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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa našej obce nám dáva informácie za rok 2019. Obsahuje základné
informácie o obci, o stave v ktorom sa nachádza, ako aj ekonomické informácie z účtovnej
závierky obce. Obsahuje prognózu vývoja obce na ďalšie obdobie. Obec dosiahla za
sledované obdobie prebytkový rozpočet, čo vytvára ďalšie zdroje na jej budúci rozvoj.
V sledovanom roku sme zrealizovali výstavbu detského ihriska v materskej škole vo
výške 10 534,20 €, pomocou dotácie z Úradu vlády, ktorá činila 8 000,00 €.
Z výjazdového rokovania vlády sme dostali dotáciu vo výške 3 000,00 €. Táto dotácia
bude čerpaná až v roku 2020.
K životu obce neodmysliteľne patria aj kultúrne, športové a spoločenské podujatia.
K tým tradičným podujatia v našej obci patria: Novoročný výstup na Volovec, oslavy dňa
žien, dňa detí, dni obce, Mikuláš. V tomto roku obec usporiadala aj Okresnú konferenciu
Jednoty dôchodcov.
V sledovanom roku sme vykonali množstvo práce. Vyslovujem poďakovanie všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k pokojnému a kvalitnému životu v našej obci.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Čučma

Sídlo:

048 01 Čučma č. 47

IČO:

00594831

Štatutárny orgán obce:

Alexander Szöllös

Mobil :

0915 938 720

Telefón:

058 732 57 80

E-mail:

obecny.urad@obeccucma.sk

Webová stránka:

www.obeccucma.sk
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Alexander Szöllös

Zástupca starostu obce:

Mgr. Silvia Lörinčíková PhD.

Hlavný kontrolór obce:

Helena Vanyová

Obecné zastupiteľstvo:

Eva Bernáthová
Jozef Brunaczki
PhDr. Erika Grófová
Ing. Dominika Kassaiová
Eduard Rosiar
Szabolcs Szőllős

Komisie:

* na ochranu verejného záujmu:

Eduard Rosiar
Mgr. Silvia Lörinčíková PhD.
Ing. Dominika Kassaiová
Szabolcs Szőllős
PhDr. Erika Grófová

 Stavebná a verejného poriadku:

Szabolcs Szőllős
Jozef Brunaczki
Eduard Rosiar

 Sťažností a verejného poriadku:

Eduard Rosiar
PhDr. Erika Grófová
Eva Bernáthová

 Kultúry, školstva a sociálnych vecí:

Mgr. Silvia Lörinčíková PhD.
Ing. Dominika Kassaiová
PhDr. Erika Grófová

Obecný úrad:

Mária Lázárová – samostatná odborná referentka
Judita Kassaiová – samostatná odborná referentka

Obec nemá zriadené rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie ani obchodné spoločnosti.
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Obec Čučma je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Hlavnou úlohou obce
pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej
obyvateľov.
orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta. Výkonným orgánom je Obecný úrad.
Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva
a starostu.
Vízie obce:
- Formovať obec ktorá využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na
zvýšenie kvality života občanov obce,
- Uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, dodávateľom a
ostatným subjektom.
- Individuálnym prístupom starostu obce a poslancov OZ zvyšovať záujem a zapojenie
občanov do riešenia vecí.
- Vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú činnosť a živnosti, občanov obce.
- Posilniť služby, podporiť rozvoj hospodárskeho života
Ciele obce:
- Zvýšenie kvality života občanov obce
- Podpora podnikateľského prostredia
- Skvalitňovanie životného prostredia v obci a efektívne využívanie prírodných zdrojov
- Zvýšenie efektívnosti vzájomnej spolupráce v rámci obce ako i regiónu.

5. Základná charakteristika obce
Obec 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.
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5.1.

Geografické údaje

Geografická poloha obce : Obec Čučma sa rozprestiera na styku Rožňavskej kotliny s južnými
výbežkami Slovenského rudohoria v jeho Voloveckej časti.
Plocha administratívne vyčleneného územia je 1 164 ha. Nachádza sa 4 km od mesta Rožňava,
je začlenená do okresu Rožňava a do Košického kraja. Napriek tomu, že Rožňavská kotlina má
výrazné črty priechodnosti, obec Čučma je koncová obec rozkladajúca sa pod Volovcom.
Reliéf, na ktorom obec stojí, je iba mierne členitý s malými výškovými rozdielmi, s horským
typom klímy. Čučmianska dolina v blízkosti „Három kút“ končí v hlbokej, tmavej rokline, kde
pramení potok Drázus, ktorý sa vlieva pod Rožňavou do rieky Slaná. Na území obce sa
nachádzajú väčšinou pasienkové porasty, listnaté lesy, vo vyšších polohách miešané lesy s
ihličnatými.
Susedné mestá a obce : Rožňava, Betliar, Henclová
Celková rozloha obce : 1 164 ha
Nadmorská výška :

5.2.

