0,00 5 341,45 2 885,08 

644 – Zmluvné pokuty, 

penále 

198,24 0,00 0,00 0,00 

645 – Ostatné pokuty, penále 0,00 0,00 0,00 17,00 

648 – Ost. výnosy z prev. 

činnosti 

3 815,21 2 943,61 2 326,30 2 917,53 

65 – Zúčtovanie rezerv 

a opravných položiek 

0,00 1 800,00 0,00 432,00 

653 –Zúčtovanie ostatných 

rezerv 

0,00 0,00 0,00 432,00 

658 – Zúčtovanie ostatných 

opravných položiek 

0,00 1 800,00 0,00 0,00 

66 – Finančné výnosy 885,02 35,43 7,59 0,00 

662 - Úroky  3,42 35,43 7,59 0,00 

665 -výnosy z dlhodobého 

finančného majetku 

881,60 0,00 0,00 0,00 

668 – ostatné finančné 

výnosy 

0,00 0,00 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO 

a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

 

17 411,29 

 

 

78 179,38 

 

34 464,67 

 

32 349,70 

693 – Výnosy samosprávy – 

bežné transfery 

8 133,96 64 205,91 19 584,36 16 753,12 

694 – Výnosy samosprávy – 

kapitálové transfery 

9 277,33 13 973,47 14 880,31 15 596,58 

591 – splatná daň z príjmov 0,00 0,61 0,00 0,00 

Hospodársky výsledok pred 

zdan. 

/+ kladný HV, - záporný 

HV/ 

-59 708,80 56 381,55 12 488,03 -4 694,36 

Hospodársky výsledok po 

zdanení 

/+ kladný HV, - záporný 

HV/ 

-59 708,80 56 380,94 12 488,03 -4 694,36 

 

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

Náklady /účt.tr.5/                   203 060,55 Eur 
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Výnosy /účt.tr.6/                    198 366,19 Eur 

Rozdiel = zisk                         -4 694,36 Eur 

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

k 31.12.2021 za účtovný rok, znížený o všetky záväzky, t.j. voči fondom, zamestnancom 

a dodávateľom znížený alebo zvýšený o HV za minulé roky. 

Hospodársky výsledok /záporný, v sume -4694,36 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

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

rozdielov:  

 Celková výška nákladov k 31.12.2021 bola vykázaná vo výške 203 060,55 €, čo predstavuje 

nárast nákladov oproti roku 2020 vo výške 13 440,98 €, keď bola celková výška nákladov 

vykázaná vo výške 189 619,57 €. 

Obec vykazuje významné rozdiely v niektorých nákladových účtoch oproti minulému roku. 

Náklady na služby sa oproti predchádzajúcemu roku výrazne zvýšili. Nárast bol na položke 

spotrebované nákupy (21 593,06 Eur) oproti roku 2020 kedy bol 13 208,53 €, opravy 

a udržiavanie zvýšené o 4 611,52 € a ostatné služby znížené o 3 806,93 €, spotreba energie 

o 517,85 € oproti roku 2020. Mierne zvýšené boli aj  osobné náklady, teda náklady na mzdy 

a odvody.   

 

Najväčší podiel na nákladoch tvorili :  

-služby vo výške 16 413,64 € 

-mzdové náklady vo výške  93 206,26 € 

-sociálne náklady vo výške 31 291,12 € 

-služby za odvoz TKO vo výške 6 435,94 €   

-odpisy DHM vo výške 20 948,00 € 

-náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 4 070,18 € 

 

Celková výška výnosov k 31.12.2021 bola vykázaná vo výške 198 386,19 €, čo predstavuje 

zníženie výnosov oproti roku 2020, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 

202 107,19 €. Oproti minulému roku boli nižšie daňové výnosy samosprávy, ako aj výnosov 

z bežných transferov zo ŠR, čo tiež súviselo s vyhláseným mimoriadnym stavom.  Zvýšili sa 

ostatné výnosy, kedy došlo k predaju obecných pozemkov. 

Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:  
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-podielové dane vo výške 133 666,03 € 

-daň z nehnuteľnosti vo výške 19 820,36 €  

-výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 16 753,12 € (účet 

693) výrazný pokles oproti roku 2020, keď boli 19 584,36 € 

-výnosy z kapitálových transferov zo ŠR vo výške 15 596,58 € (účet 694), zvýšenie oproti roku 

2020, keď boli 14 880,31 € 

-poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 4 123,75 € 

-predaj pozemkov vo výške 2 885,08 €. 

Na účte 66 –Finančné výnosy, neboli v roku 2021 podobne ako aj v dvoch predchádzajúcich 

rokoch poukázané dividendy z CP akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. 

10. Ostatné  dôležité informácie  

1.1. Prijaté 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 

109,23 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Transfer na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy na úseku registra 

adries 

37,20 

Okresný úrad, 

Košice 

Výchova a vzdelávanie - Mš   1 220,00 

ÚPSVaR Strava detí Mš - predškoláci 1 380,60 

Úrad práce, 

sociálnych vecí a 

rodiny Rožňava 

Rodinné prídavky na dieťa - osobitný 

príjemca 

379,95 

Okresný úrad 

Košice  

Rozvojový projekt Múdre hranie 500,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Skladník CO – dohoda 85,92 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Vojnové hroby 1 900,00 

Okresný úrad 

Košice 

Ochranné osobné pomôcky COVID 19 255,00 

Štatistický úrad 

SR 

Sčítanie domov a bytov 2021 2 369,54 

Okresný úrad 

odbor život.prostr. 

