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Úvodné slovo starostu obce: 
 

 

Vážené spoluobčania, 
 

     Výročnú správa obce za rok 2021, ktorú Vám predkladám, poskytuje pravdivý a nestranný pohľad na 

dosiahnuté činnosti a výsledky obce. Ku skončeniu kalendárneho a účtovného roka neodmysliteľne patrí 

dôkladné hodnotenie ekonomickej a bežnej činnosti. 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 

predpisov 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.  

Rok 2021 bol tak, ako rok 2020 do značnej časti ovplyvnený pandémiou COVID-19,  ktorá zasiahla nielen 

Slovensko, ale celý svet a ovplyvnila životy všetkých nás. Celý rok musel byť podriadený rôznym 

obmedzeniam. V prvom rade sa obmedzil spoločenský kontakt v práci, v školách, v komunitách.  

Pandémia ovplyvnila aj spoločenský život v obci a odrazilo sa to na znížení počtu kultúrnych a 

spoločenských podujatí v obci. Aj napriek zložitej situácií rok 2021 z hľadiska dosiahnutých 

ekonomických výsledkov hodnotím kladne, tak ako v minulom roku sme dosiahli prebytok rozpočtu, čo 

vytvára podmienky a zdroje pre ďalší rozvoj obce. V priebehu roka okrem zabezpečovania 

administratívneho chodu obecného úradu, bežnej prevádzky, údržby a opráv objektov, školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, bolo potrebné sa každodenne starať o údržbu, opravy a zveľaďovanie 

verejných priestranstiev, verejnej zelene, miestnych komunikácií, starostlivosť o občanov v oblasti 

sociálnych vecí a mnoho ďalších každodenných aktivít. Okrem týchto povinnosti aj napriek zložitej 

situácií obec pokračovala aj v investičných aktivitách.  

 

V roku 2021 obec zaobstarala zo zdrojov rezervného fondu:   

 

 Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky na asfaltovanie miestnych 

komunikácií v sume 9 248,14  eur  .  

 Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky  na vypracovanie projektovej 

dokumentácie na rekonštrukciu ČOV v sume 6 392,– eur    

 Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky na vypracovanie projektovej 

dokumentácie detského ihriska v sume 1 600,00  eur  .  

 Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky na modernizáciu kamerového 

systému v obci  v sume 4 996,40  eur  . 

 

Z dotačných zdrojov: 

 

 Dobrovoľná požiarna ochrana SR – dovybavenie dobrovoľných hasičov obce Kunova Teplica – 

nákup štartovacieho vozíka, lanového prístupu, vysielačky, navijáka, zdviháka, hadíc, plachiet 

náradia a opaskov pre DHZ v celkovej výške 3 000,– eur   

 Okresný úrad odbor CO v Rožňave (MV SR) – zriadenie MOM na testovanie, očkovanie občanov 

z dôvodu pandémie COVID, zabezpečenie ochranných pomôcok, oblekov, dezinfekcie v celkovej 

výške 11 290,– eur  a dotáciu vo výške 42,96 na skladníka CO 

 Úrad vlády SR (MV SR) – na jedného terénneho asistenta Covid 19 v obci – dotácia vo výške 

11 849,19 eur 

 Okresný úrad odbor školstva, Košice – na výchovu a vzdelávanie detí v Materskej škole 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v celkovej výške 2 745,– eur a  účelovo určené finančné 

prostriedky na zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov a ochranných pomôcok v súvislosti s 

preventívnymi opatreniami zameranými  na ochranu pred  nákazou v celkovej výške 290,– eur . 

 MV SR zo sekcie verejnej správy na prenesený výkon štátnej správy – na úseku hlásenia pobytu 

občanov a registra obyvateľstva SR vo výške 236,61 eur, na úseku registra adries 43,60 eur a na 

úseku starostlivosti o ŽP vo výške 70,27 eur. 
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 MF SR poskytla v roku 2019 finančné prostriedky vo výške 41 000,- eur na rekonštrukciu 

miestnych komunikácií v obci, ktorá sa vyčerpala až v roku 2021 z dôvodu pandémie  

 ŠÚ SR poskytla dotáciu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na sčítanie 

obyvateľov , domov a bytov vo výške 3 177,15 eur. 

