Výročná správa
Obce Honce
za rok 2014
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1. Z histórie obce
Gemerská dedina Honce (maď. Gencs, resp. Kisgencs) bola založená niekedy po roku 1243
na plešivskom panstve šľachtického rodu Ákošovcov. Prvá písomná zmienka o obci však
pochádza z roku 1318. Názov obce pochádza z nemeckého osobného mena Gonc. Odráža
skutočnosť, že ju založili nemeckí baníci alebo hutníci, ktorí sem pravdepodobne prišli zo
Spiša. Toto obyvateľstvo sa tu však neudržalo a už v 16.storočí ho vystriedali valasi rusínskej,
neskôr slovenskej etnickej príslušnosti, ktorá napokon prevážila. Venovali sa najmä tzv.
horskému dobytkárstvu a pastierstvu. Neskôr sa zaoberali tiež povozníctvom, uhliarstvom
a poľnohospodárstvom.
Územie obce patrilo Štítnickej rodine Szontaghovcov. Keď páni chodievali na poľovačky,
najímali si miestnych obyvateľov ako honcov zveri. Tí za to dostávali slušné odmeny a preto
sa toto zvláštne „remeslo“ dedilo z pokolenia na pokolenie.
Pôvodné domy ako aj kostol boli postavené z dreva, následkom čoho v roku 1880 pri požiari
zhorela celá obec aj s kostolom, pričom sa roztavili aj dva zvony.
Po tomto požiari sa začali stavať domy z kameňa a z nepálených tehál - valcov, ktoré sa robili
z hliny, vody a sekanej slamy a sušili sa na slnku. Tieto valce sa robili ešte aj okolo roku
1955. V týchto domoch sa nachádzala len jedna izba a tzv. pikleta (predsieň) s malými
okienkami a nízkou povalinou.
V rodine bola zvyčajne iba jedna alebo dve postele, na ktorých spávali aj štyri osoby. Ostatní
spávali na žitnej slame, ktorá sa večer rozprestrela ako postele - volali ich strôžläky.
V jednom dvore stáli tesne pri sebe domy dvoch aj troch rodín. V zadnej časti dvorov, ktoré
boli spoločné, sa stavali chlievy a stodoly. Tieto stavby boli z kameňa a spájali sa hlinou.
Stodoly mali murované len rohové piliere, na ktoré sa postavila strecha. Steny boli obité
doskami. Stodola mala zvyčajne dve časti, na slamu a na seno. Pod strechou bol torkoš, na
ktorý sa tiež ukladala slama alebo seno. Strechy boli pokryté slamou alebo šindľami.
Väčšina obyvateľov chovala dobytok, hydinu a pracovala na poliach. Tí, čo nemali pozemky,
sa najímali k bohatším gazdom. Bohatší gazdovia mali kone alebo voly. Chodili orať a zvážať
aj tým, ktorí záprahy nemali. Oblečenie si väčšina obyvateľov vyrábala doma z konopného
plátna. Muži nosili kabanice, chološne, košele, zápästky, kožúšok a čižmy. Vo všedné dni
mali na nohách kapce. Namiesto ponožiek sa používali onuce. Ženy nosili košeľu s opleckom,
kamžu - sukňu, zásteru, lajblík, šatku a čižmy. V chladnejšie dni si obliekali kabátik alebo sa
ovinuli veľkou štvorcovou vlnenou šatkou. Deti nosili obuv iba v zime, inakšie pobehovali
bosé. Do 1. svetovej vojny sa vyučovalo v škole po maďarsky. Deti ju navštevovali väčšinou
iba v zime, pretože od jari do jesene museli pomáhať rodičom na poli a pásť dobytok.
Obec zastihla aj cholera.
Prvá svetová vojna hlboko zaťala do života obce. Živitelia rodín boli vo vojne a rodina ostala
v núdzi. Hospodárili ženy a deti. Z obce, ktorá mala do 330 obyvateľov, bolo vo vojne 71
chlapov. V prvej svetovej vojne padli 19 občania. V Rusku bolo zajatých 16, v Taliansku 2
a vo Francúzsku 1 občan.
Hospodárska kríza ťažko doľahla aj na našu obec. Roľníci sa veľmi zadlžili. Viacerí prišli na
dražbu. Robotníci boli najviac odkázaní na podporu v nezamestnanosti. Z tejto ťažkej situácie
ako východisko videli ľudia v odchode za prácou do Kanady, Argentíny, Ameriky a Belgicka.
Začiatok druhej svetovej vojny veľmi znepokojil obyvateľstvo, mnohí záložní vojaci
narukovali. Pôda pre SNP v obci bola pripravená. Mnohí pracovali na prekážkach. K vojsku
narukovalo 21 záložníkov. Najviac do Štítnika a do Brezna. Vojenský útvar za povstania
v obci nebol. Vojensky obsadený bol Kopolt. V obci boli partizánmi zajatí traja Nemci. Za

povstania z obce padol pri výbuchu v Slavošovciach Ján Gallo Kubo ml. a nezvestný bol
Ondrej Barna.
Prechod frontu pre obec bol pomerne hladký. Prudké boje boli len na Plešivskej planine
a odtiaľ Nemci ustupovali bez odporu. Do obce a okolo obce padlo niekoľko mín. Obec bola
oslobodená 21. januára 1945.
Život v obci
V obci nebol žiaden priemysel ani bane. V minulosti sa pokusne dolovalo na „Stránoch“
blízko cesty. Ináč ľudia z našej obce pracovali v bani v Rožňavskom Bystrom a v Rakovnici.
Ženy tkali plátno a pokrovce pre vlastnú potrebu ako aj na predaj. Kroj v obci zanikol.
Po prevrate bol starostom Juraj Štrigner, ktorý sa odsťahoval do Roštára, potom Ondrej
Ziman, v rokoch 1928 – 1931 Ondrej Ďuro a od roku 1931 Ondrej Vápeník Matis. Obecným
tútorom bol Pavel Andrik – učiteľ.
V roku 1927 bol založený v obci hasičský zbor.
Po skončení 2. Svetovej vojny sa život postupne normalizoval a ľudia sa vracali k svojej
postupnej každodennej práci na poli aj v lese. Hospodárilo sa samostatne a jednotlivo. Chlapi
chodili pracovať aj na baňu do Rožňavského Bystrého.
Mladí ľudia sa začali telovýchovne organizovať a v roku 1948 bola založená telovýchovná
organizácia so zameraním na futbal.
V rokoch 1961 – 63 bol vybudovaný obecný vodovod zásobený vodou z honu „Stenkova
dolina“. Hlavný vodovodný rezervár je v hone nad ihriskom zvaný „Lazec“.
Hlavná snaha občanov no hlavne MNV bola čo najskôr dokončiť veľký kultúrny dom v obci,
ktorý bol v apríli 1967 slávnostne otvorený.
V roku 1967 bola obci tiež odovzdaná nová budova, v ktorej bola predajňa potravín
a pohostinstvo. Tento obchod bol však postavený ďaleko od stredu obce, čo bola hlavne
prekážka pre starších ľudí a tak sa postavil na dedine drevený bufet.
22. septembra 1948 bolo založené Roľnícke strojové družstvo. Do obce došiel traktor 3. mája
1949. Traktor v obci vyvolal živý záujem. Väčší záujem vzbudil v mládeži. Cez leto traktor
robil najviac povoznícke práce, v menšej miere sa používal na oranie. Z obilnín sa najviac
pestovala pšenica, potom nasledoval ovos, raž a jačmeň. Tiež sa pestovali zemiaky
a kukurica. Chov dobytka bol dosť na vysokom stupni. Najviac sa chovali kravy a voly.
V obci bolo 12 koní. Podľa vzoru iných obcí aj v Honciach vzniklo v r. 1950 menšinové JRD.
V roku 1952 bolo rozšírené na celoobecné JRD. Žiaľ jeho trvanie bolo iba jeden rok a v roku
1953 sa rozpadlo, pretože si nedokázalo vytvoriť podmienky pre spoločné hospodárenie a pri
vedení postupovalo nepremyslene. Obec sa vrátila k súkromnému hospodáreniu. Po
dôsledných prípravách a materiálnom zabezpečení a určitej skúsenosti 3. septembra 1958
vzniklo v obci Jednotné roľnícke družstvo, ktoré začalo už obhospodarovať všetku pôdu. Bol
vybudovaný hospodársky dvor v smere na Štítnik. JRD bolo zásobované vodou z vlastného
vodovodu. JRD sa v januári 1973 zlúčilo so susednými družstvami Rožňavské Bystré,
Rakovnica a Rudná, čím vznikol novo utvorený celok JRD Nový život so sídlom v Honciach.
Škola
V obci škola ani kostol nebol. Vtedajší farár v Štítniku Georgius Ambrózy v roku 1738
napomenul obyvateľov, aby svoje dietky v literním umení a v bázni božej viedli. Vyvolili si
preceptora a škola sa zriadila v súkromnom dome. Toto trvalo rok, no vznikali mnohé
nezhody a preto sa občania rozhodli, že si postavia školu, kde sa budú tiež odbavovať
i modlitby. Avšak obyvatelia boli chudobní a školu nevládali postaviť z vlastných
prostriedkov a tak v roku 1739 urobili zbierku a vyzbierali 98 zlatých. Škola sa začala stavať