Transfer na životné prostredie 32,44 

Enviromentálny 

fond 

Domáce kompostéry 9 568,40 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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Prijaté kapitálové transfery: V roku 2021 neboli obci poskytnuté žiadne kapitálové granty 

a transfery – príjmy na tejto položke neboli ani rozpočtované. 

 

V roku 2021 obec neprijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív 

na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 

2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19. 

 

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, ktorá sa použila v roku 2021.  

 

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 2021 v plnej výške  1 220,00 € boli použité na 

financovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom 5-

ročných detí - nákup pracovných a učebných pomôcok v Materskej škole Gočovo.  

 

Finančné prostriedky z Okresného úradu v Košiciach, odbor školstva 

Program OD5 Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže 

Účelové prostriedky na realizáciu rozvojového projektu „Múdre hranie“ vo výške 500,00 Eur, 

ktoré budú použité do marca 2022 na nákup didaktických pomôcok, stavebníc a spoločenských 

hier pre tvorivé aktivity detí. 

 

Finančné prostriedky z Regionálneho úradu školskej správy  v Košiciach 

Finančné prostriedky na špecifiká sú účelovo určené materským školám na osobné ochranné 

pomôcky (rúška, ochranné štíty…) a dezinfekčné prostriedky v súvislosti s preventívnymi 

opatreniami zameranými na ochranu pred nákazou vírusom COVID-19. Boli použité v plnej  

výške 255,00 Eur na nákup rúšok, respirátorov, rukavíc a teplomera a dezinfekčných 

prostriedkov pre zamestnancov materskej školy. 
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Účelová nenávratna dotácia z Enviromentálneho fondu 

Predmetom projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov“ bolo dodanie 160 ks 

domácich kompostérov z recyklovaného plastu o obsahu 1000 l ihlanového tvaru. Obci boli 

dodané 10.11.2021 a následne boli odovzdané do užívania do domácností na zhodnocovanie 

biologicky rozložiteľných odpadov v novembri 2021 s pozitívnym ohlasom. Enviromentálnym 

fondom boli podľa uzavretej zmluvy poskytnuté  prostriedky vo výške  9 568,40 Eur, ktoré boli 

uhradené dodávateľovi Ecotech group s.r.o. Banská Bystrica so spolufinancovaním  5% 

nákladov potrebných na realizáciu zo zdrojov obce vo výške 503,60 Eur spolu 10 072,00 Eur. 

   

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 109,23 €, 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 2021 použitá v plnej výške 37,20 €.  

 

Finančné prostriedky poskytnuté Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava 

Finančný príspevok na stravu detí v hmotnej núdzi bol poskytnutý vo výške 1.380,60 €. Bol 

použitý vo 940,30 €   výške  € na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

ohrozeného sociálnym vylúčením. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 440,30 € budú 

vrátené do 31.3.2022. 

 

 Finančné prostriedky z rozpočtovej rezervy predsedu vlády  SR  

Na základe zmluvy č. UV 351/2020  na projekt „Oprava pamätníka padlým v I. a II. svetovej 

vojne“ nám boli z Úradu vlády SR poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1900  Eur. 

V novembri 2021  na základe Zmluvy o dielo s firmou Maroš Sklenár RANEL boli použité vo 
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výške 1901,65 Eur na opravu pamätníka padlým pri bráne vchodom do evanjelického kostola, 

ktorý vyžadoval obnovu a opravu, nakoľko bol v zlom technickom stave. 

 

Dotácia Štatistického úradu SR 

Dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní 

sčítania domov a bytov SPDB 2021 v roku 2021 bola poskytnutá vo výške 2 369,54 Eur. 

 

Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy  

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

2021 bola z Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie, Košice poukázaná dotácia v 

celkovej výške 32,44 €, ktorá bola prevedená na účet Spoločného stavebného úradu v Dobšinej.  

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

 

V roku 2021 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.3/2011 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce z dôvodu vyhláseného núdzového stavu a nepriaznivej 

epidemiologickej situácie.  

10.3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Ukončenie rekonštrukcie budovy Obecného úradu 

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií (2.etapa)– obnova povrchu miestnej 

komunikácie od  námestia až po cintorín 

- Tvorba Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2022 – 2026 

- Príprava tvorby územného plánu obce Gočovo 

V rámci environmentálnej oblasti je naším cieľom odstraňovanie čiernych skládok odpadu, 

zvýšenie dôslednej separácie odpadu – k čomu majú dopomôcť aj kompostéry pre občanov obce, 

ktoré boli poskytnuté na biologicky rozložiteľný odpad formou dotácie z Enviromentálneho fondu.  

 

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 
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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 08.07.2022 

 

Prílohy: 

 

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

 Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