 MPSVR prostredníctvom ÚPSVaR v Rožňave poskytlo dotáciu na podporu výchovy 

k stravovacím návykom detí, ktorých rodičia sú v HN vo výške 1290,10 eur (1,30 eur na jeden 

obed) 

 MPSVR prostredníctvom ÚPSVaR v Rožňave poskytlo dotáciu na podporu výchovy k plneniu 

školských povinností dieťaťa (predškolákom) dotáciu na školské potreby vo výške 49,80 eur 

 MPSVR a EU prostredníctvom ÚPSVaR v Rožňave poskytlo dotáciu na aktivačnú činnosť pre 

nezamestnaných občanov formou menších obecných služieb vo výške  6612,63 eur na úhradu 

mzdy koordinátora na nákup náradia, na úrazové poistenie a ochranné pracovné prostriedky, 

nezamestnaný občania tak prispeli svojou 

 

Z vlastných zdrojov obec zveľadila svoj majetok a finančnou spoluúčasťou prispela  

 

 na rekonštrukciu sály kultúrneho domu (nákup a montáž radiátorov, výmena plastových dvier, 

plynové vedenie) vo výške11 436,33 eur  výške   

 na prípravnú a projektovú dokumentáciu, za geometrický plán čističky odpadových vôd vo výške 

18 025,- eur , nákup kalového čerpadla a kuka nádoby na ČOV vo výške 581,76 eur 

 na rozšírenie kamerového systému v obci vo výške 964,96 eur 

 na dovybavenie dobrovoľných hasičov obce Kunova Teplica – dofinancovanie dotácie vo výške 

min. 5% v celkovej výške 276,43 eur   

 na nákup nových termosiek do materskej školy pre dovoz stravy pre deti vo výške 494,21 eur, 

nákup plechovej skrine do kuchynky vo výške 226,36 eur, nákup PC zostavy na obecný úrad vo 

výške 650,- eur 

 do drobného hmotného majetku sa zaradil majetok v celkovej výške 7 245,46 eur 

 nezamestnaný občania  prispeli svojou aktivačnou činnosťou k čistote a skrášľovaniu verejných 

priestranstiev našej obce  

 

 

Posúdiť kvalitu odvedenej práce však samozrejme môžu najlepšie iba občania. V posledných 

rokoch spoločenská, ekonomická a sociálna situácia prináša každodenne veľa problémov, pre 

organizácie, firmy a v neposlednom rade aj pre ľudí. Zmierniť túto situáciu môžeme, ak si 

budeme navzájom pomáhať, vychádzať si v ústrety samozrejme v rámci svojich možností a 

schopností, aby sme si vytvorili pekné, pokojné a šťastné podmienky pre život v našej dedine. 

Chcem sa poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce ale aj aktivačným 

pracovníkom.   
 
 

 

        Eva Gyenesová, 

        starostka obce 
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1. Identifikačné údaje obce: 
 

Názov: Obec Kunova Teplica 
 

Sídlo:  Kunova Teplica č.127 
 

IČO: 00328448 
 

Štatutárny orgán obce: Eva Gyenesová – starostka obce 
 

Telefón: 058/7882520 
 

Mail: obec.kunovateplica @ gmail.com 

 

Webová stránka: www.kunovateplica.sk 
 

 

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov: 
 

Starostka obce: Eva Gyenesová 
 

Zástupca starostu obce: Zsolt Liptai 
 

Obecné zastupiteľstvo: 
 

- Jennifer Gyenesová, 
 

- Nikoleta Miškovič Kovácsová, 
 

- Denisa Spišáková 
 

- Zsolt Liptai, 
 

- Ján Spišák, 
 

Hlavný kontrolór obce: Ladislav Kisfaludi 
 

Komisie: Komisia na ochranu verejného záujmu 
 

Zamestnanci obecného úradu: 

 

- Anna Antalová, bytom Kunova Teplica - samostatný odborný referent 

náplň práce je určená schváleným pracovným poriadkom, hlavnou náplňou je oblasť vnútornej správy, 

registrácia obyvateľstva a matričná činnosť, hlavná pokladníčka, mzdová a personálna agenda obce, 

registratúra, agenda sociálnych nájomných bytov vo vlastníctve obce. 

- Darina Bošelová, bytom Krásnohorská Dlhá Lúka č.230 – samostatný odborný referent 

náplň práce je určená schváleným pracovným poriadkom, hlavnou náplňou je vedenie ekonomickej 

agendy, účtovníctva, rozpočtovníctva, výkazníctva obce, fakturácia, správa majetku a správa miestnych 

daní a poplatkov. 

- Ladislava Szepesi Pepríková, bytom Kunova Teplica – koordinátorka aktivačnej činnosti  

- Ružena Vanyová - zamestnaná na dohodu ako upratovačka Ocu 

- Štefan Drenko – zamestnaný na dohodu ako údržbár čističky odpadových vôd 

-  Vojtech Gášpar – zamestnaný na skrátený úväzok ako údržbár 
 

 

Rozpočtové organizácie obce bez právnej subjektivity: 

Materská škola 

 

Riaditeľka: Ingrida Švická 

Učiteľka: Katarína Orbánová 

Upratovačka: Renáta Baka– zamestnaná na skrátený úväzok Dovoz stravy zo ŠJ ZŠ Plešivec má na 

starosti pani Renáta Baka 

Katarína Orbánová - má na starosti výdaj stravy  

Počet zapísaných detí v šk. roku 2020/2021 - 21detí 
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Základnou činnosťou: poskytovať predškolské vzdelávanie detí do 6. rokov. 
 