v roku 1740 a v roku 1741 bola škola dokončená. Táto škola slúžila svojmu účelu až do roku
1857, kedy cirkev postavila novú školu za terajším kostolom aj s učiteľským bytom. Byt
i škola bola v jednej budove. Vchod bol spoločný. Táto škola však nevyhovovala a preto ev.
a. v. cirkev vybudovala v r. 1910 novú školu vedľa kostola. Na túto školu výdatnú pomoc
poskytla Františka Andrássy.
Neskôr bola zriadená nová škola z bývalej pastierne, kde bývali obecní pastieri a kde sa
vyučovalo v 1. až 4. ročníku, avšak po integrácii v roku 1975 bola od 30. júna činnosť tejto
školy ukončená kvôli malému počtu žiakov a novej obsahovej prestavbe v školstve. V marci
1977 bola začatá prestavba budovy bývalej školy na materskú školu. Do užívania bola daná
22. novembra 1977 a v prevádzke bola až do roku 2006, kedy bola pre malý počet detí
zrušená.
V obci funguje aj obecná knižnica, ktorej počiatky sa datujú od roku 1924.
Vierovyznanie v obci
Obec bola evanjelická. Kostol v obci nebol. Stavba kostola sa pripravovala už v roku
1793, keď sa medzi cirkevníkmi vyzbieralo 200 zlatých. Stavba kostola bola zakončená
v roku 1803 v 13. nedeľu po Svätej trojici bol posvätený.
Šport
V roku 1948 bola založená Telovýchovná jednota. Futbalu sa začalo dariť začiatkom
50 - tych rokov. V rokoch 1965 – 1969 sa v Honciach hrala okresná súťaž, ktorá vyvrcholila
postupom Družstevníka Honce do I. B triedy Východoslovenského kraja.
Futbalisti Telovýchovnej jednoty hrajú okresnú súťaž striedavo v 1. a 2. triede.
Stolný tenis v Honciach začal svoju históriu písať za starostovania Ľubomíra Galla,
keď ho oslovil pán Kartal, aby ako starosta obce zorganizoval pingpongový turnaj v obci. A
tak sa od roku 1996 až do roku 2000 konali pingpongové turnaje, ktoré boli organizované pri
príležitosti oslobodenia obce. V roku 2001 sa Honce rozhodli založiť Stolnotenisové družstvo
Honce a prihlásiť sa do okresnej súťaže vtedajšej IV. Ligy Gemer - muži. Družstvo Honiec
hralo pod názvom TJ Družstevník Honce. Prvý historický zápas v súťaži sa odohral
12.10.2001. STK Honce má dve mužstvá, ktoré hrali v súťažnom ročníku 2011/2012 v 5.
lige mužov – Gemer.
Kultúra
V roku 1977 vznikol Zbor pre občianske záležitosti pri obecnom úrade, ktorý
doteraz úspešne pôsobí.

2. Profil Obce Honce
Obec Honce (ako právnická osoba) vznikla v roku 1990 na základe zákon SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení po komunálnych voľbách ako orgán územnej samosprávy.
Katastrálne územie obce Honce leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria 10
km od okresného mesta Rožňava. Z južnej strany sa rozprestiera Národný park Slovenský
kras najmä jeho najsevernejšia časť Gerlašské skaly, ktoré sú chráneným územím. Katastrálne
územie nie je osobitne chránenou časťou krajiny a ani sa nenavrhuje zvýšenie stupňa ochrany.
Najstaršou budovou obce je budova evanjelického kostola z roku 1803. Cez obec preteká

Hončiansky potok, ktorý sa vlieva do potoka Štítnica. Obec má rozlohu 749 m 2. Nadmorská
výška obce v jej strede je 367 m v jej chotári je 350-795 m. V obci sa nenachádzajú žiadne
kultúrne pamiatky a nenarodili ani nepreslávili sa tu žiadne významné osobnosti. V blízkom
okolí obce sa nachádzajú hrad Krásna Hôrka, mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí,
múzeum Betliar, Banícke múzeum Rožňava, Gombasecká jaskyňa, Ochtinská aragonitová
jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa a jakyňa Domica. Susedné obce sú zo západnej strany
Štítnik a z východnej strany je to Rožňavské Bystré, Rakovnica, Rudná. Podľa posledného
sčítania v roku 2011 (počet obyvateľov 380) bola štruktúra nasledovná:
Národnosť
Slovenská
Maďarská

Počet
obyvateľov
352
4

Česká
Nezistená

2
22

% Náboženské vyznanie

Počet obyvateľov

%

92,63 Rímskokatolícka
1,05 Evanjelická
augsburského vyznania
0,53 Gréckokatolícka
5,79 Reformovaná
kresťanská
Apoštolská cirkev

34
143

8,95
37,63

1
3

0,26
0,79

4

1,05

Evanjelická
metodistická
Iné a nezistené
Bez vyznania

10

2,63

34
151

8,95
39,74

Počet obyvateľov k 31.12.2014: 376
muži: 197
ženy: 179
0-6 rokov:
17 obyvateľov
6-18 rokov:
46 obyvateľov
18-60 rokov: 238 obyvateľov
nad 60 rokov: 75 obyvateľov
Výchova a vzdelávanie:
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
− predškolskú výchovu: Materská škola Rožňavské Bystré
− základné vzdelanie poskytuje Základná škola Rožňavské Bystré
Zdravotníctvo:
Zdravotná starostlivosť občanom našej obce je poskytovaná v susednej obci Štítnik, kde sa
nachádza praktický lekár, detský lekár a lekáreň.
- Poliklinika s odbornými lekármi a nemocnica sa nachádza v Rožňave a Fakultná nemocnica
v Košiciach.
Sociálne zabezpečenie:Obec nemá vyškolené vlastné sociálne pracovníčky, ktoré by
zabezpečovali opatrovateľskú službu. Najbližšie zariadenia pre seniorov je Domov dôchodcov
a domov sociálnych služieb v Rožňave.
Symboly obce : erb, pečať a vlajka

Obec Honce - erb

Oblasť historického Gemera sa už od konca 16. storočia vyznačovala pomerne vyspelou
sfragistickou a s ňou súvisiacou heraldickou tvorbou. Dôkazom toho sú mnohé obecné pečate.
Patrí medzi ne aj pečať Honiec pochádzajúca z roku 1741. Nachádza sa na viacerých
písomných dokumentoch. Ale čo je osobitne cenné, zachovalo sa aj originálne pečatidlo,
ktorým tieto odtlačky boli urobené. Celé bolo vyhotovené z mosadze, s matricou o priemere
29 mm. V perlovcovom medzikruží je vyrytá majuskulná latinská legenda: Sigillvm
possessionis Gencs (Pečať obce Honce). V strede pečatného poľa sú zobrazené symboly
roľníctva čerieslo a lemeš. Z horného priestoru medzi nimi zo srdiečka vyrastajú na
trojstopke tri ružičky, dolu po stranách dva trojtrsy trávy.

Medzi nimi sa nachádza letopočet 1747. Tento znak celkom jednoznačne dokazuje, že
v prvej polovici 18. storočia bolo už dominantným zamestnaním, respektíve hlavnou obživou
obyvateľov Honiec roľníctvo.

Na základe týchto skutočností bol súčasný znak Honiec dopracovaný do potrebnej
heraldickej podoby nasledovne: Celá kompozícia bola umiestnená na červený polokrúhly
štít, pričom čerieslo, lemeš a kvety ruží sú strieborné (biele), kým srdiečko, z neho
vyrastajúca trojstopka a obidva trsy trávy sú zlaté (žlté).

Obec Honce - vlajka

Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/8), žltej (2/8),
červenej (1/8), bielej (1/8), žltej (2/8) a červenej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená
je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Obec Honce – pečať

Identifikačné údaje:
Názov: Obec Honce
Adresa: Obec Honce, Honce č. 54, 049 32 Štítnik
IČO: 00328286
DIČ: 2020961327
Právna forma: obec
OKEČ: 75 110
SK NACE: 84 110 – všeobecná verejná správa
Okres: Rožňava
Kraj: Košický
Tel./fax: 058/ 7883590
Mail: obec.honce@gmail.com
Stránka: obechonce.webnode.sk

3. Obec a jej úlohy
Obec je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou
osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami, pričom výkon samosprávy
je definovaný v zákone č 369/1992 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií a ďalších
zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania a prostriedky
mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na
plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje
úlohy môže obec financovať z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi
krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce
slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote
zásadne nezmenšený zachovať. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na
podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce
určuje obecné zastupiteľstvo.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí
výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Dotácie v súlade so zákonom o štátnom

rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií
SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá
sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou
osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č.
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje tretia časť zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie
vyžadujú, pričom účtovná jednotka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí
a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok.
Vymedzenie predmetu účtovníctva obsahuje § 2 zákona o účtovníctve ako účtovanie
a vykazovanie skutočností o stave a pohybe majetku, o stave a pohybe záväzkov, o rozdiele
majetku a záväzkov, o výnosoch a nákladoch, o príjmoch a výdavkoch, o výsledku
hospodárenia účtovnej jednotky v zmysle zákona o účtovníctve a opatrenia MF SR č.
16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej
osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie
územné celky.

4. Starosta obce
V komunálnych voľbách, ktoré sa konali dňa 15.11.2014 bola zvolená za starostku
obce Monika Paličková, ktorá je starostkou tretie volebné obdobie. Starostu volia obyvatelia
obce v priamych voľbách na štyri roky.
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je
verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce;
v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
Starosta obce zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia,
vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým
a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo
štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

5. Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách obyvateľmi obce, ktoré sa konali dňa 15.11.2014. Poslanci sa volia na volebné
obdobie štyroch rokov, volebné obdobie začína zložením sľubu poslancov novozvoleného
obecného zastupiteľstva. Zastupiteľský zbor obce Honce je zložený z 5 poslancov:
Mgr. Tatiana Bartóková, Kvetoslava Denešová, Mgr. Alena Gallová, Róbert Hlaváč, Erika
Šergejová.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce: určuje zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny,
schvaľuje územný plán obce, rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho
poplatku, určuje náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky
a rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce
o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce, zvoláva verejné zhromaždenia občanov,
uznáša sa na nariadeniach, schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce
v medzinárodnom združení, určuje organizáciu obecného úradu, a určuje plat starostu
a hlavného kontrolóra, schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie
predpisy, ako aj schvaľuje majetkovú účasť obce v právnickej osobe, schvaľuje združovanie
obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, zriaďuje a zrušuje orgány potrebné
na samosprávu obce a určuje náplň ich práce, udeľuje čestné občianstvo obce, obecné
vyznamenania a ceny, ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
Obecné zastupiteľstvo sa schádza najmenej raz za tri mesiace. Rokovanie
zastupiteľstva je verejné a v roku 2014 zastupiteľstvo zasadalo 5-krát a to dňa 7.3.2014,
11.6.2014, 8.8.2014, 7.11.2014 a 12.12.2014
Komisie obecného zastupiteľstva schválené uznesením č. 3/2014 – OZ:
Komisia na ochranu verejného záujmu, ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností
- predseda – Mgr. Alena Gallová
Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov – predseda
Kvetoslava Denešová

6. Hlavný kontrolór
Ján Kováč bol do funkcie hlavného kontrolóra opätovne zvolený uznesením obecného
zastupiteľstva č. 16/2010 – OZ na funkčné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2016, nakoľko
funkčné obdobie mu končilo k 31.12.2010.
A) V zmysle § 18a, a § 18 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vykonávanie
funkcie hlavného kontrolóra obce za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2016, ako
spoločný kontrolór viacerých obcí združených v Mikroregióne Štítnická dolina,
a to na skrátený pracovný úväzok 0,045, t. j. 6 hodín mesačne. Dodatkom č. 1 k
pracovnej zmluve sa pracovný úväzok hlavného kontrolóra navýšil s účinnosťou
od 1.9.2012 na 0,054, t. j. na 9 hodín mesačne.
B) Vyhlášku o voľbe spoločného hlavného kontrolóra viacerých obcí.

