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1. Uvodné slovo starostu obce

Výročná správa našej obce nám dáva infomácíe za rok 2021. Obsahuje základné

infomácie 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 schodkový rozpočet, ktorý bol krytý z prebytku finančných operácií.

V sledovanom roku boli v rámci projektu INTERREG usporiadané „Dni baníkov"
V rámci projektu

bola zorganizovaná

odborná konferencia, vybudovaná exteriérová

geologická výstava GEOPARK, obnovený banĺcky skanzen - gápeľ, zariadenie na drvenie

rúd - stupa, zakúpený audio guide, záhradné stany, pivné sety, vitri'ny a iný drobný hmotný
majetok.
K životu obce neodmysliteľne patria aj kultúme, Športové a spoločenské podujatia.

Z dôvodu epidémie a pravdepodobnosti ohrozenia a možného zasiahnutia ochorenĺm
COVID-19savpriebehuroka2021okremdňabanĺkovneuskutočniliinékultúme,Športové

ani spoločenské podujatia.

V sledovanom roku sme vykonali množstvo práce. Vyslovujem poďakovanie všetkým,
ktorí akýmkol.vek spôsobom prispeli k pokojnému a kvalitnému životu v našej obcí.

2. Identirikačné údaje obce
Názov:

Obec Čučma

Sídlo:

048 01 Čučma č. 47

IČO:

00594831

Štatutámy orgán obce:

Alexander Szôllôs

Mobil :

0915 938 720

Telefón:

058 732 57 80

E-mail:

obecny.urad@obeccucma.sk

Webová stránka:

\`i\.obeceiicma.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstavitel'ov
Starosta obce:

Alexander Szóllôs

Zástupca starostu obce:

Mgr. Silvia Lôrinčíková PhD.

Hlavný kontrolór obce:

Helena Vanyová

Obecné zastupiteľstvo:

Eva Bemáthová
Jozef Brunac zki
Marián Ondrej
Eduard Rosiar
Szabolcs Szôllós

Míchal Tóbis

* na ochranu verejného záujmu:

Komisie:

Eduard Rosiar
Mgr. Silvia Lôrinčíková PhD.

Marián Ondrej
Szabolcs Szôllôs

Michal Tóbis

•

Stavebná a verejného poriadku:

Szabolcs Szôllôs

Jozef B runaczki
Eduard Rosiar

•

Sťažností a verejného poriadku:

Eduard Rosiar
Marián Ondrej.

Eva Bemáthová

•

Kultúry, Školstva a sociálnych veci':

Mgr. Silvia Lôrinčíková PhD.

Marián Ondrej
Michal Tóbis

Obecný úrad:

Tatiana Bukovinszká -samostatná odbomá referentka
Judita Kassaiová ~ samostatná odborná referentka

Obec nemá zríadené rozpočtové, pri'spevkové. neziskové organizácie ani obchodné
spoločnosti.

4. Poslanie, vi'zie, ciele
Poslanie obce:

ObecČučmajeprávnickouosobou,ktorázapodmíenokustanovenýchzákonomsamostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Hlavnou úlohou obce pri výkone
samosprávy je starostlivosť o všestramý rozvoj jej územia a o potreby jej obyvatel'ov.

orgánmi obce sú obecné zastupíteľstvo a starosta. Výkonným orgánom je Obecný úrad.
Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva
a starostu.
Vízie obce..

- Fomovať 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 využi'vanie prírodných zdrojov
-Zvýšenie efekti'vnosti 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 starostlivost' o všestranný rozvoj j.ej územia a o potreby jej obyvateľov.

5.1.Geografickéúdaje

Geogrc%c'kápo/0%oóce:ObecČučmasarozprestieranastykuRožňavskejkotlinysjužnými
výbežkami Slovenského rudohoria v jeho Voloveckej časti.
Plocha administratívne vyčleneného územiaje 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 koncovä obec rozkladajúca sa pod Volovcom.
Reliéf, na ktorom obec stojí, je íba mieme členitý s malými výškovými rozdielmi, s horským
typomklímy.Čučmianskadolínavbli'zkosti„Háromkút"končĺvhlbokej,tmavejrokline.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.
S#sGcýné meL9/cÍ c7 oóce : Rožňava, Betliar, Henclová
C'e/4ovcÍ roz/oÁc} oČ)cé' :

Nadmorská výška..