Dobrovoľný hasičský zbor obce 
Veliteľ hasičov: Ján Spišák 

Požiarny šport v obci má dlhoročnú tradíciu a celý rad pekných výsledkov, ktoré obec radia medzi 

veľmi známe v tejto oblasti. Dnešné požiarne družstvo je vekovo mladé a je po technickej stránke 

dobre vybavené k svojmu poslaniu. Vlastní motorové vozidlo IVECO DAILY s kompletným 

vybavením a jednu motorovú striekačku. 
 
Rozpočtové organizácie obce nie sú zriadené. 

Príspevkové organizácie obce nie sú zriadené. 

Neziskové organizácie založené obcou nie sú zriadené. 

Obchodné spoločnosti založené obcou nie sú zriadené. 

 

3. Poslanie, vízie, ciele 
 

Poslanie obce: 
 

Poslaním obce Kunova Teplica je zabezpečiť starostlivosť o všestranný rozvoj územia a potreby 

obyvateľov obce. Samospráva obce Kunova Teplica vytvára priaznivé podmienky na rozvoj 

jednotlivých oblastí života v obci. Činnosť samosprávy je realizovaná kvalitne, efektívne a 

transparentne. Základnými princípmi samosprávy sú otvorenosť, vzájomný rešpekt a spolupráca na 

miestnej a regionálnej úrovni. 

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a zo 

zdrojov od ostatných subjektov. 

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie 

úloh obce, ktorí sa má zveľaďovať a zhodnocovať. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na 

podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. 

Obec má vypracovanú zásadu hospodárenia s majetkom obce, ktorú schválilo obecné 

zastupiteľstvo. 

Obec ako samostatný územný á samosprávny celok sa riadi zákonom č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Základným dokumentom strategického plánovania 

Obce Kunova Teplica, je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Kunova Teplica. 

 

Vízie a ciele obce: 
 
Obec Kunova Teplica je súčasťou regiónu Gemer a mikroregiónu Domica, a bude využívať svoje ľudské, 

materiálne a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života svojich občanov. Našim poslaním je 

vychádzať v ústrety požiadavkám občanov obce Kunova Teplica. Posilniť služby, podporiť rozvoj 

hospodárskeho, kultúrneho a športového života v našej obci. Cieľom je vytvoriť úspešnú a príťažlivú 

obec nielen pre svojich obyvateľov, ale aj pre návštevníkov v podobe upravenej, čistej a zaujímavej 

lokality pre bývanie a trávenie voľného času, obec s komplexne vybudovanou infraštruktúrou a 

kvalitným životným prostredím.  

Strategickou víziou obce Kunova Teplica je oblasť  

Životného prostredia: 

- Vybudovanie zberného dvora v obci a rekonštrukcia – je vypracovaný projekt  

(avným cieľom je teda vytvoriť efektívny odpadový systém v obci, ktorý zabezpečí ekologickejšie a 

ekonomickejšie spracovávanie a zhodnocovanie odpadov. Poskytne sa občanom jednoduchšia a 

komfortnejšia možnosť odovzdať zložky z komunálnych odpadov a tým sa zabezpečí zvýšenie celkového 

objemu vyseparovaného odpadu.) 

- Rekonštrukcia čističky odpadových vôd- je vypracovaný projekt 

Kultúry a športu: 

Obyvatelia majú vytvorené dostatočné možnosti na realizáciu voľno časových aktivít. V obci je 

vybudované detské a outdoorové ihrisko, kultúrny dom s multifunkčným využitím a možnosti kultúrno-

spoločenského a športového vyžitia sú v obci Kunova Teplica na dobrej úrovni. 

 
Želáme si, aby obec Kunova Teplica bola v nasledujúcich rokoch: - miestom nášho ŽIVOTA – peknou, 

čistou, bezpečnou a príťažlivou obcou, - dobre hospodáriacou a riadenou obcou, - súdržnejšou, 
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otvorenejšou a aktívnejšou obcou, uspokojujúcou záujmy občanov, - progresívnou obcou s dobrou 

infraštruktúrou, s rozvinutou výstavbou a aktívnym cestovným ruchom, - obcou chrániacou a 

zveľaďujúcou si svoje prírodné a kultúrne dedičstvo, - s primeraným nárastom počtu obyvateľov. 

 

4. 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. 