V roku 2012 pracoval hlavný kontrolór v zmysle plánu práce schváleného
obecným zastupiteľstvom.

7. Schválené právne normy obce Honce za obdobie rokov 2007 – 2014
-VZN č. 1/2008 O zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu na území obce Honce
-VZN č. 2/2008 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Honce
-VZN č. 3/2008 O niektorých podmienkach držania psov na území obce
-Zásady hospodárenia s majetkom obce Honce zo dňa 30.12.2008
-Smernica č. 2 o účtovaní a obehu účtovných dokladov zo dňa 30.12.2008
-VZN č. 1/2009 o čistote a verejnom poriadku
-Štatút obce Honce zo dňa 24.2.2009
-VZN č. 2/2009 o určení plôch na vylepovanie plagátov v rámci volebnej kampane
-Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Honce zo dňa 29.4.2009
-Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších volených orgánov obce
Honce zo dňa 1.5.2010
-Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Honce zo dňa 27.8.2010
-VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady od 1.1.2011
-Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Honce zo dňa 29.4.2010
-VZN č. 2/2010 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
ovzdušia
-Smernica obce Honce o verejnom obstarávaní zo dňa 14.6.2011
-VZN č. 1/2011 o organizácii miestneho referenda v Obci Honce
-Dodatok č. 1/2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Honce
-VZN č. 2/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Honce
-VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady od 1.1.2013

-Dodatok č. 1/2014 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Honce.

8. Obecný úrad
Obecný úrad je orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obce k 31. 12. 2014
Monika Paličková – starostka obce
Bc. Veronika Gallová – administratívna pracovníčka
Janka Gallová - upratovačka

9. Služby v obci
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
- Pohostinstvo Honce – Strelka Jaroslav
- Potraviny Roberta – Kvetoslava Denešová
- Lom Honce – VSK Mineral s.r.o. Košice
- Poľnohospodárska spoločnosť pôsobiaca na území obce: AGROSPOL Honce s. r. o.,

10. Účasť obce v združeniach
Združenie obcí Mikroregión Štítnická dolina (18 obcí – Rudná, Rakovnica, Rožňavské
Bystré, Honce, Štítnik, Roštár, Koceľovce, Slavoška, Markuška, Hanková, Brdárka, Petrovo,
Ochtiná, Rochovce, Slavošovce, Čierna Lehota, Gočaltovo, Rozložná)

11. Spoločné úradovne zabezpečujúce prenesený výkon štátnej správy
Stavebný úrad Štítnik

12. Zbor pre občianske záležitosti
V roku 2014 sme uskutočnili:
Občianske pohreby: 0
Evanjelické pohreby: 0
Táborák pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom 10.5.2014
Deň obce – 21.6.2014
Mesiac úcty k starším – 9.10.214
Mikuláš – 5.12.2014

13. Obecná knižnica
V obecnej knižnici sa nachádza 1.744 ks kníh a zviazaných periodík, z čoho 311 ks je
odborná literatúra pre dospelých, 711 ks je krásna literatúra pre dospelých, 92 ks odbornej
literatúry pre deti a 630 ks krásnej literatúry pre deti.

14. Kultúra
Spoločenské akcie uskutočnené v kultúrnom dome:
Oslava Dňa obce – 21.6.2014
Oslava Mesiaca úcty k starším - 9.10.2014
Mikuláš – 5.12.2014

15. Šport
Vyhodnotenie futbalového klubu za sezónu 2013/2014:
FK Honce má jedno družstvo, ktoré hralo v sezóne 2013/2014 v I. triede okresnej súťaže. FK
Honce skončil na 10. mieste s odohratými 32 zápasmi.
Zoznam hráčov:

Lukáš Fabián, Milan Gallo, Jaroslav Strelka st., Peter Szöllös, Ladislav Rabas, Ondrej Fabián,
Valentín Drenko, František Kurčák, Ján Pástor, Marek Mogyoróši, Ľubomír Róth, Michal
Gallo, Marian Molnár, Viliam Gallo ml., Róbert Imre, Marek Pástor, Martin Škvareňák,
Michal Migaľa
Vyhodnotenie stolnotenisového klubu za sezónu 2013/2014:
STK Honce má dve mužstvá, ktoré hrali v súťažnom ročníku 2013/2014 v 5. a 6. lige mužov
– Gemer. Mužstvo Honce A skončilo na 1. mieste. Mužstvo Honce B skončilo na 2. mieste s
Domáce zápasy sa odohrávajú v hornej sále kultúrneho domu.
Zoznam hráčov:
Ambrus Štefan, Džubák Ján, Gallo Peter Gallov Viliam ml., Gallo Viliam st., Kamenský
Milan, Kartal Ján, Kilik Jozef, Repiský Rudolf, Ing. Repiský Rudolf Phd., Spišák Miroslav,
Strelka Jaroslav.

Financovanie obce
16. Rozpočet obce na rok 2014
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2014. Obec Honce zostavila na rok 2014 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 2014 bol zostavený
ako vyrovnaný. Bežný rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako prebytkový Kapitálový
rozpočet bol schválený ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014. Rozpočet obce
na rok 2014 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.03.2014 uznesením č. 3/2014,
kde obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo bežný rozpočet obce na rok 2014 v objeme
68.000.-€ v príjmovej časti a 68.000.- € vo výdavkovej časti. Kapitálový rozpočet nebol
plánovaný v príjmovej časti a vo výdavkovej časti bol schválený vo výške 11.879.- €
(rekonštrukcia miestnej komunikácie).
Rozpočet obce na rok 2014 bol zmenený dvakrát
- Zmena bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 14.11.2014 uznesením č. 20/2014.
Celkové zvýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu bolo o sumu 1.164 €.
V príjmovej časti rozpočtu pozostávala úprava zo zvýšenia príjmov bežného rozpočtu o
1.164 €. Vo výdavkovej časti rozpočtu pozostávala úprava zo zvýšenia výdavkov
bežného rozpočtu o 1.164 €.

Upravený rozpočet obce k 31.12.2014 po poslednej zmene - úprave
Bežné príjmy

71265

Bežné výdavky 58397
Prebytok
bežného
rozpočtu

12868

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok kapitálového rozpočtu

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z finanč. operácií

0
11879
11879

5669,18
0
5669,18

Plán rozpočtu na roky 2015 – 2017
Plán na rok 2015

Plán na rok 2016

Plán na rok 2017

68948

70955

72705

Bežné príjmy

68948

68948

68948

Kapitálové príjmy

0

0

0

Finančné príjmy

0

0

0

Príjmy celkom
z toho:

Plán na rok 2015

Plán na rok 2016

Plán na rok 2017

68948

70955

72705

Bežné výdavky

54780

53540

55005

Kapitálové výdavky

14168

17415

17700

Finančné výdavky

0

0

0

Výdavky celkom
z toho:

17. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
(v eurách na dve desatinné miesta)
Rozpočet na rok 2014
Bežné príjmy – daňové
Bežné príjmy – nedaňové
Bežné príjmy – ostatné
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
SPOLU

Rozpočet
65191,00 €
2213.00 €
3861,00 €
0,00 €
5669,00 €
76934,00 €

Skutočnosť
64945.00 €
2203.00 €
3861,00 €
0,00 €
5669,18 €
76678,00 €

% plnenia
99,62 %
99,54 %
100,00 %
0,00 %
100,02 %
99,66 %

Daňové a nedaňové príjmy
Rozpočet Plnenie
% plnenia
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej
samosprávy
52983 53132,99
100,29%
Daň z nehnuteľností
6947
6789
97,72%
Daň za psa
312
308
98,71%
Daň za dobývací priestor
531,00
531,10
100,02%
Poplatok za kom. odpad a drobný stav. odpad
4418
4183
94,68%
Príjmy z vl. majetku - prenájom budov a
priestorov
1170
112,08
95,04%
Administratívne poplatky a iné poplatky a
platby
983
894
90,96%
Úroky a dobropis
3
1,23
41,00%
Dobropis
57
57,06
100,01%
Dotácie
3861
3861,36
100,00%

Prevod prostriedkov z rezervného fondu
SPOLU daňové a nedaňové príjmy

5669
76796

5669,18
76538,79

100,02
99,45%

Prijaté bežné granty a transfery v roku 2014 = ostatné príjmy bežného rozpočtu:
P.č.

Poskytovateľ

Rozpočet v €

Skutočnosť v €

1.

Ministerstvo vnútra – obv.úr.

124

3.

ÚPSVaR

871

871 Aktivačná činnosť

04.
03.
05.
15
03.
15

Ministerstvo vnútra
Granty- na Deň obce
SPOLU

2716
150
3861

2716 Parlamentné voľby
150 VSK Mineral
3861,41

124,41 REGOB

Prijaté -kapitálové granty a transfery v roku 2014 :
Rozpočet
v€

-

Skutočnosť Účel
v€
- -

Kapitálové príjmy SPOLU

0

P.č. Poskytovateľ
-

0

Obec v roku 2014 neprijala žiadne kapitálové granty a transfery.

18. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014
(v eurách na dve desatinné miesta)
Bežné
výdavky

Rozpočet

Plnenie

Účel

% plnenia

01116- Obec

42801

41046

95,89

0160Voľby

2716

2716

100

0320Požiarna
ochrana

202

152

75,24

0443Stavebný

266

266

100

úrad
0451Miestne
komunikácie

776

626

80,67

0510- TKO

6294

6277.27

99,73

0620UPSVaR

1064

1021

95,95

0640Verejné
osvetlenie

1280

1180

92,18

0810Telovýchov
ná jednota

1971

1898,13

96,3

0820Kultúra

843

726,7

86,2

08205Knižnica

0

0

0

0830Miestny
rozhlas

50

0

0

0840- Dom
smútku

134

77,3

57,68

58397

55986,13

95,87

SPOLU
bežné
výdavky

Špecifikácia
Rozpočet v €
kapitálových výdavkov

Skutočnosť v €

% plnenia

rekonštrukcia

18537

11828,7

63,8

spolu:

18537

11828,7

63,8

V roku 2014 obec čerpala finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 11828,70 eur
na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

19. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
(v eurách na dve desatinné miesta)
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 je vo výške 8862.72 €.
Obci Honce za rok 2014 vzniká povinnosť tvoriť rezervný fond vo výške 8862,72€.

20. Stav finančných prostriedkov a stav rezervného fondu
Stav rezervného fondu obce bol k 1.1.2014 vo výške 5669,18 €.
Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni k 31.12.2014 : 8862,72 €
- prebytky rozpočtového hospodárenia do 31.12.2008

1473,90 €

- výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2009

1579,04 €

- použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky roka 2010

-3052,94 €

- výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011

1126,69 €

- výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012

11,59 €

- použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky roka 2012

-1138,28 €

- výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013

4204,36 €

- použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky roka 2013

4204,36

- výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

8862,72

- použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky roka 2014

8862,72

Stav rezervného fondu obce je k 31.12.2014 vo výške 0,00 €.

21. Aktíva a pasíva obce (v eurách na dve desatinné miesta)
AKTÍVA

Názov
Neobežný
majetok spolu
Dlhodobý
nehmotný
Dlhodobý
majetok majetok
hmotný
Dlhodobý
finančný
Obežný
majetok spolu
majetok
Zásoby
Pohľadávky
Finančný
majetok
Časové
rozlíšenie
SPOLU
PASÍVA

ZS k 1.1.2014
397289,77
0,00
324130,37
73159,40
5757,58
0,00
88,4
5669,18
350,26
403397,61

Názov
ZS k 1.1.2014
Vlastné imanie
262894,99
Fondy
0,00
Výsledok
262894,99
hospodárenia
Záväzky
2155,47
Rezervy
1348,42
Dlhodobé
0,00
záväzky
Krátkodobé
807,05
záväzky úvery
Bankové
0
a ostatné
Časové
138347,15
prij.výp.
rozlíšenie
SPOLU
403397,61

KZ k 31.12.2014
392968,47
0,00
319809,07
73159,40
9357,72
0,00
495
8862,72
365,86
402692,05
KZ k 31.12.2014
271749,73
0,00
271749,73
861,19
0
0,00
861,19
0
130081,13
402692,05

22. Prehľad o stave a vývoji pohľadávok a záväzkov k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto pohľadávky:
− účet 318 332,70 €
− úče 319 162,30 €
spolu:
495.- €
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám - z dlhodobého úveru
- voči dodávateľom
- nevyfakturované dodávky
- voči štátnemu rozpočtu
- voči daňovému úradu
- voči zamestnancom
- ostatné záväzky
- rezervy na nevyčerpané dovolenky
Úver
Obec v roku 2014 nepožiadala o úver.

0,00 €
861,19 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

23. Náklady, výnosy a hospodársky výsledok za rok 2014

(v eurách na dve

desatinné miesta)
Druh výnosov
Popis /číslo účtu a názov/

Tržby za vlastné výkony a tovar
602 – Tržby z predaja služieb – MR, kopírovanie, cintorín, reklama
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 – Daňové výnosy samosprávy
633 – Výnosy z poplatkov - overovanie, poplatky–stavebné, nájom, TKO.
ostatné poplatky

Suma

178,80
60983,21
5071,55

Ostatné výnosy
641- Tržby z predaja DNM a DHM (dividendy ZLS)
0
645- Pokuty
0
648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (nájomné, rozpúšťanie nájom hroby) 1298,38
653 – Zúčtovanie ostatných rezerv na vyčerpané dovolenky roka
1348,42
Finančné výnosy
662 – Úroky z bankových účtov
1,30
665 - Výnosy z dlhodobého majetku
138,76
693 – Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR a iných subjektov
3622,96
694. – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov
Rozpustenie kapitálových dotácií vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi
8170,10
697– Výnosy samosprávy z bežných transferov
Príspevok z recyklačného fondu, granty
216
Spolu
81029,48
(v eurách na dve desatinné miesta)
Druh nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
Spotrebované nákupy
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie

Suma
2900,64
4459,77

Služby
511 – Opravy a udržiavanie
106,24
512 – Cestovné
627,59
513 – Náklady na reprezentáciu
407,02
518 – Ostatné služby
9016,73
Osobné náklady
521 – Mzdové náklady
26291,15
524 – Zákonné sociálne poistenie
8718,67
527 – Zákonné sociálne náklady
909,43
538 – Ostatné dane a poplatky
104,56
548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (v tom členské, predpis OcZ)
526,23
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia

551 – Odpis DNM a DHM
553 – Tvorba ostatných rezerv na nevyčerpaná. dovolenky roka
562 – Úroky
Finančné náklady
568 – Ostatné finančné náklady – bankové poplatky, poistenie
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
585 – Náklady na transfery z rozpočtu obce – (CVČ)
586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce – (zúčtovanie dotácie TJ)
Dane z príjmov
591 – Splatná daň z príjmov – daň z úrokov
Spolu
SPOLU výnosy za rok 2014
SPOLU náklady za rok 2014
Hospodársky výsledok za rok 2014
Stav účtu 428–Nevysporiad. výsledok hospodárenia minulých rokov k 1.1.2011
Preúčtovanie hospodárskeho výsledku roka 2010 :
Stav účtu 428–Nevysporiad. výsl. hospodárenia minulých rokov k 31.12.2011:
Preúčtovanie hospodárskeho výsledku roka 2011 :
Stav účtu 428–Nevysporiad. výsl. hospodárenia minulých rokov k 31.12.2012:
Návrh na vysporiadanie výsl. hospodár. za rok 2012 – na účet 428 :
Stav účtu 428–Nevysporiad. výsl. hospodárenia minulých rokov k 31.12.2014:
Návrh na vysporiadanie výsl. hospodár. za rok 2012 – na účet 428 :

16150
0
0,00
570,48
186
1200
0,23
72174,51
81029,48 €
72174,51 €
8854,97 €
246086,31 €
21,41 €
246107,72 €
4114,86 €
250222,58 €
4509,06 €
262894,99 €
8163,35 €

24. Prehľad o podaných projektoch v roku 2014
- Žiadosť o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obce v roku 2014 zo strany obce
nebola .

Záver
Chceme, aby po roku 2014 Obec Honce :
- patrila medzi hospodársky silné obce Rožňavského okresu
- mala vytvorené vhodné podmienky pre podnikateľské aktivity s orientáciu hlavne na
vidiecky cestovný ruch
- bola obcou mladých ľudí, ktorí si vážia starobu
- bola obcou s dobrou a fungujúcou infraštruktúrou, inžinierskymi sieťami
- bola obcou sebavedomých a vzdelaných ľudí s aktívnym prístupom k životu
- bola obcou chrániacou a zveľaďujúcou bohaté prírodné a kultúrne dedičstvo
- bola príjemnou obcou pre život – peknou, čistou, zdravou a bezpečnou

Táto výročná správa je vyhotovená za účtovné obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014.
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňový úrad v Spišskej
Novej Vsi v elektronickej forme v zákonom stanovenom termíne.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo
potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

...................................
Monika Paličková
starostka obce
V Honciach dňa 26.02.2014
Vypracovala: Bc. Veronika Gallová
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1. Z histórie obce