1 164 ha

46] m. ri. rrL.

5.2.Demografické údaje
Počet obyvateľov :

575

Nároc77?o§/#cŕs`/r#Ä/zírcz :

slovenská národnosť

maďarskánárodnosť

50,4 %

49,1 %

česká närodnosť
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu..

0,5 %
rĹmsko-kírfioLíckc 32,2 °yío
evanjelické

16,6 %

refomované

5.4 %

bez vyznania

54,2 %

ľj;vo/. poc`/w oZ)yva/e/'ov : Počet obyvatel.ov v roku 2021 sa míeme znížil oproti roku 2020,
kedy bol počet obyvateľov 590.

5.3.Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci..

5.2.°/o

7'J;vo/. #ezcimej.ĺ#c7#oj'fz. .. Nezamestnanosť v obci zostala na rovnakej úrovni.

5.4.Symboly obce
Erb obce :

V červenom štíte zo stredného vrchu strieborného srdcovitého trojvršía vyrastajúce tri

striebomé zlatostredé kvety na striebomých bezlistých stopkách, prekrytých skríženými
baníckymi kladivkami /rozpájacieho abicíeho/ na zlatých poriskách, pri koncoch
sprevádzaných vždy dvoma zlatými hviezdami.

Vlajka obce ..
Vlajka obce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej ]/4, žltej '/4 a bielej 2/4.
Vlajka má pomer strán 2:2 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmí siahajúcími do
tretiny jej listu.
Pečať obce ..

Historická pečat. obce pochádza z roku 1735, na ktorej je dobre čitateľný kruhopis SIGILUM
CSUCSOMIENSE, teda pečať Čučma. V barokovom štíte sú na troch kvetoch dva prekri'žené
banícke kladivá, pod nimi trojvršie a po stranách Štyri hviezdičky.

5.5.História obce

Počiatky osídľovanía obce sa kladú do 1. polovice 14. storočia. Za zakladateľa sa považuje istý
Michal, syn Mílečka z Nadabulej, ktorý prvé pozemky na našom území získal od ostrihomského

3rbcei:1č#ms;Vbaoiä:roč.:t;|Z::t:hmy.vžt,á;žuekboi:sT:.ŽŤ:ťoaz:u|ágngyp:t,vnridez#eál:|gĺissťiyĹ:nma::,:?:í
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 Bamabáša Branchaiho z roku 1413 Čučma je

pripojená k Rožňave. Obec sa zaťažuje platením mýta a prikazuje odovzdávať vyťaženú rudu
mestu. V daňovom súpíse z roku 1427 sa Čučma spomi'na ešte vždy ako majetok ostríhomského
arcibiskupstva.

V roku 1494 bola Čučma nariadením kardinála Hyppolita d'Este povimá príspíevať na
výdavky mesta. V priebehu celého 16. storočia obec vyvíja snahu o osamostatnenie.
Prvými osi'dlencami boli baníci nemeckého pôvodu, čo potvrdzuje aj názov obce z roku 1548
CHUCHON, CHUCHUN, CZYWCZION. Obec disponovala kvalitnými banskými robotníkmi

oprávnenými kovy vyhľadávať, spracovávať a ťažiť. Nemohli ale z rudou voľne disponovať a
o,dpredávať ju. Stalo sa tak až v roku 1523 na základe zákomého čláhku č. 39.
Usilieobceoosamostatnenienebolozavŕšenéúspechom.SvedčĺotomlistinaarcibiskupaPavla
deVardazroku1549.ČučmapatríRožňaveaplatíjejmajetkovúdaň~cenzus.Listinouzroku
1711 potvrdzuje arcibiskup František Forgách právo voliť richtára.

V stredoveku mal najväčší význam výskyt zlatých, striebomých a medených rúd. Neskôr sa
doluje železná ruda, patrila k najkvalítnejším v Uhorsku. Od 17. storočia antímónová a v 30.
rokoch sa začala ťažba mangánovej rudy. Po církevnej stránke obec patrila pod rožňavskú
cirkev názvom „Boldogsságos Szúz Mária". Od roku 1776 bola podriadená rožňavskému
rímsko-katolíckemu biskupskému úradu.
Rokom 1952 sa pre nerentabilnosť ťažba skončíla, v ďalších rokoch bola v prevádzke už len
flotačná úpravňa. V roku 1956 bolo založené JRD. V roku 1956-1959 sa v obcí začal stavat'
kultúmy dom. V roku 1960 sa dostaval Kultúmy dom. Obec sa pričleňuje k mestu Rožňava,
stávasamestskoučasťou.Zastupovalíjulen3-4poslanci.Ichzásluhousazabezpečili:asfaltový
koberec Homá - dedina, výstavba vodovodu na cintorín a v Homej dedine.