 

4.1. Geografické údaje: 

Geografická poloha obce: Obec Kunova Teplica sa nachádza v juhozápadnej časti Národného 

parku Slovenský kras v údolí potoka Štítnik, medzi planinami Plešivec a Koniar. 

Západná odlesnená časť chotára na nive a terase skrasovateľnej plošine vystupuje na východe do 

strmých, dubovým lesom zalesnených západných svahov Plešiveckej planiny. Tvoria ho svory, 

vápence a horniny mladších prvohôr. 
 

Susedné mestá a obce : Štítnik, Pašková, Rozložná 

Celková rozloha obce : 841 ha 

Nadmorská výška : Nadmorská výška v strede obce je 250 m n.m. 

 

4.2. Demografické údaje:  
Počet obyvateľov : 735 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 

rímskokatolícke, gréckokatolícke, evanjelické, svedkovia Jehovovi 
Národnostná štruktúra –obyvatelia slovenskej národnosti, maďarskej, českej, rómskej, ukrajinskej. 
 

Tabuľka podľa vekovej kategórie obyvateľstva: 

 

Počet obyvateľov  

Počet obyvateľov celkom k 31.12.2021 735 

Z toho: občanov (nad 15 rokov) 591 

             Deti (do 15 rokov) 144 

Priemerný vek  

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia  

Deti do 15 rokov Dievčatá 72 

 Chlapci 72 

Mládež od 15 rokov Dievčatá 13 

do 18 rokov Chlapci 21 

Dospelí Ženy 291 

 Muži 266 

Počet obyvateľov nad 60 rokov 154 

Zmeny v stave obyvateľov za rok 2021  

Prihlásených:   

Z toho narodených  6     ( 1 dievča a 5 chlapcov) 

Odhlásených   

Zomrelých  12   (7 žien a 5 mužov) 
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4.3. Ekonomické údaje: 

 

Kunova Teplica patrí do Rožňavského okresu, ktorá patrí do zoznamu najmenej rozvinutých 

okresov od roku 2015 
 

Nezamestnanosť v obci k 31. 12. 2021  

Zdroj: www.upsvar.sk/obce 

Cca 86 občanov z toho 30 občanov dlhodobo 

nezamestnaných 

Nezamestnanosť v okrese Rožňava  

Zdroj: http://statdat.statistics.sk/ 

15,19 % 

Vývoj nezamestnanosti v obci Vývoj nezamestnanosti je na približne rovnakej 

úrovni 

 

 

 

4.4. Symboly obce: 

 

Vlajka obce :    Erb obce:   Pečať obce  

 

  
 

Blazón erbu 

V červenom štíte na zlatej pažiti, medzi dvoma striebornými tulipánmi na zlatých vyrastajúcich stopkách 

protistojných listov, stojaci striebrovlasý anjel so zlatým krížovým diadémom, v striebornom brnení, v 

pravici so zlatým zvlneným plamenným mečom a v ľavici pred sebou so zlatým dvojitým krížom. 

Komentár: Hagiografický motív s archanjelom Michalom podľa obecnej pečate, datovanej do r. 1631. 

 
 

4.5. História obce:  
Počiatky najstaršieho osídlenia z okolia sú z doby kamennej i bronzovej. Po období sťahovania národov 

sa tu usadili Slovania a od 11. - 12. storočia aj Maďari. Z Turnianskeho komitátu sa vyčlenilo plešivecké 

panstvo a pripojilo sa ku Gemerskému komitátu začiatkom 12. storočia. Kráľ Belo IV. Listinou z 2. júna 

1243 daroval panstvo v okolí Plešivca rodu Ákošovcov aj s lokalitou Toplucha (Topluca = Kunova 

Teplica), osídlenie vzniklo však skôr v 12. storočí. Názov obce sa odvodzuje od slovienskeho Teplica - od 

teplých vôd, ktoré tu vyvierajú. Neskôr meno obce Kunova Teplica pochádza od Mikuláša Kuna (1307-

1350) z rodu Ákošovcov.V roku 1427 mala Obec 24 port ako majetok Bebekovcov z Plešivca, neskôr 

Štítnika.  
Podľa dežmových súpisov od roku 1551 sú v obci Teplica zaznamenaní: 1 judex (sudca obce) a 13 

colonus (poddaných - jobbágy/maď.). V druhej polovici 16. storočia Teplica patrila Turkom v rámci 

fiľakovského sandžáku, náhija Štítnik. Narodil sa tu pedagóg Jonatan Vietoris (1738-1802) a pôsobil tu 

básnik Martin Lauček (1732-1802). 