Gemerská dedina Honce (maď. Gencs, resp. Kisgencs) bola založená niekedy po roku 1243
na plešivskom panstve šľachtického rodu Ákošovcov. Prvá písomná zmienka o obci však
pochádza z roku 1318. Názov obce pochádza z nemeckého osobného mena Gonc. Odráža
skutočnosť, že ju založili nemeckí baníci alebo hutníci, ktorí sem pravdepodobne prišli zo
Spiša. Toto obyvateľstvo sa tu však neudržalo a už v 16.storočí ho vystriedali valasi rusínskej,
neskôr slovenskej etnickej príslušnosti, ktorá napokon prevážila. Venovali sa najmä tzv.
horskému dobytkárstvu a pastierstvu. Neskôr sa zaoberali tiež povozníctvom, uhliarstvom
a poľnohospodárstvom.
Územie obce patrilo Štítnickej rodine Szontaghovcov. Keď páni chodievali na poľovačky,
najímali si miestnych obyvateľov ako honcov zveri. Tí za to dostávali slušné odmeny a preto
sa toto zvláštne „remeslo“ dedilo z pokolenia na pokolenie.
Pôvodné domy ako aj kostol boli postavené z dreva, následkom čoho v roku 1880 pri požiari
zhorela celá obec aj s kostolom, pričom sa roztavili aj dva zvony.
Po tomto požiari sa začali stavať domy z kameňa a z nepálených tehál - valcov, ktoré sa robili
z hliny, vody a sekanej slamy a sušili sa na slnku. Tieto valce sa robili ešte aj okolo roku
1955. V týchto domoch sa nachádzala len jedna izba a tzv. pikleta (predsieň) s malými
okienkami a nízkou povalinou.
V rodine bola zvyčajne iba jedna alebo dve postele, na ktorých spávali aj štyri osoby. Ostatní
spávali na žitnej slame, ktorá sa večer rozprestrela ako postele - volali ich strôžläky.
V jednom dvore stáli tesne pri sebe domy dvoch aj troch rodín. V zadnej časti dvorov, ktoré
boli spoločné, sa stavali chlievy a stodoly. Tieto stavby boli z kameňa a spájali sa hlinou.
Stodoly mali murované len rohové piliere, na ktoré sa postavila strecha. Steny boli obité
doskami. Stodola mala zvyčajne dve časti, na slamu a na seno. Pod strechou bol torkoš, na
ktorý sa tiež ukladala slama alebo seno. Strechy boli pokryté slamou alebo šindľami.
Väčšina obyvateľov chovala dobytok, hydinu a pracovala na poliach. Tí, čo nemali pozemky,
sa najímali k bohatším gazdom. Bohatší gazdovia mali kone alebo voly. Chodili orať a zvážať
aj tým, ktorí záprahy nemali. Oblečenie si väčšina obyvateľov vyrábala doma z konopného
plátna. Muži nosili kabanice, chološne, košele, zápästky, kožúšok a čižmy. Vo všedné dni
mali na nohách kapce. Namiesto ponožiek sa používali onuce. Ženy nosili košeľu s opleckom,
kamžu - sukňu, zásteru, lajblík, šatku a čižmy. V chladnejšie dni si obliekali kabátik alebo sa
ovinuli veľkou štvorcovou vlnenou šatkou. Deti nosili obuv iba v zime, inakšie pobehovali
bosé. Do 1. svetovej vojny sa vyučovalo v škole po maďarsky. Deti ju navštevovali väčšinou
iba v zime, pretože od jari do jesene museli pomáhať rodičom na poli a pásť dobytok.
Obec zastihla aj cholera.
Prvá svetová vojna hlboko zaťala do života obce. Živitelia rodín boli vo vojne a rodina ostala
v núdzi. Hospodárili ženy a deti. Z obce, ktorá mala do 330 obyvateľov, bolo vo vojne 71
chlapov. V prvej svetovej vojne padli 19 občania. V Rusku bolo zajatých 16, v Taliansku 2
a vo Francúzsku 1 občan.
Hospodárska kríza ťažko doľahla aj na našu obec. Roľníci sa veľmi zadlžili. Viacerí prišli na
dražbu. Robotníci boli najviac odkázaní na podporu v nezamestnanosti. Z tejto ťažkej situácie
ako východisko videli ľudia v odchode za prácou do Kanady, Argentíny, Ameriky a Belgicka.
Začiatok druhej svetovej vojny veľmi znepokojil obyvateľstvo, mnohí záložní vojaci
narukovali. Pôda pre SNP v obci bola pripravená. Mnohí pracovali na prekážkach. K vojsku
narukovalo 21 záložníkov. Najviac do Štítnika a do Brezna. Vojenský útvar za povstania
v obci nebol. Vojensky obsadený bol Kopolt. V obci boli partizánmi zajatí traja Nemci. Za
povstania z obce padol pri výbuchu v Slavošovciach Ján Gallo Kubo ml. a nezvestný bol
Ondrej Barna.

Prechod frontu pre obec bol pomerne hladký. Prudké boje boli len na Plešivskej planine
a odtiaľ Nemci ustupovali bez odporu. Do obce a okolo obce padlo niekoľko mín. Obec bola
oslobodená 21. januára 1945.
Život v obci
V obci nebol žiaden priemysel ani bane. V minulosti sa pokusne dolovalo na „Stránoch“
blízko cesty. Ináč ľudia z našej obce pracovali v bani v Rožňavskom Bystrom a v Rakovnici.
Ženy tkali plátno a pokrovce pre vlastnú potrebu ako aj na predaj. Kroj v obci zanikol.
Po prevrate bol starostom Juraj Štrigner, ktorý sa odsťahoval do Roštára, potom Ondrej
Ziman, v rokoch 1928 – 1931 Ondrej Ďuro a od roku 1931 Ondrej Vápeník Matis. Obecným
tútorom bol Pavel Andrik – učiteľ.
V roku 1927 bol založený v obci hasičský zbor.
Po skončení 2. Svetovej vojny sa život postupne normalizoval a ľudia sa vracali k svojej
postupnej každodennej práci na poli aj v lese. Hospodárilo sa samostatne a jednotlivo. Chlapi
chodili pracovať aj na baňu do Rožňavského Bystrého.
Mladí ľudia sa začali telovýchovne organizovať a v roku 1948 bola založená telovýchovná
organizácia so zameraním na futbal.
V rokoch 1961 – 63 bol vybudovaný obecný vodovod zásobený vodou z honu „Stenkova
dolina“. Hlavný vodovodný rezervár je v hone nad ihriskom zvaný „Lazec“.
Hlavná snaha občanov no hlavne MNV bola čo najskôr dokončiť veľký kultúrny dom v obci,
ktorý bol v apríli 1967 slávnostne otvorený.
V roku 1967 bola obci tiež odovzdaná nová budova, v ktorej bola predajňa potravín
a pohostinstvo. Tento obchod bol však postavený ďaleko od stredu obce, čo bola hlavne
prekážka pre starších ľudí a tak sa postavil na dedine drevený bufet.
22. septembra 1948 bolo založené Roľnícke strojové družstvo. Do obce došiel traktor 3. mája
1949. Traktor v obci vyvolal živý záujem. Väčší záujem vzbudil v mládeži. Cez leto traktor
robil najviac povoznícke práce, v menšej miere sa používal na oranie. Z obilnín sa najviac
pestovala pšenica, potom nasledoval ovos, raž a jačmeň. Tiež sa pestovali zemiaky
a kukurica. Chov dobytka bol dosť na vysokom stupni. Najviac sa chovali kravy a voly.
V obci bolo 12 koní. Podľa vzoru iných obcí aj v Honciach vzniklo v r. 1950 menšinové JRD.
V roku 1952 bolo rozšírené na celoobecné JRD. Žiaľ jeho trvanie bolo iba jeden rok a v roku
1953 sa rozpadlo, pretože si nedokázalo vytvoriť podmienky pre spoločné hospodárenie a pri
vedení postupovalo nepremyslene. Obec sa vrátila k súkromnému hospodáreniu. Po
dôsledných prípravách a materiálnom zabezpečení a určitej skúsenosti 3. septembra 1958
vzniklo v obci Jednotné roľnícke družstvo, ktoré začalo už obhospodarovať všetku pôdu. Bol
vybudovaný hospodársky dvor v smere na Štítnik. JRD bolo zásobované vodou z vlastného
vodovodu. JRD sa v januári 1973 zlúčilo so susednými družstvami Rožňavské Bystré,
Rakovnica a Rudná, čím vznikol novo utvorený celok JRD Nový život so sídlom v Honciach.
Škola
V obci škola ani kostol nebol. Vtedajší farár v Štítniku Georgius Ambrózy v roku 1738
napomenul obyvateľov, aby svoje dietky v literním umení a v bázni božej viedli. Vyvolili si
preceptora a škola sa zriadila v súkromnom dome. Toto trvalo rok, no vznikali mnohé
nezhody a preto sa občania rozhodli, že si postavia školu, kde sa budú tiež odbavovať
i modlitby. Avšak obyvatelia boli chudobní a školu nevládali postaviť z vlastných
prostriedkov a tak v roku 1739 urobili zbierku a vyzbierali 98 zlatých. Škola sa začala stavať
v roku 1740 a v roku 1741 bola škola dokončená. Táto škola slúžila svojmu účelu až do roku
1857, kedy cirkev postavila novú školu za terajším kostolom aj s učiteľským bytom. Byt

i škola bola v jednej budove. Vchod bol spoločný. Táto škola však nevyhovovala a preto ev.
a. v. cirkev vybudovala v r. 1910 novú školu vedľa kostola. Na túto školu výdatnú pomoc
poskytla Františka Andrássy.
Neskôr bola zriadená nová škola z bývalej pastierne, kde bývali obecní pastieri a kde sa
vyučovalo v 1. až 4. ročníku, avšak po integrácii v roku 1975 bola od 30. júna činnosť tejto
školy ukončená kvôli malému počtu žiakov a novej obsahovej prestavbe v školstve. V marci
1977 bola začatá prestavba budovy bývalej školy na materskú školu. Do užívania bola daná
22. novembra 1977 a v prevádzke bola až do roku 2006, kedy bola pre malý počet detí
zrušená.
V obci funguje aj obecná knižnica, ktorej počiatky sa datujú od roku 1924.
Vierovyznanie v obci
Obec bola evanjelická. Kostol v obci nebol. Stavba kostola sa pripravovala už v roku
1793, keď sa medzi cirkevníkmi vyzbieralo 200 zlatých. Stavba kostola bola zakončená
v roku 1803 v 13. nedeľu po Svätej trojici bol posvätený.
Šport
V roku 1948 bola založená Telovýchovná jednota. Futbalu sa začalo dariť začiatkom
50 - tych rokov. V rokoch 1965 – 1969 sa v Honciach hrala okresná súťaž, ktorá vyvrcholila
postupom Družstevníka Honce do I. B triedy Východoslovenského kraja.
Futbalisti Telovýchovnej jednoty hrajú okresnú súťaž striedavo v 1. a 2. triede.
Stolný tenis v Honciach začal svoju históriu písať za starostovania Ľubomíra Galla,
keď ho oslovil pán Kartal, aby ako starosta obce zorganizoval pingpongový turnaj v obci. A
tak sa od roku 1996 až do roku 2000 konali pingpongové turnaje, ktoré boli organizované pri
príležitosti oslobodenia obce. V roku 2001 sa Honce rozhodli založiť Stolnotenisové družstvo
Honce a prihlásiť sa do okresnej súťaže vtedajšej IV. Ligy Gemer - muži. Družstvo Honiec
hralo pod názvom TJ Družstevník Honce. Prvý historický zápas v súťaži sa odohral
12.10.2001. STK Honce má dve mužstvá, ktoré hrali v súťažnom ročníku 2011/2012 v 5.
lige mužov – Gemer.
Kultúra
V roku 1977 vznikol Zbor pre občianske záležitosti pri obecnom úrade, ktorý
doteraz úspešne pôsobí.