467 m. n. m.

Demografické údaje

Počet obyvateľov :

599

Národnostná štruktúra :

slovenská národnosť

50,4 %

maďarská národnosť

49,1 %

česká národnosť

0,5 %

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :

rímsko-katolícke 32,2 %
evanjelické

16,6 %

reformované

5,4 %

bez vyznania

54,2 %

Vývoj počtu obyvateľov : Počet obyvateľov v roku 2019 oproti roku 2018, kedy bol počet
obyvateľov 616 sa mierne znížil.

5.3.

Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci :

5,2 %

Vývoj nezamestnanosti : Nezamestnanosť v obci zostala na rovnakej úrovni.
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5.4.

Symboly obce

Erb obce :

V červenom štíte zo stredného vrchu strieborného srdcovitého trojvršia vyrastajúce tri
strieborné zlatostredé kvety na strieborných bezlistých stopkách, prekrytých skríženými
baníckymi kladivkami /rozpájacieho a bicieho/ na zlatých poriskách, pri koncoch
sprevádzaných vždy dvoma zlatými hviezdami.

Vlajka obce :
Vlajka obce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej ¼, žltej ¼ a bielej 2/4.
Vlajka má pomer strán 2:2 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do
tretiny jej listu.
Pečať obce :
Historická pečať obce pochádza z roku 1735, na ktorej je dobre čitateľný kruhopis SIGILUM
CSUCSOMIENSE, teda pečať Čučma. V barokovom štíte sú na troch kvetoch dva prekrížené
banícke kladivá, pod nimi trojvršie a po stranách štyri hviezdičky.

5.5.

História obce

Počiatky osídľovania obce sa kladú do 1. polovice 14. storočia. Za zakladateľa sa považuje istý
Michal, syn Milečka z Nadabulej, ktorý prvé pozemky na našom území získal od
ostrihomského arcibiskupstva za určité zásluhy. Keďže bola Rožňava zemepánskym, nie
Kráľovským mestom, obec Čučma bola vo zvláštnom vzťahu k mestu. Túto skutočnosť
potvrdzuje aj listina napísaná dňa 15. apríla 1339 arcibiskupom Csanadínom. Podľa tejto listiny
mali občania volebné právo voľby richtára, v prípade nespokojnosti voličov listina umožňuje aj
jeho výmenu. Namiesto poddanskej dane platila obec pozemkovú daň, tzv. teragium a tým sa
občania považovali za rovnocenných s občanmi Rožňavy.
Z nariadenia správcu arcibiskupských majetkov Barnabáša Branchaiho z roku 1413 Čučma je
pripojená k Rožňave. Obec sa zaťažuje platením mýta a prikazuje odovzdávať vyťaženú rudu
mestu. V daňovom súpise z roku 1427 sa Čučma spomína ešte vždy ako majetok
ostrihomského arcibiskupstva.
V roku 1494 bola Čučma nariadením kardinála Hyppolita d´Este povinná prispievať na
výdavky mesta. V priebehu celého 16. storočia obec vyvíja snahu o osamostatnenie.
Prvými osídlencami boli baníci nemeckého pôvodu, čo potvrdzuje aj názov obce z roku 1548
CHUCHON, CHUCHUN, CZYWCZION. Obec disponovala kvalitnými banskými robotníkmi
7