Založenie Úverového spotrebného družstva v obci: druhá polovica 19. storočia 

 

Železíarstvo:  Kunova Teplica patrí medzi najstaršie železiarske lokality v Gemeri. Koncom 18. storočia 

tu Pavol Gömöry mal 2 hámre a 4 slovenské pece a bola tu železiareň (2 kusové železiarske taviace pece, 

1 skujňovací a 1 nástrojársky hámor). Železiarska spoločnosť Concordia v Štítniku vznikla v r. 1833 a 
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skoncentrovala výrobu do vysokých pecí v Štítniku a Kunovej Teplice. V Kunovej Teplici bola železná 

huta, zlieváreň, pec na tavenie, modeláreň (vzorkovňa) a appertur dielňa. Ročná produkcia v r. 1895 : 

20.000 q surového železa. Pece boli poháňané vodnou energiou z miestnych vyvieračiek, ktoré vzhľadom 
na svoju teplotu nezamrzávali. 

Rok 1910  Concordia prešla do vlastníctva štátu. 

Rok 1924   majiteľ závodu Tatrabanka Rimavská Sobota. 

Rok 1929   hospodárska kríza - robotníci bojovali proti odbúraniu závodu štrajkami. 

Rok 1945   závod v prevádzke pod názvom "Zlievareň a strojáreň" pod národnou správou. 

Rok 1950-56  závod patril Kovoslužbe Košice 

Rok 1960 – 62  závod patrí Okresnému priemyselnému podniku v Rožňave. 

Rok 1962: závod sa pričinil ako strojársky závod Slovenských magnezitových závodov (SMZ) na výrobu 
náhradných súčiastok a GO. Závod sa dostal do súkromného vlastníctva v r. 1999.  

V roku 2021 firma Concordia modernizovala výrobnú technológiu tavenia a formovania a aktuálne vyrába 

odliatky zo Sivej a tvárnej liatiny a z ocele v Plešivci.    

 

4.6. Pamiatky:  
Kostol ev. a.v. - vystavaný na starých základoch v roku 1805. Pozdĺžny sieňový priestor s oblým 

oltárovým uzáverom, zaklenutý pruskými klenbami s klenbovými pásmi, ktoré dopadajú na rímsy 

nástenných pilierov. Na východnej strane interiéru murovaný chór, ktorý sa otvára do priestoru tromi 

arkádami. Na oltári zo začiatku 19. storočia retardované prvky baroka i rokoka, obraz ukrižovaného (z r. 

1734 zo starého kostola). Za oltárom oblý uzáver s nástennými maľbami s postavami Martina Luthera, 

Juraja Rákócziho, Štefana Bocskaya, Filipa Melanchtona. Klasická kazateľnica, krstiteľnica a organ 

(chránená pamiatka 1860-1870). Veža ukončená slnkom s lúčmi a polmesiacom. Zvon 18. storočie. 
 
Významné osobnosti obce:  

 Pavol Bilnitza (* 1772 – † 1834), evanjelický biskup 

 Andrej Madarász (* 1797 – † 1873), uhorský priemyselník, zakladateľ železiarní 

 Jozef Drenko – speleológ V r. 2000 vydaná publikácia na pamiatku známeho speleológa, autor 

publikácie PhDr. Jozef DRENKO(syn) 

 Narodil sa tu pedagóg Jonatan Vietoris (1738-1802) a pôsobil tu básnik Martin Lauček (1732-1802). 
 
 

5. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie): 

 

5.1.Výchova a vzdelávanie 

 

Prenesené kompetencie:  
Obec Kunova Teplica je zriaďovateľom Materskej školy Kunova Teplica Sídlo 

Materskej školy: Kunova Teplica 133 Kontakt: 0908 982448, 

mskunova@gmail.com 

V súčasnosti má Materská škola 21 žiakov. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na 

predškolskú výchovu. 

 

5.2. Zdravotníctvo:  
Zdravotná starostlivosť sa v obci priamo neposkytuje.  

Najbližší lekár pre dospelých a deti je v Štítniku a v Plešivci 

 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pavol_Bilnitza&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1772
https://sk.wikipedia.org/wiki/1834
https://sk.wikipedia.org/wiki/Biskup
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrej_Madar%C3%A1sz&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1797
https://sk.wikipedia.org/wiki/1873
mailto:mskunova@gmail.com
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5.3. Sociálne zabezpečenie: 

V obci nie je žiadne Zariadenie sociálnych služieb. 
 

Postup pri poskytovaní sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou 

fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a pri 

poskytovaní domácej opatrovateľskej služby by mal byť nasledovný: 

občan požiada o posúdenie odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu- konkrétny druh sociálnej služby, 

resp. na konkrétny druh zariadenia sociálnych služieb (uvedený v § 34 až 41), v súlade s vecnou a 

miestnou príslušnosťou obce a vyššieho územného celku pre podanie tejto žiadosti podľa § 92 ods. 2 až 4, 

na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec/starosta alebo VÚC/predseda vydá rozhodnutie 

o tom, či občan je alebo nie je odkázaný na sociálnu službu- konkrétny druh sociálnej služby, resp. na 

konkrétny druh zariadenia sociálnych služieb. 
 