Dňom 1. júla 1990 sa vytvára v obci Míestny národný výbor Čučma. Úradovňa bola na prvom
poschodi' 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
komuníkácie príspelo k plynulej doprave dopravnými prostriedkami MHD, teraz linkamí SAD.

V roku 1996 sa odovzdal do užívania dom smútku. Výstavba budovy znamená pre obec
nezávislost' pri zabezpečovaní pohrebných obi.adov. 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 Krísta kráľa z roku 1939 abaroková 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
zmíešaná, navštevujú ju detí od 2 rokov až do nástupu Školskej dochädzky.
Obec v budúcnosti neplánuje rozšĺriť počet tried, nakoľko to nevyžadujú požiadavky občanov.

6.2. Zdravotnĺctvo
V obci nie je žiadne zdravotni'cke zaríadenie. Zdravotná starostlívost' 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.

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 kultúmy dom, vktorom sausporadúvajú rôzne spoločenské akcie, ktorých
usporiadatel'om je obec, alebo miestne zložky kultúry. Tradíčne sa organizujú kultúmoŠportové podujatia: Novoročný výstup na Volovec, Deň žien, oslavy 8.mája, MDD, Dni obce,
posedenie s dôchodcami, Mikuláš. Kultúmy dom sa prenajĺma aj na usporiadanie zábav
a rodinných osláv.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúmy a spoločenský Život
sa bude orientovat` na rozvoj turizmu.

6.5. Hospodárstvo
V obci sa nachádza predajňa potravi'n. DADA-Dagmar Ondrejová.
V obci sa nachádzajú menšie fimy poskytujúce služby:
KEDO - Kelemen Vladimír - čistenie kobercov

Fima Citroen -Josef Smutný - oprava automobilov
Strechstav a pi'la -Szabolcs Szôllôs -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
vel'mi menit' nebude.

7. Informácia o vývoji obce z pohl'adu rozpočtovníctva
Základným
Obec

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

zostavila rozpočet podl'a ustanovenia

§

10

odsek

rozpočet obce na rok 2021.
7)

zákona č.583/2004

Z.z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vzneni'neskoršíchpredpisov.Rozpočetobcenarok2021bolzostavenýakovyrovnaný.Bežný

rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapítálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupitel`stvom dňa 16.12.2020 uznesenĺm č. 2020/22
prvá zmena schválenádňa
31.03.2021 uznesenĺmč. 3/2021
-druhá zmena schválená dňa
23.06.2021 uznesením č.18/202l
-tretia zmena schválená dňa
27.10.202l uznesenĺm č. 29/2021
Štvrtá zmena schválená dňa 16.12.2021 uznesením č. 57/2021

7.1.Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021
Skutočnéplneniepríjmov/

Prijmy celkom

Schválený
rozpočet

po pos[ednej zmene

267 000'00

359 292,00

% plneniaprĺjmov/

Schválený rozpočet

čerpanie výdavkovk31.12.202135567038

% čerpaniavýdavkov98,99

281464,8911,4674194,03

100,2495,5094,52

z toho :Bežnépríjmy
267 000,00

280 787,00

Kapitálové pri'jmy

0,00

12,00

Finančné príjmyPríjmyROsprávnousubjektivitouVýdavkycelkom

0,00

78,493,00

267 000'00

359 292,00

326 075,04

85'02

237 980,00

315110,00

281906,1615153,82

89,4699,95

0,00

15162,00

29 020,00

29 020,00

29 015,06

99,98

0

0

z toho :Bežnévýdavky

Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Vydavky RO s pravnousubjektivitou

Rozpočet obce

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce
Skutočnost' k 31.12.2021 v EUR
ežné pnjmy spolu