oprávnenými kovy vyhľadávať, spracovávať a ťažiť. Nemohli ale z rudou voľne disponovať a
odpredávať ju. Stalo sa tak až v roku 1523 na základe zákonného článku č. 39.
Úsilie obce o osamostatnenie nebolo zavŕšené úspechom. Svedčí o tom listina arcibiskupa
Pavla de Varda z roku 1549. Čučma patrí Rožňave a platí jej majetkovú daň – cenzus. Listinou
z roku 1711 potvrdzuje arcibiskup František Forgách právo voliť richtára.
V stredoveku mal najväčší význam výskyt zlatých, strieborných a medených rúd. Neskôr sa
doluje železná ruda, patrila k najkvalitnejším v Uhorsku. Od 17. storočia antimónová a v 30.
rokoch sa začala ťažba mangánovej rudy. Po cirkevnej stránke obec patrila pod rožňavskú
cirkev názvom „Boldogsságos Szűz Mária“. Od roku 1776 bola podriadená rožňavskému
rímsko-katolíckemu biskupskému úradu.
Rokom 1952 sa pre nerentabilnosť ťažba skončila, v ďalších rokoch bola v prevádzke už len
flotačná úpravňa. V roku 1956 bolo založené JRD. V roku 1956-1959 sa v obci začal stavať
kultúrny dom. V roku 1960 sa dostaval Kultúrny dom. Obec sa pričleňuje k mestu Rožňava,
stáva sa mestskou časťou. Zastupovali ju len 3-4 poslanci. Ich zásluhou sa zabezpečili:
asfaltový koberec Horná - dedina, výstavba vodovodu na cintorín a v Hornej dedine.
Dňom 1. júla 1990 sa vytvára v obci Miestny národný výbor Čučma. Úradovňa bola na prvom
poschodí kultúrneho domu. Od roku 1990 do roku 1998 obec zaznamenáva dynamický rozvoj
vo výstavbe. Rok 1995 - opravuje sa cesta, boli rekultivované 2 staré banské haldy a
vybudovaný rigol na odvod dažďových vôd. Ukončenie opravy a výstavby miestnej
komunikácie prispelo k plynulej doprave dopravnými prostriedkami MHD, teraz linkami SAD.
V roku 1996 sa odovzdal do užívania dom smútku. Výstavba budovy znamená pre obec
nezávislosť pri zabezpečovaní pohrebných obradov. Rok 1996 je rokom dokončenia hlavnej
vetvy kanalizácie, ktorá sa začala stavať v roku 1993. V rokoch 1997 – 1998 sa realizuje
výstavby domových prípojok. V obci bola zriadená obecná knižnica s počtom zväzkov 3500.
5.6.

Pamiatky

V obci sa nachádza katolícky Kostol Krista kráľa z roku 1939 a baroková zvonica z 18.
storočia, ktorá bola zrekonštruovaná v roku 2012.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1.

Výchova a vzdelávanie

V obci je zriadená jednotriedna materská škola bez právnej subjektivity. Trieda je vekovo
zmiešaná, navštevujú ju deti od 2 rokov až do nástupu školskej dochádzky.
Obec v budúcnosti neplánuje rozšíriť počet tried, nakoľko to nevyžadujú požiadavky občanov.
6.2. Zdravotníctvo
V obci nie je žiadne zdravotnícke zariadenie. Zdravotná starostlivosť pre občanov je
zabezpečená v okresnom meste Rožňava, ktoré je vzdialené 4 km. Tam občania majú možnosť
voľného výberu ošetrujúceho lekára v zdravotných strediskách, tak pre dospelých, ako aj pre
deti.
8

6.3. Sociálne zabezpečenie
V obci sa nenachádza žiadne zariadenie sociálnej starostlivosti. Obec však zabezpečuje dovoz
stravy pre dôchodcov podľa ich požiadaviek z vývarovne v Rožňave.

6.4. Kultúra
V obci je kultúrny dom, v ktorom sa usporadúvajú rôzne spoločenské akcie, ktorých
usporiadateľom je obec, alebo miestne zložky kultúry. Tradične sa organizujú kultúrnošportové podujatia: Novoročný výstup na Volovec, Deň žien, oslavy 8.mája, MDD, Dni obce,
posedenie s dôchodcami, Mikuláš. Kultúrny dom sa prenajíma aj na usporiadanie zábav
a rodinných osláv.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na rozvoj turizmu.
6.5. Hospodárstvo
V obci sa nachádza predajňa potravín. DADA- Dagmar Ondrejová.
V obci sa nachádzajú menšie firmy poskytujúce služby:
KEDO – Kelemen Vladimír - čistenie kobercov
Firma Citroen – Josef Smutný – oprava automobilov
Strechstav a píla – Szabolcs Szőllős – stavba striech
Projekty bezpečnosti a PO – Ing. Anastázia Hajdúková
Poľnohospodárske pozemky v obci obhospodaruje samostatne hospodáriaci roľník Radomír
Ondrej.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
veľmi meniť nebude.

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 a kapitálový rozpočet ako schodkový.
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Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.12.2018 uznesením č. 2018/57
- prvá zmena schválená dňa 13.02.2019 uznesením č. 2019/04
- druhá zmena schválená dňa 28.03.2019 uznesením č. 2019/07
- tretia zmena schválená dňa 25.06.2019 uznesením č. 2019/14
- štvrtá zmena schválená dňa 25.06.2019 uznesením č. 2019/15
- piata zmena schválená dňa 06.08.2019 uznesením č. 2019/20
- šiesta zmena schválená dňa 25.09.2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019
- siedma zmena schválená dňa 13.11.2019 uznesením č. 2019/26
- ôsma zmena schválená dňa 10.12.2019 uznesením č. 2019/29