 

5.4. Kultúra: 

V roku 2021 obec z dôvodu pandémie COVID 19 neorganizovala žiadne kultúrno - spoločenské 

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

orientovať na akcie organizované obcou: ako deň obce, deň detí, deň matiek a deň dôchodcov v 

rekonštruovanom kultúrnom dome a veľkej aj malej sály kultúrneho domu. 

 

5.5. Hospodárstvo: 
 

Obchody s potravinami a zmiešaným tovarom:  
- obchod COOP Jednota SD s rozličným tovarom 

- obchod Potraviny /Ing.Soňa Demeterová/ s rozličným tovarom 
Reštaurácie a pohostinstvá:  

- hostinec Centrum /Ing.Gejza Demeter/ 

- pohostinstvo Góol /Ondrej Mihály/ na štadióne 

 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- Podielnické družstvo Gočaltovo 

- SHR Oskar Drenko 
 
 

 

6. 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 vyrovnaný. Bežný rozpočet 

bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 
 
 
 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2020 uznesením č.25/2020 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

prvá zmena schválená dňa 21.06.2021 uznesením č.18/2021 druhá 

zmena schválená dňa 15.12.2021 uznesenímč.36/2021  

 
 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

6.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021   
     

   Skutočné % 

 Schválený Schválený plnenie plnenia 

 rozpočet rozpočet príjmov/ príjmov/ 

  po poslednej čerpanie % 

  zmene výdavkov čerpania 

   k 31.12.2021 výdavkov 
     

Príjmy celkom 342 660,00 384 223,00 380 903,53 99,13 
     

z toho :     
     

Bežné príjmy 301 360,00 319 884,00 316 564,29 98,96 
     

Kapitálové príjmy 300,00 0,00 0,00  
     

Finančné príjmy 41 000,00 643 39,00 643 39,24 100,00 
     

Výdavky celkom 342 660,00 384 223 361 954,76 94,20 
     

z toho :     
     

Bežné výdavky 288 110,00 303 191,00 280 924,04 92,65 
     

Kapitálové 41 000,00 68 046,00 68 045,35 99,99 

výdavky     
     

Finančné výdavky 13 550,00 12 986,00 12985,37 99,90 
     

Rozpočet obce 0 0 18948,77  
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6.2. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2021   
 

  
 

Hospodárenie obce 
Skutočnosť k 31.12.202 v EUR 

 

  
 

  
 

  
 

Bežné príjmy spolu 316 564,29 
 

  
 

Bežné výdavky spolu 280 924,04 
 

  
 

Bežný rozpočet +35 640,25 
 

   
 

Kapitálové príjmy spolu 0,00 
 

   
 

Kapitálové výdavky spolu 68 045,35 
 

  
 

Kapitálový rozpočet -68 045,35 
 

  
 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu -32 405,10 
 

  
 

Vylúčenie z prebytku 1 787,37 
 

  
 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu -34 192,47 
 

  
 

Príjmové finančné operácie 64 339,24 
 

  
 

Výdavkové finančné operácie 12 985,37 
 

  
 

Rozdiel finančných operácií +51 353,87 
 

  
 

Príjmy spolu 380 903,53 
 

  
 

VÝDAVKY SPOLU 361 954,76 
 

  
 

Hospodárenie obce 18 948,77 
 

  
 

Vylúčenie z prebytku 1 787,37 
 

  
 

Upravené hospodárenie obce + 17 161,40 
 

   
 

    

 

 

Schodok rozpočtu v sume 32 405,10 EUR zistený podľa ustanovenia § 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov 

v sume 1 787,37 bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný:  

- z finančných operácií   34 192,47 EUR 

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 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 sa upravuje – zvyšuje o: 

a) o nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1 353,50 EUR a to na stravné pre deti v hmotnej 

núdzi 

b) o nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia §18 ods.3 

zákona č.443/2010  

c) o nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 z.z. o sociálnom fonde 

v sume 74,87 EU
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6.3. Rozpočet na roky 2021 - 2024    

     

 Skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet 

 k 31.12.20 na rok 2022 na rok 2023 na rok 2024 

 21    

     

Príjmy celkom 380 903,53 854 824,00 314 681,00 330 898,00 

     

z toho :     

     

Bežné príjmy 295 110,70 306 024,00 314 681,00 330 898,00 

     

Kapitálové príjmy 0,00 548 800,00 0 0 

     

Príjmové finančné 64 339,24 0 0 0 

operácie     
     

     
 
 
 
 

 

 Skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet 

 k 31.12.20 na rok 2022 na rok 2023 na rok 2024 

 21    

     

Výdavky celkom 361 954,76 854 824,00 314 681,00 330 898,00 

     

z toho :     

     

Bežné výdavky 280 924,04 269 920,00 279 922,00 279 122,00 

     

Kapitálové výdavky 68 045,35 544 372,00 23 209,00 35 126,00 

     

Výdavkové 12 985,37 13 550,00 13 550,00 16 650,00 

Finančné operácie     

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
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7.  Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 
 

7.1. Majetok 
 

Názov ZS k 1.1.2021 v EUR KZ k 31.12.2021 

  v EUR 

   

Majetok spolu 941 686,30 917 959,52 

   

Neobežný majetok spolu 824 619,69 863 028,55 

   

z toho :   

   

Dlhodobý nehmotný majetok 2 900,00 3 044,00 

   

Dlhodobý hmotný majetok 699 765,23 738 030,09 

   

Dlhodobý finančný majetok 121 954,46 121 954,46 

   

Obežný majetok spolu 116 194,06 53 808,34 

   

z toho :   

   

Zásoby 0,00 0,00 

   

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 0,00 

   

Dlhodobé pohľadávky 7 345,22 5 944,01 

   

Krátkodobé pohľadávky 43 782,02  

  29 430,29 

Finančné účty 64 635,28  

  18 074,42 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 0,00  

dlh.  0,00 

   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 431,54  

krát.  359,62 

   

Časové rozlíšenie 872,55 1 122,63 
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7.2. Zdroje krytia v EUR 

Názov 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2020 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu  941 686,30  917 959,52 

Vlastné imanie  221 226,71  230 006,24 

z toho:     

Oceňovacie rozdiely  0,00  0,00 

Fondy  0,00  0,00 

Výsledok hospodárenia  -15 893,63  8 598,54 

Záväzky  206 475,90  208 509,82 

z toho:     

Rezervy  0,00  0,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS  723,60  1 353,50 

Dlhodobé záväzky  57 432,87  51 576,27 

Krátkodobé záväzky  16 660,49  34 337,11 

Bankové úvery a výpomoci  131 658,94  121 242,94 

Časové rozlíšenie  513 983,69  479443,46 

 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:  

a) Prírastok dlhodobého hmotného majetku bol v sume 38 264,86 € - zaviedlo sa plynové kúrenie do 

veľkej a malej sály kultúrneho domu, asfaltovali sa cesty v obci,  rozšíril sa kamerový systém 

v obci a zakúpil sa drobný hmotný majetok  účet 028 v celkovej výške  7245,46 eur. 

             Od nákupu osem miestneho automobilu v celkovej výške 950,- EUR sa  upustilo- rozhodnutie             

 obecného zastupiteľstva 

b) Prijatá návratná finančná výpomoci z MF SR bola poskytnutá bezúročne v roku 2020 z dôvodu 

kompenzácie výpadku dane z príjmov vo výške 12 400,- eur a splácať sa začne v roku 2024 do 

roku 2027. 

c) Obec tvorila opravnú položku k pohľadávke k účtu 318 za nedoplatky na miestnych  poplatkoch 

za kanalizáciu (stočné) od FO, ktoré sú po lehote splatnosti a hrozí, že ich FO neuhradia. V roku 

2019 sa tvorila OP k pohľadávke a to  20% z celkovej výšky pohľadávky  24003,57 Eur t.j. 

4800,71, ktorá sa aj odpísala. V roku 2020 obec opravnú položku netvorila. V roku 2021 obec 

tvorila opravnú položku zo zostatku pohľadávky k 31.12.2020 t.j. 19 997,72 eur a odpísala 

pohľadávku vo výške 20%  z účtu 318 vo výške 2 713,29 eur a 100% z účtu 319  v celkovej výške 

6 431,24 eur. Zostatok OP na účte 391 predstavuje sumu 10 853,19 eur – hrozí, že ju fyzické 

osoby nezaplatia
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7.3. Pohľadávky v EUR 

Pohľadávky 

Zostatok 

k 31. 12. 2020 

Zostatok 

k 31. 12. 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti  51 127,24  46 227,49 

Pohľadávky po lehote splatnosti  0,00  5 944,01 

7.4. Záväzky v EUR 

Záväzky 

Zostatok 

k 31. 12. 2020 

Zostatok 

k 31. 12. 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti  74 093,36  85 913,38 

Záväzky po lehote splatnosti 607,91  0,00 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

 Významný pokles pohľadávok z dôvodu vymáhania daní a poplatkov od FO 

 významný nárast záväzkov z dôvodu vypracovania projektovej dokumentácie na čističku 

odpadových vôd – zostatok na účte 321-dodávatelia 

8. Hospodársky výsledok za 2021 – vývoj nákladov a výnosov v EUR 

 