2. Profil Obce Honce
Obec Honce (ako právnická osoba) vznikla v roku 1990 na základe zákon SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení po komunálnych voľbách ako orgán územnej samosprávy.
Katastrálne územie obce Honce leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria 10
km od okresného mesta Rožňava. Z južnej strany sa rozprestiera Národný park Slovenský
kras najmä jeho najsevernejšia časť Gerlašské skaly, ktoré sú chráneným územím. Katastrálne
územie nie je osobitne chránenou časťou krajiny a ani sa nenavrhuje zvýšenie stupňa ochrany.
Najstaršou budovou obce je budova evanjelického kostola z roku 1803. Cez obec preteká
Hončiansky potok, ktorý sa vlieva do potoka Štítnica. Obec má rozlohu 749 m 2. Nadmorská
výška obce v jej strede je 367 m v jej chotári je 350-795 m. V obci sa nenachádzajú žiadne

kultúrne pamiatky a nenarodili ani nepreslávili sa tu žiadne významné osobnosti. V blízkom
okolí obce sa nachádzajú hrad Krásna Hôrka, mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí,
múzeum Betliar, Banícke múzeum Rožňava, Gombasecká jaskyňa, Ochtinská aragonitová
jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa a jakyňa Domica. Susedné obce sú zo západnej strany
Štítnik a z východnej strany je to Rožňavské Bystré, Rakovnica, Rudná. Podľa posledného
sčítania v roku 2001 (počet obyvateľov 405) bola štruktúra nasledovná:
Náro Počet
dnos obyvateľov
ť
Slove
390
nská
Maď
1
arská
Česk
3
á
Ukraj
1
inská
10
Nezis
tená

% Náboženské vyznanie

Počet
obyvateľov

96,29 Rímskokatolícka

%

38

9,38

192

47,41

7

1,73

0,25 Reformovaná kresťanská

2

0,49

2,47 Pravoslávna

1

0,25

2
15
148

0,49
3,71
36,54

0,25 Evanjelická
augsburského vyznania
0,74 Gréckokatolícka

Evanjelická metodistická
Iné a nezistené
Bez vyznania
Počet obyvateľov k 31.12.2012: 375
muži: 189
ženy: 186
0-6 rokov:
21 obyvateľov
6-18 rokov:
46 obyvateľov
18-60 rokov: 244 obyvateľov
nad 60 rokov: 64 obyvateľov
Výchova a vzdelávanie:
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
− predškolskú výchovu: Materská škola Rožňavské Bystré
− základné vzdelanie poskytuje Základná škola Rožňavské Bystré

Zdravotníctvo:
Zdravotná starostlivosť občanom našej obce je poskytovaná v susednej obci Štítnik, kde sa
nachádza praktický lekár, detský lekár a lekáreň.
- Poliklinika s odbornými lekármi a nemocnica sa nachádza v Rožňave a Fakultná nemocnica
v Košiciach.
Sociálne zabezpečenie:

Obec nemá vyškolené vlastné sociálne pracovníčky, ktoré by zabezpečovali opatrovateľskú
službu. Najbližšie zariadenia pre seniorov je Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v
Rožňave.
Symboly obce : erb, pečať a vlajka
Obec Honce - erb

Oblasť historického Gemera sa už od konca 16. storočia vyznačovala pomerne
vyspelou sfragistickou a s ňou súvisiacou heraldickou tvorbou. Dôkazom toho sú mnohé
obecné pečate. Patrí medzi ne aj pečať Honiec pochádzajúca z roku 1741. Nachádza sa na
viacerých písomných dokumentoch. Ale čo je osobitne cenné, zachovalo sa aj originálne
pečatidlo, ktorým tieto odtlačky boli urobené. Celé bolo vyhotovené z mosadze, s matricou o
priemere 29 mm. V perlovcovom medzikruží je vyrytá majuskulná latinská legenda: Sigillvm
possessionis Gencs (Pečať obce Honce). V strede pečatného poľa sú zobrazené symboly
roľníctva čerieslo a lemeš. Z horného priestoru medzi nimi zo srdiečka vyrastajú na
trojstopke tri ružičky, dolu po stranách dva trojtrsy trávy.
Medzi nimi sa nachádza letopočet 1747. Tento znak celkom jednoznačne dokazuje, že
v prvej polovici 18. storočia bolo už dominantným zamestnaním, respektíve hlavnou obživou
obyvateľov Honiec roľníctvo.
Na základe týchto skutočností bol súčasný znak Honiec dopracovaný do potrebnej
heraldickej podoby nasledovne: Celá kompozícia bola umiestnená na červený polokrúhly
štít, pričom čerieslo, lemeš a kvety ruží sú strieborné (biele), kým srdiečko, z neho
vyrastajúca trojstopka a obidva trsy trávy sú zlaté (žlté).

Obec Honce - vlajka

Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/8), žltej (2/8),
červenej (1/8), bielej (1/8), žltej (2/8) a červenej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená
je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Obec Honce - pečať

Identifikačné údaje:
Názov: Obec Honce
Adresa: Obec Honce, Honce č. 54, 049 32 Štítnik
IČO: 00328286
DIČ: 2020961327
Právna forma: obec
OKEČ: 75 110
SK NACE: 84 110 – všeobecná verejná správa
Okres: Rožňava
Kraj: Košický
Tel./fax: 058/ 7883590
Mail: obec.honce@gmail.com
Stránka: obechonce.webnode.sk

3. Obec a jej úlohy
Obec je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou
osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami, pričom výkon samosprávy
je definovaný v zákone č 369/1992 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií a ďalších
zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania a prostriedky
mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na
plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje
úlohy môže obec financovať z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi
krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce
slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote
zásadne nezmenšený zachovať. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na
podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce
určuje obecné zastupiteľstvo.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí
výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Dotácie v súlade so zákonom o štátnom
rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií
SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá
sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou
osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č.
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje tretia časť zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie
vyžadujú, pričom účtovná jednotka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí
a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok.
Vymedzenie predmetu účtovníctva obsahuje § 2 zákona o účtovníctve ako účtovanie
a vykazovanie skutočností o stave a pohybe majetku, o stave a pohybe záväzkov, o rozdiele
majetku a záväzkov, o výnosoch a nákladoch, o príjmoch a výdavkoch, o výsledku
hospodárenia účtovnej jednotky v zmysle zákona o účtovníctve a opatrenia MF SR č.
16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej
osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie
územné celky.

4. Starosta obce
V komunálnych voľbách, ktoré sa konali dňa 27.11.2010 nebol zvolený žiaden starosta
z dôvodu rovnakého počtu hlasov dvoch kandidátov a preto sa konali opakované voľby
starostu obce a to 12.3.2012 kde bola zvolená za starostku obce Monika Paličková, ktorá je
starostkou druhé volebné obdobie. Starostu volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri
roky.
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je
verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce;
v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
Starosta obce zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia,
vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým
a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo
štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

5. Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách obyvateľmi obce, ktoré sa konali dňa 27.11.2010. Poslanci sa volia na volebné
obdobie štyroch rokov, volebné obdobie začína zložením sľubu poslancov novozvoleného
obecného zastupiteľstva. Zastupiteľský zbor obce Honce je zložený z 5 poslancov: Mgr.
Tatiana Bartóková, Ing. Slavomír Čapo, Kvetoslava Denešová, Bc. Alena Gallová, Róbert
Hlaváč.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce: určuje zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny,
schvaľuje územný plán obce, rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho
poplatku, určuje náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky
a rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce
o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce, zvoláva verejné zhromaždenia občanov,
uznáša sa na nariadeniach, schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce
v medzinárodnom združení, určuje organizáciu obecného úradu, a určuje plat starostu
a hlavného kontrolóra, schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie
predpisy, ako aj schvaľuje majetkovú účasť obce v právnickej osobe, schvaľuje združovanie
obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, zriaďuje a zrušuje orgány potrebné
na samosprávu obce a určuje náplň ich práce, udeľuje čestné občianstvo obce, obecné
vyznamenania a ceny, ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
Obecné zastupiteľstvo sa schádza najmenej raz za tri mesiace. Rokovanie
zastupiteľstva je verejné a v roku 2012 zastupiteľstvo zasadalo 4-krát a to dňa 6.3.2012,
6.6.2012, 28.9.2012 a 14.12.2012.
Komisie obecného zastupiteľstva schválené uznesením č. 16/2012 – OZ:
Komisia na ochranu verejného záujmu, ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností
- predseda – Bc. Alena Gallová
Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov – predseda
Kvetoslava Denešová

6. Hlavný kontrolór
Ján Kováč bol do funkcie hlavného kontrolóra opätovne zvolený uznesením obecného
zastupiteľstva č. 16/2010 – OZ na funkčné obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2016, nakoľko
funkčné obdobie mu končilo k 31.12.2010.
C) V zmysle § 18a, a § 18 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vykonávanie
funkcie hlavného kontrolóra obce za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2016, ako
spoločný kontrolór viacerých obcí združených v Mikroregióne Štítnická dolina,
a to na skrátený pracovný úväzok 0,045, t. j. 6 hodín mesačne. Dodatkom č. 1 k
pracovnej zmluve sa pracovný úväzok hlavného kontrolóra navýšil s účinnosťou
od 1.9.2012 na 0,054, t. j. na 9 hodín mesačne.
D) Vyhlášku o voľbe spoločného hlavného kontrolóra viacerých obcí.
V roku 2012 pracoval hlavný kontrolór v zmysle plánu práce schváleného
obecným zastupiteľstvom.