281464,89281464,89

z toho : bežné pri'jmy obce

bežné príjmy RO

ežné výdavky spolu

0,00
281906,16281906.Ió

z toho : bežné výdavky obce

bežné výdavky RO

l'_''''''''''I''''''''''IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllIŤII
apitálové prijmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

kapitálové príjmy RO

0.00

1146
11,46

0,0015153,82]5153,8

apitálové výdavky spolu
toho : kapitálové výdavky obcekapitálovévýdavkyRO
0.00

'r±3ylok/schodok bežného a kai)iiálového rovočtu

-15 583,63

Vylúčenie z i)rebyĺku/Úprava schodliu HČ

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ

0,00

(dopinkový z;droj f iinancovania iič , zdroj f iinóňčó;áJĺóiŤ:)'1''`,',,,,,,,,,',',''1'
-15583,6374194,03290I5.06

Pľi'jmové finančné operácieVýdavkovéfinančnéoperácie

11..,,.._u
11 _''''''''''''11111'11111111'1111111111111-11
PRIJMY SPOLUVÝDAVKYSPOLU

[1

355 670,3832607504

_''I''''''''IIl''''''''''''''''''''I'''''''''''''l''''''''IiĹii'ilEf'i''ll
'

Vylúčenie z i)rebytku/Úprava scliodku HČVylúčeniezprel)ytku/UprwuscliodkuPČ

4 296,30

(doplnkový zdroj financovania HČ, €droj fiinancovania PČ)Ui)ravenéhospodárenieobce

25 299 04

Vylúčenie z prebytku:
Zostatok dotácie na stravu predškolákov -vrátené v roku 2022 do ŠR
Zostatok dotácie na stravu predškolákov - úhrada faktúry v roku 2022
Tvorba fondu opráv za rok 2021

Celkom

639,40
22,10

3 634,80

4 296ŕ0

7.3. Rozpočet na roky 2022 - 2024

Pri'jmy celkom

Skutočnosť

ROzpočet

k 3l.12.202l

na rok 2022

Rozpočet

Rozpočet

ns rok 2023285660 00

na rok 2024284200'00

284 200,000

355 370ŕ8

286 470,00

281464,89

285 800'00

285 660 00

0

0

670'00

0

z toho :Bežnépríjmy

Kapitálové príjmyFinančnépríjmy

1 1,46

74194,03

Skutočnosť
k3l.12.202l

Výdavky celkom

ROzpočet
na rok 2022

ROzpočet

ns rok 2023285660 00

326 075,04

286 470'00

281906,16

257 220,00

0
ROzpočet
na rok 20241284200'00ĺ

z toho :Bežnévýdavky
Kapitálové výdavky

15153,82

Finančné výdavky

29 015,06

268160,000 1

0

29 250,00

17 500,00

261450,0015250,00117500,00

8. Informácia o vývoji obce z poh]'adu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

k 31.12.2020

k 31.12 2021

Majetok spolu

1110 528,16

1 068 550,49

Neobezny majetok spolu

1035 849,30

1019 208,68

4 600,00

3 400,00

Dlhodoby hmotný majetok

909 309,24

893 868,62

D]hodoby finančný majetok

121940,06

]21940,06

73 630,87

48132,30

3 657,92

2 612,19

69 972,95

45 520,11

1 047,99

1209,51

z toho :

Dlhodoby nehmotný majetok

Obezný majetok spolu
z toho :

Zásoby
Zuctovanie medzi subjektami VSDlhodobépohľadávky

Krátkodobé pohľadávky
Fmančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnute návratné fin. výpomoci krát.
Casové rozlíšenie

8.2. Zdroje kiytia
Názov

Vlastné imanie a záväzlqr spolu

Skutočnost'

Skutočnosť

k 31.12.2020

k 31.12.2021

1110 528,16

1 068 550,49

533 610,99

510 523,94

V}''sledok hospodárenia

533 610,99

510 523,94

Záväzky

305 063,79

293100,20

Rezervy

600,00

700,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

334,80

639,40

241744,86

224 861,91

38 384,13

35 403,04

V]astné imanie
z toho :

Oceňovacie rozdie]y

Fondy

z toho :

Dlhodobé záväzky

Krátkodo bé záväzky

Bankové úvery a výpomoci
Casové rozlíšenie

24 000,00

31495,85

271 853,38

264 926,35

Analýza ,významných položiek z účtovnej závierky:
Na dlhodobom hmotnom majetku vykazuje účtovnájednotka prĺrastok v sume 139 279,92 € :
-na účte 021 vo výške 132 279,92 , ktorý vznikol technickým zhodnotením -rekonštrukciou

kultúmo spoločenského centra vo výške 128 279,92 € a v rámci projektu INTERREG bol
vybudovaný GEOPARK vo výške 1 000,- € a „Obnova baníckeho skanzenu -gápeľ" vo výške
3 000,- € .