Názov 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2020 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2021 

Náklady     

50 – Spotrebované nákupy  32485,99  29616,85 

51 – Služby  41489,43  41867,81 

52 – Osobné náklady  178906,39  172164,45 

53 – Dane a poplatky  359,96  567,16 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 
 2999,32  9944,52 

55 – Odpisy, rezervy a OP z 

prevádzkovej a finančnej činnosti a 

zúčtovanie časového rozlíšenia 

 72440,49  70946,62 

56 – Finančné náklady  10491,59  8159,87 

57 – Mimoriadne náklady  40  102 

58 – Náklady na transfery a náklady z 

odvodov príjmov 
 800  700 

59 – Dane z príjmov     

Výnosy     

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar  3066,08  1818,88 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných 

služieb 
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62 – Aktivácia     

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z 

poplatkov 
 246921,99  260795,24 

64 – Ostatné výnosy  5782,07  6315,27 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z 

prevádzkovej a finančnej činnosti a 

zúčtovanie časového rozlíšenia 

    

66 – Finančné výnosy     

67 – Mimoriadne výnosy    100 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

 68349,40  73638,43 

Hospodársky výsledok 

(+ kladný HV, - záporný HV) 

 -15893,63  8598,54 

Hospodársky výsledok kladný v sume 8 598,54 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: 

Náklady sa znížili oproti rozpočtového roku 2020 o sumu 5 943,89 €. 

Výnosy sa zvýšili oproti rozpočtového roku 2020 o sumu 18 548,28 €. 

9.  Ostatné významné skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie a činnosť obce 

 

9.1. Prijaté granty a transfery 

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov 
Suma prijatých 

prostriedkov v EUR 

 ÚPSVaR  Strava detí v MŠ  1 290,10 

 ÚPSVaR  Školské potreby pre predškolákom  66,40 

 ÚPSVaR  Prídavky pre deti , záškoláci  2 586,60 

 DPO SR  Príspevok pre dobrovoľných hasičov  3 000,00 

MV SR  Odbor CO pre skladníka CO 42,96 

ÚPSVaR a EÚ Dotácia na aktivačnú činnosť nezamestnaným 6 612,63 

MV SR Na REGOB  280,21 

MV SR Na ŽP 70,27 

KŠÚ Na bežné výdavky v MŠ  3 035,00 

c MOM a celoplošné testovanie obyvateľov 11 290,00 

Úrad vlády SR Terénny asistent COVID 19 11 49,19 

ŠÚ SR Na sčítanie obyvateľov a domov 3 177,15 
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V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov 
Suma prijatých 

prostriedkov v EUR 

MV SR MOM a celoplošné testovanie obyvateľov 11 290,00 

Úrad vlády SR Terénny asistent COVID 19 11 849,19 

KŠÚ Na dezinfekčné a ochranné pomôcky v MŠ  290,00 

  

9.2. Poskytnuté dotácie 

V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 7/2017 o poskytovaní dotácií z 

rozpočtu obce: 

Prijímateľ 

dotácie 
Účelové určenie dotácie 

Suma poskytnutých 

prostriedkov v EUR 

 TJ Kovo 

Kunova Teplica 
 Údržba trávnika a zelene na obecnom štadióne   700 

  

Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID-19. Dotácie 

boli krátené, čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore. 

 

9.3.  Významné investičné akcie v roku 2021 

 

- Rekonštrukcia malej a veľkej sály kultúrneho domu 

- Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ČOV 
 

 

9.4.  Predpokladaný budúci vývoj činnosti 
  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

 

- Vybudovanie športového ihriska pre deti a mládež 

- Získať finančné prostriedky pre opravu miestneho kostola v spolupráci s cirkevným zborom 

- Nakúpiť nábytok (stoly, stoličky…) do veľkej sály kultúrneho domu a podľa potreby 

zrekonštruovať interiér (osvetlenie) KD 

- Rozšírenie kamerového systému v obci 

- Vybudovať oddychové verejné priestranstvo so zeleňou 

- Vyhotoviť projektovú dokumentáciu na zberný dvor v obci 

 

 

9.5.  Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia:  
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa 

vyhotovuje výročná správa. 
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Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená Obec 

nevedie súdne spory. 

 

Upozorňujeme ale na skutočnosť šírenia ochorenia COVID - 19, čo má negatívny vplyv na fungovanie 

obce a negatívne ovplyvňuje hospodárenia obce.  

Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť 

kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. 

 

 

Vypracoval: Darina Bošelová  

Schválil: Eva Gyenesová, starostka obce  

 
 
 

 

V Kunovej Teplici  dňa 14.11.2022 
 

 

Prílohy: 

 

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