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2019

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

278 495,00

321 494,00

318 240,75

98,99

263 495,00
0
15 000,00

267 494,00
11 000,00
43 000,00

268 961,49
11 000,00
38 279,26

100,55
100,00
89,02

278 495,00

321 494,00

288 723,87

89,81

237 875,00
0
40 620,00

255 574,00
26 900,00
39 020,00

230 314,30
19 417,47
38 992,10

90,12
72,18
99,93

0

0

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
268 961,49

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

268 961,490,00

bežné príjmy RO

0,00

230 314,30

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

230 314,30

bežné výdavky RO

0,00

38 647,19
11 000,00

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

11 000,00

kapitálové príjmy RO

0,00

19 417,47

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

19 417,47

kapitálové výdavky RO

0,00

-8 417,47
30 229,72
6 922,80

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

0,00
23 306,92

Príjmové finančné operácie

38 279,26

Výdavkové finančné operácie

38 992,10

-712,84
318 240,75
288 723,87
29 516,88
6 922,80
0,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravené hospodárenie obce

Vylúčenie z prebytku:
Dotácia na kultúrny dom – nevyčerpaná
Zostatok dotácie na stravu predškolákov – vrátené v roku 2020
Vrátka stravného z jedálne Rožňava – preplatok – vrátené v roku 2020
Tvorba fondu opráv za rok 2019
Celkom

22 594,08

3 000,00
333,60
- 45,60
3 634,80
6 922,80
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7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022
Skutočnosť
k 31.12.2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

318 240,75

268 000

267 000

270 000

268 961,49
11 000,00
38 279,26

264 000
0
4 000

267 000
0
0

270 000
0
0

Skutočnosť
k 31.12.2019

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

288 723,87

268 000

267 000

270 000

230 314,30
19 417,47
38 992,10

239 190
0
28 810

237 980
0
29 020

240 780
0
29 220

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

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 099 133,14

Skutočnosť
k 31.12.2019
1 083 806,29

1 043 075,59

1 034 634,91

Dlhodobý hmotný majetok

921 135,53

912 694,85

Dlhodobý finančný majetok

121 940,06

121 940,06

55 663,56

48 363,09

2 593,17

3 209,00

53 070,39

45 154,09

393,99

808,29

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
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8.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 099 133,14

Skutočnosť
k 31.12.2019
1 083 806,29

460 708,44

478 184,63

Výsledok hospodárenia

460 708,44

478 184,63

Záväzky

364 998,17

330 527,57

600,00

600,00

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

3 333,60
275 645,40

259 116,44

Krátkodobé záväzky

30 377,28

31 477,53

Bankové úvery a výpomoci

58 375,49

36 000,00

273 426,53

275 094,09

Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov/úbytkov majetku vznikli odpisovaním HIM

-

nebol predaný žiadny HIM

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

2 593,17

3 209,00

8.4. Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2018

364 998,17

Zostatok
k 31.12 2019

330 527,57

Záväzky po lehote splatnosti
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Pokles záväzkov – pravidelné splácanie bankového úveru a úveru ŠRFB podľa
splátkového kalendára
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9. Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

240 683,19

258 984,10

50 – Spotrebované nákupy

34 012,01

29 780,74

51 – Služby

35 572,32

44 714,09

133 197,86

145 034,38

208,48

271,66

3 001,02

4 025,28

28 286,14

28 966,13

6 221,75

6 058,01

180,00

130,00

3,61

3,81

274 156,80

276 460,29

32,00

8,00

211 498,55

228 471,87

33 030,12

33 185,35

66,38

166,33

1 488,83

20,50

28 040,92

14 608,24

33 473,61

17 476,19

Náklady

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 17 480,00 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

14

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a
transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR

UPSVaR

Strava pre predškolákov

920,40

Ministerstvo vnútra

Vojnové hroby

UPSVaR

MOS – projekt 50j

Okresný úrad Košice

Materská škola - predškoláci

622,00

Okresný úrad Rožňava

Civilná obrana

179,34

Ministerstvo vnútra

Register obyvateľov

254,80

Ministerstvo vnútra

Voľby

29,89
4 502,10

1 979,10

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

Malé obecné služby – od r. 2018 do 30.04.2019 prijatý 1 zamestnanec na plný úväzok

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

Mesto Rožňava

Účelové určenie dotácie

Centrum voľného času

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

130,00

10.3. Významné investičné akcie v roku 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
-

Detské ihrisko v materskej škole - 10 534,20 €

-

Rekonštrukcia kultúrno-spoločenského centra - 8 633,67
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10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Rekonštrukcia kultúrno-spoločenského centra

-

Vodovod

-

Rekonštrukcia domu smútku

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec vedie súdny spor proti RP – Invest, s.r.o. Bratislava na zaplatenie nákladov na
odstránenie reklamácie – nedostatkov pri rekonštrukcií kultúrno-spoločenského centra.

Vypracoval:
Mária Lázárová

Schválil:
Alexander Szöllös

V Čučme, máj 2020
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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