-na účte 022 vo výške 7 000,-€, ktorý vznikol v rámci projektu INTERREG näkupom Audio
Guide vo výške 4 000,-€ a vybudovaním zariadenia na drvenie rúd „Stupy" vo výške 3 000,€.

Pohl'adávky

Zostatok

Zostatok

k 31.12 2020

k 31 12 2021

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Pohl'adávky po lehote splatnosti

3 657,92

2 612,19

8.3. Záväzky

Záväzky

Zostatok

Zostatok

k 31.12 2020

k 31 12 2021

Záväzky do lehoty splatnosti

305 063,79

293100.20

Záväzky po lehote splatnosti

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Pokles záväzkov -pravidelné splácanie bankového úveru aúveru ŠRFB podľa

sp l átkového kalendára

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

Náklady

Skutočnost'

Skutočnosť

k 31.12.2020

k 31.12 2021

25J9J1,J2

308 214,92

50 - Spotrebované nákupy

20 565,65

33 593,31

51 - Služby

46 864,35

66159,78

151351,12

165184,49

383,36

244,36

3 443,64

4 426,19

29 566,54

32 995,90

5 765,88

5 552,13

52 - Osobné náklady
53 -Dane a poplatky

54 - Ostatné náklady na
prevádzkovú čimosť55-Odpisy,rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia

56 -Finančné náklady

57 -Mimoriadne náklady58-Nákladynatransfery a náklady

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
30,84

58,76

z odvodov príjmov59-DanezpríjmovVýnosy
0,34

0

291848,05

289 403,51

16,00

0,00

60 - Tržby za vlastné výkony a tovar
61 -Zmena stavuvnútroorganizačných služieb

0,00

62 - Aktivacia63-Daňovéa colné výnosy

0,00
228 989,78

233 266,07

33136,98

32 737,33

315,60

644,4]

a výnosy z poplatkov64-Ostatnévýnosy65Z,v

-uctovanie rezerv a opzprevádzkovejafinančnejčinnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia66-Finančnévýnosy67-Mimoriadnevýnosy69-Výnosyztransferov

1.85

0,00
0,00

29 387,84

a rozpočtových príjmov v obciach,

2:2.755,]0

VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚCHospodársky výsledok
33 876,67

-18 811,41

/+ kladný HV, - záporný HV/
Hospodársky výsledok /kladný/za rok 2020 v sume 33 876,67 EUR bol zúčtovaný na účet 428
- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery:

PoskytovateľUPsvaRRožňava

Účelové určenie grantov a

transferov
| Strava pre predškolákovVojnovéhrobySčítanieobyvateľovMaterskáškolaCivilnáobranaRegisterobyvatel'ovCovid19Osobitnýpri'jemca

Ministerstvo vnútra SRStatistickýúradSROkresnýúradKošiceOkresnýúradRožňavaMinisterstvovnútraSROkresnýúradRožňavaUPsvaR

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
1 008,00
35,80
3 063,10

2 563,00
214,80
262,17

6 560,00
278,50

Popis najvýznamnej ších prijatých grantov a transferov:

-Náklady na testovanie, nákup materiálu a práce súvisiace s pandémiou covID -19 6 560,00 €
-

Sčítanie obyvateľov-6063,10€

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce:

Prijímateľ
dotácie

Mesto Rožňava

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
pľostriedkov v EUR

Centrum voľného času

58,76

10.3. Významné investičné akcie v roku 2021
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021 :

-vybudovanie exteriérovej geologickej výstavy -GEOPARK vo výške
-

Obnova baníckeho skanzenu-„gápel." vo výške 3 000,-€

-

Nákup Audio Guidevovýške4 000,-€

-

vybudovanie zariadenia na drvenie rúd „Stupy`. vo výške 3 000,-€

1000,00 €

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

-

MŠ -znĺženie energetickej náročnosti

-

Vodovod

-

MŠ -vybudovanie chodníka v areáli materskej školy

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalost' 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 rekonštrukciĺ kultúmo-spoločenského centra.
Vypracoval:

Tatiana Bukovinszká

V Čučme, máj 2022

Schválil :

Alexander szôllôs, v.r.