7. Schválené právne normy obce Honce za obdobie rokov 2007 – 2012

-VZN č. 1/2008 O zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu na území obce Honce
-VZN č. 2/2008 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Honce
-VZN č. 3/2008 O niektorých podmienkach držania psov na území obce
-Zásady hospodárenia s majetkom obce Honce zo dňa 30.12.2008
-Smernica č. 2 o účtovaní a obehu účtovných dokladov zo dňa 30.12.2008
-VZN č. 1/2009 o čistote a verejnom poriadku
-Štatút obce Honce zo dňa 24.2.2009
-VZN č. 2/2009 o určení plôch na vylepovanie plagátov v rámci volebnej kampane
-Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Honce zo dňa 29.4.2009
-Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších volených orgánov obce
Honce zo dňa 1.5.2010
-Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Honce zo dňa 27.8.2010
-VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady od 1.1.2011
-Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Honce zo dňa 29.4.2010
-VZN č. 2/2010 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
ovzdušia
-Smernica obce Honce o verejnom obstarávaní zo dňa 14.6.2011
-VZN č. 1/2011 o organizácii miestneho referenda v Obci Honce
-Dodatok č. 1/2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Honce
-VZN č. 2/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Honce
-VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady od 1.1.2013

8. Obecný úrad
Obecný úrad je orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obce k 31. 12. 2012
Monika Paličková – starostka obce
Mgr. Renata Kiliková – administratívna pracovníčka
Janka Gallová - upratovačka

9. Služby v obci
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
- Pohostinstvo Honce – Strelka Jaroslav
- Espresso Honce – Strelka Jaroslav

- Potraviny Roberta – Kvetoslava Denešová
- Stavebná spoločnosť – Eduard Spišák STAVBÁR
- Kvety a darčekové predmety – Mariana Vilimová
- Lom Honce – VSK Mineral s.r.o. Košice
- Poľnohospodárska spoločnosť pôsobiaca na území obce: AGROSPOL Honce s. r. o.,

10. Účasť obce v združeniach
Združenie obcí Mikroregión Štítnická dolina (18 obcí – Rudná, Rakovnica, Rožňavské
Bystré, Honce, Štítnik, Roštár, Koceľovce, Slavoška, Markuška, Hanková, Brdárka, Petrovo,
Ochtiná, Rochovce, Slavošovce, Čierna Lehota, Gočaltovo, Rozložná)

11. Spoločné úradovne zabezpečujúce prenesený výkon štátnej správy
Stavebný úrad Štítnik

12. Zbor pre občianske záležitosti
V roku 2012 sme uskutočnili:
Občianske pohreby: Čapó Ondrej, Emil Vápeník
Evanjelické pohreby: Zuzana Gallová
Táborák pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom 05. 05. 2012
Deň obce – 23.6.2012
Mesiac úcty k starším – 25.10.2012
Mikuláš - 8.12.2012

13. Obecná knižnica
V obecnej knižnici sa nachádza 1.744 ks kníh a zviazaných periodík, z čoho 311 ks je
odborná literatúra pre dospelých, 711 ks je krásna literatúra pre dospelých, 92 ks odbornej
literatúry pre deti a 630 ks krásnej literatúry pre deti.

14. Kultúra
Spoločenské akcie uskutočnené v kultúrnom dome:
Oslava Dňa obce - 23.6.2012
Oslava Mesiaca úcty k starším - 24.10.2012
Mikuláš - 8.12.2012

15. Šport
Vyhodnotenie futbalového klubu za sezónu 2011/2012:
FK Honce má jedno družstvo, ktoré hralo v sezóne 2011/2012 v II. triede okresnej súťaže. FK
Honce skončil na 1. mieste s odohratými 26 zápasmi, so skóre 25:77 a celkovo nazbieralo 14
bodov.

Vyhodnotenie jesennej časti futbalovej sezóny 2012/2013:
FK Honce hrá okresnú súťaž v sezóne 2012/2013 v II. triede okresnej súťaže. Počet gólov za
jesennú sezónu bol 25.
Zoznam hráčov:
Lukáš Fabián, Milan Gallo, Jaroslav Strelka st., Peter Szöllös, Ladislav Rabas, Ondrej Fabián,
Valentín Drenko, František Kurčák, Ján Pástor, Marek Mogyoróši, Ľubomír Róth, Michal
Gallo, Marian Molnár, Viliam Gallo ml., Róbert Imre, Marek Pástor, Martin Škvareňák,
Michal Migaľa
Vyhodnotenie stolnotenisového klubu za sezónu 2011/2012:
STK Honce má dve mužstvá, ktoré hrali v súťažnom ročníku 2011/2012 v 5. lige mužov –
Gemer. Mužstvo Honce A skončilo na 1. mieste s odohratými 20 zápasmi, so skóre 263:97 a
celkovo nazbieralo 55 bodov. Mužstvo Honce B skončilo na 9. mieste s odohratými 20
zápasmi, so skóre 123:237 a celkovo nazbieralo 28 bodov. Domáce zápasy sa odohrávajú v
hornej sále kultúrneho domu.
Stolnotenisový turnaj
Rozlúčkou so súťažným ročníkom 2011/2012 bol záverečný neoficiálny turnaj vo štvorhre
mužov, ktorý sa uskutočnil dňa 21.5.2012 v Kultúrnom dome v Honciach. Týmto turnajom sa
definitívne súťažný ročník 2011/2012 uzavrel.
Vyhodnotenie jesennej časti stolnotenisovej sezóny 2012/2013:
STK Honce odohralo jesennú časť súťažného ročníka 2012/2013 v 5. lige mužov – Gemer.
Mužstvo Honce A odohralo jesennú časť s 7 výhrami, 2 prehrami a 1 remízou. Mužstvo
Honce B odohralo jesennú časť s 3 výhrami a 9 prehrami.
Zoznam hráčov:
Mužstvo A: Rudolf Repiský, Ing. Rudolf Repiský PhD., RNDr. Ján Džubák, Viliam Gallo
ml., Ľubomír Gallo, Štefan Németh.
Mužstvo B: Jaroslav Strelka, Miroslav Spišák, Viliam Gallo, Viliam Gallo ml., Milan
Kamenský, Ján Kartal

Financovanie obce
16. Rozpočet obce na rok 2012
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2012. Obec Honce zostavila na rok 2012 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 2012 bol zostavený
ako vyrovnaný. Bežný rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako prebytkový vo výške 9.847 €.
Kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový vo výške 8.969 € a hospodárenie z
finančných operácií bolo zostavené ako schodkové vo výške 878 €.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012. Rozpočet obce
na rok 2012 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 06.03.2012 uznesením č. 3/2012,
kde obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo bežný rozpočet obce na rok 2012 v objeme
68.006 € v príjmovej časti a 58.159 € vo výdavkovej časti. Kapitálový rozpočet nebol
plánovaný v príjmovej časti a vo výdavkovej časti bol schválený vo výške 8.969 €
(rekonštrukcia strechy kultúrneho domu). Schválená príjmová finančná operácia bola vo
výške 1.138 € (rezervný fond - na rekonštrukciu strechy kultúrneho domu) a schválená
výdavková finančná operácia bola vo výške 2.016 € ( úhrada splátky úveru na rekonštrukciu
miestnych komunikácií).
Rozpočet obce na rok 2012 bol zmenený jedenkrát:
- Zmena bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012 uznesením č. 21/2012.
Celkové zvýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu bolo o sumu 1.164 €.
V príjmovej časti rozpočtu pozostávala úprava zo zvýšenia príjmov bežného rozpočtu o
1.164 €. Vo výdavkovej časti rozpočtu pozostávala úprava zo zvýšenia výdavkov
bežného rozpočtu o 1.164 €.

Upravený rozpočet obce k 31.12.2012 po poslednej zmene - úprave

Bežné príjmy
6917069170Bežné výdavky59323Prebytok
bežného
Kapitálové príjmy
0
rozpočtu
Kapitálové výdavky
8969
98479847
Prebytok kapitálového rozpočtu
-8969

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z finanč. operácií

1138
2016
-878

Plán rozpočtu na roky 2013 - 2015
Plán na rok 2012Plán na rok 2013Plán na rok 2014Príjmy celkom691446541266662z
toho:Bežné príjmy680066541266662Kapitálové príjmy000Finančné príjmy113800

Plán na rok 2013Plán na rok 2014Plán na rok 2015Výdavky celkom691446541266662z
toho:Bežné výdavky581595471556027Kapitálové výdavky89691069710635Finančné
výdavky201600

17. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
(v eurách na dve desatinné miesta)
Rozpočet na rok 2012
Bežné príjmy – daňové
Bežné príjmy – nedaňové
Bežné príjmy – ostatné
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
SPOLU

Rozpočet
64685,00 €
3195,00 €
1290,00 €
0,00 €
1138,00 €
70308,00 €

Skutočnosť
62128,01 €
3147,09 €
1290,17 €
0,00 €
1138,28 €
67703,55 €

% plnenia
96,05 %
98,50 %
100,01 %
0,00 %
100,02 %
96,30 %

Daňové a nedaňové príjmy
Rozpočet Plnenie
% plnenia
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej
samosprávy
49878,00 47321,23
94,87%
Daň z nehnuteľností
10006,00 10006,08
100,00%
Daň za psa
315,00
315,32
100,10%
Daň za dobývací priestor
531,00
531,10
100,02%
Poplatok za kom. odpad a drobný stav. odpad
3955,00
3954,28
99,98%
Príjmy z vl. majetku - prenájom budov a
priestorov
1592,00
1583,88
99,49%
Administratívne poplatky a iné poplatky a
platby
1490,00
1453,87
97,58%
Úroky a dobropis
6,00
2,41
40,17%
Dobropis
107,00
106,93
99,93%
Dotácie
1290,00
1290,17
100,01
Prevod prostriedkov z rezervného fondu
1138,00
1138,28
100,02
SPOLU daňové a nedaňové príjmy
70308,00 67703,55
96,30%
Prijaté bežné granty a transfery v roku 2012 = ostatné príjmy bežného rozpočtu:
P.č.

Poskytovateľ

1.

Ministerstvo vnútra – obv.úr.

128,00

128,04 REGOB

3.

ÚPSVaR

148,00

148,40 Aktivačná činnosť

7.

Ministerstvo vnútra

824,00

823,73 Parlamentné voľby

-

Rozpočet v €

Skutočnosť v €

Účel

8.
9.

Granty- na Deň obce
Granty- na Deň obce
SPOLU

150,00
40,00
1290,00

150,00 VSK Mineral
40,00 Mikroregión
1290,17

Prijaté kapitálové granty a transfery v roku 2012 :
Rozpočet
v€

P.č. Poskytovateľ
-

-

Skutočnosť Účel
v€
- -

Kapitálové príjmy SPOLU

Obec v roku 2012 neprijala žiadne kapitálové granty a transfery.

18. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012
(v eurách na dve desatinné miesta)

Bežn % plnenia
é
výda
vkyR
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et
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01116
Obec
47407
,0043
539,6
5

91,84
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,73
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048,0
0
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0

99,91
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e2318
,0030
8,31

100,26

0510TKO
4900,
00441
5,36

90,11

0620UPS
VaR4
41,00
440,5
8

99,90

0640Verej

99,58
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330,0
01324
,35
0810Telov
ýchov
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jednot
a2289
,0022
90,74

100,08

0820Kultú
ra102
19,00
765,2
2

75,96

08205
Knižn
ica17,
0017,
28

101,65

0830Miest
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s0,00
0,00

0,00

0840Dom
smútk
u228,
00178

78,12

,11
SPO
LU
bežné
výda
vky5
9323,
00544
86,03

91,85

Špecifikácia
kapitálových
výdavkovRoz
počet v
€Skutočnosť
v€

% plnenia

8969,006997,
54

78,02

Spolu8969,00
6997,54

78,02

Rozpočet v €
Obec prijala v roku 2010 preklenovací úver od OTP banky Slovensko a.s. vo výške
158403,73 €, z ktorého v roku 2011 zaplatila 156388,11 €. Zostatok istiny vo výške 2015,62
€ bol OTP banke Slovensko a. s. splatený v roku 2012.

19. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012
(v eurách na dve desatinné miesta)
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 je vo výške 4204,36 €.

Skutočn

- prebytok bežného rozpočtu :
12079,24 €
- schodok kapitálového rozpočtu :
- 6997,54 €
rozdiel prijatých a vydaných finančných operácií :
- 877,34 €
Obci Honce za rok 2012 vzniká povinnosť tvoriť rezervný fond vo výške 4204,36 €.

20. Stav finančných prostriedkov a stav rezervného fondu
Stav rezervného fondu obce bol k 1.1.2012 vo výške 1138,28 €.
Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni k 31.12.2012 : 4204,36 €
- prebytky rozpočtového hospodárenia do 31.12.2008

1473,90 €

- výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2009

1579,04 €

- použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky roka 2010

-3052,94 €

- výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011

1126,69 €

- výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012

11,59 €

- použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky roka 2012
Stav rezervného fondu obce je k 31.12.2012 vo výške 0,00 €.

21. Aktíva a pasíva obce (v eurách na dve desatinné miesta)
AKTÍVA
Názov
Neobežný
majetok spolu
Dlhodobý
nehmotný
Dlhodobý
majetok majetok
hmotný
Dlhodobý
finančný
Obežný
majetok spolu
majetok
Zásoby
Pohľadávky
Finančný
majetok
Časové
rozlíšenie
SPOLU

ZS k 1.1.2012
404680,95
0,00
331521,55
73159,40
4972,97
0,00
3834,69
1138,28
260,35
409914,27

KZ k 31.12.2012
397749,49
0,00
324590,09
73159,40
4341,18
0,00
136,82
4204,36
213,55
402304,22

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie
Fondy

ZS k 1.1.2012
250222,58
0,00

KZ k 31.12.2012
254731,64
0,00

-1138,28 €

Výsledok
hospodárenia
Záväzky
Rezervy
Dlhodobé
záväzky
Krátkodobé
záväzky úvery
Bankové
a ostatné
Časové
prij.výp.
rozlíšenie
SPOLU

250222,58
5757,81
2556,67
0,00
1185,52
2015,62
153933,88
409914,27

254731,64
1392,49
965,97
0,00
426,52
0,00
146180,09
402304,22

22. Prehľad o stave a vývoji pohľadávok a záväzkov k 31.12.2012
Obec k 31.12.2012 eviduje tieto pohľadávky:
− účet 318 ( nájom – Agrospol 30,00 €, Vilimová 64,00 €) spolu
− účet 378 ( aktivačné práce za 12/2012-UPSVaR)
42,82 €

94,00 €

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:
-

voči bankám - z dlhodobého úveru
voči dodávateľom
nevyfakturované dodávky
voči štátnemu rozpočtu
voči daňovému úradu
voči zamestnancom
ostatné záväzky
rezervy na nevyčerpané dovolenky

0,00 €
426,52 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
965,97 €
Úver

OTP Banka Slovensko, a. s. – Zmluva o splátkovom úvere č. 4001/10/085 zo 30.07.2010
Výška prijatého úveru v roku 2010 : 158403,73 €
Splátka úveru v roku 2010 :
0,00 €
Výška úrokov v roku 2010:
2520,27 €
Zostatok istiny k 31.12.2010 :
158403,73 €
Splátka úveru v roku 2011 :
156388,11 €
Výška úrokov v roku 2011 :
2023,29 €
Splátka úveru v roku 2012 :
Zabezpečenie úveru :

2015,62 €
Dohoda o vyplňovacom práve k bianko zmenke
č. 4001/10/085-BZ-01 zo dňa 30.7.2010

23. Náklady, výnosy a hospodársky výsledok za rok 2012
(v eurách na dve desatinné miesta)
Druh výnosov

Popis /číslo účtu a názov/

Suma

Tržby za vlastné výkony a tovar
602 – Tržby z predaja služieb – MR, kopírovanie, cintorín, reklama
550,50
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 – Daňové výnosy samosprávy - podielové dane
47321,23
632 – Daňové výnosy samosprávy - DzN, daň za psa, popl. za Dobýv. priestor
7240,24
633 – Výnosy z poplatkov - overovanie, poplatky–stavebné, nájom, TKO.
ostatné poplatky
4603,30
Ostatné výnosy
641- Tržby z predaja DNM a DHM (dividendy ZLS)
166,50
641- Pokuty
20,00
648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (nájomné, rozpúšťanie nájom hroby) 1594,22
653 – Zúčtovanie ostatných rezerv na vyčerpané dovolenky roka
2556,67
Finančné výnosy
662 – Úroky z bankových účtov
2,41
693.10 – Výnosy zo ŠR-bežné transfery z ÚPSVaR 15% ŠR a 85 % prostr. EÚ
86,00
693.10 – UPSVaR úhrady za 11,12/2012
42,82
693.20 – Bežný transfer na REGOB
128,04
693.30 – Voľby parlamentné
823,73
694.1 – Rozpustenie kapitálových dotácií vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi
7588,20
697.1 – Príspevok z recyklačného fondu, granty
454,00
Spolu
73177,86

(v eurách na dve desatinné miesta)
Druh nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
Suma
Spotrebované nákupy
501 – Spotreba materiálu
1821,04
502 – Spotreba energie
5144,11
Služby
511 – Opravy a udržiavanie
76,56
512 – Cestovné
576,98
513 – Náklady na reprezentáciu
215,66
518 – Ostatné služby
7456,68
Osobné náklady
521 – Mzdové náklady
25841,14
524 – Zákonné sociálne poistenie
8835,33
527 – Zákonné sociálne náklady
1741,07
538 – Ostatné dane a poplatky
103,19
548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (v tom členské, predpis OcZ)
298,92
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
551 – Odpis DNM a DHM
13929,00
553 – Tvorba ostatných rezerv na nevyčerpaná. dovolenky roka
965,97
562 – Úroky
0,00

Finančné náklady
568 – Ostatné finančné náklady – bankové poplatky, poistenie
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce – (zúčtovanie dotácie TJ)
Dane z príjmov
591 – Splatná daň z príjmov – daň z úrokov
Spolu
SPOLU výnosy za rok 2012
SPOLU náklady za rok 2012
Hospodársky výsledok za rok 2012

470,71
1192,00
0,44
68668,80
73177,86 €
68668,80 €
4509,06 €

Stav účtu 428–Nevysporiad. výsledok hospodárenia minulých rokov k 1.1.2011 246086,31 €
Preúčtovanie hospodárskeho výsledku roka 2010 :
21,41 €
Stav účtu 428–Nevysporiad. výsl. hospodárenia minulých rokov k 31.12.2011: 246107,72 €
Preúčtovanie hospodárskeho výsledku roka 2011 :
4114,86 €
Stav účtu 428–Nevysporiad. výsl. hospodárenia minulých rokov k 31.12.2012: 250222,58 €
Návrh na vysporiadanie výsl. hospodár. za rok 2012 – na účet 428 :
4509,06 €

24. Prehľad o podaných projektoch v roku 2012
- Žiadosť o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obce na rekonštrukciu sociálneho
zariadenia v kultúrnom dome pre obec na rok 2012 od Ministerstva financií Slovenskej
republiky
- požadovaná dotácia na rok 2012 :
4500,00 €
- deklarovaná výška z vlastných zdrojov :
500,00 €
- celkové rozpočtované náklady :
5000,00 €

25. Záver
Chceme, aby po roku 2012 Obec Honce :
- patrila medzi hospodársky silné obce Rožňavského okresu
- mala vytvorené vhodné podmienky pre podnikateľské aktivity s orientáciu hlavne na
vidiecky cestovný ruch
- bola obcou mladých ľudí, ktorí si vážia starobu
- bola obcou s dobrou a fungujúcou infraštruktúrou, inžinierskymi sieťami
- bola obcou sebavedomých a vzdelaných ľudí s aktívnym prístupom k životu
- bola obcou chrániacou a zveľaďujúcou bohaté prírodné a kultúrne dedičstvo
- bola príjemnou obcou pre život – peknou, čistou, zdravou a bezpečnou
Táto výročná správa je vyhotovená za účtovné obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012.
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňový úrad v Spišskej
Novej Vsi v elektronickej forme v zákonom stanovenom termíne.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo
potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

...................................
Monika Paličková
starostka obce
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1. Z histórie obce
Gemerská dedina Honce (maď. Gencs, resp. Kisgencs) bola založená niekedy po roku 1243
na plešivskom panstve šľachtického rodu Ákošovcov. Prvá písomná zmienka o obci však
pochádza z roku 1318. Názov obce pochádza z nemeckého osobného mena Gonc. Odráža
skutočnosť, že ju založili nemeckí baníci alebo hutníci, ktorí sem pravdepodobne prišli zo
Spiša. Toto obyvateľstvo sa tu však neudržalo a už v 16.storočí ho vystriedali valasi rusínskej,
neskôr slovenskej etnickej príslušnosti, ktorá napokon prevážila. Venovali sa najmä tzv.
horskému dobytkárstvu a pastierstvu. Neskôr sa zaoberali tiež povozníctvom, uhliarstvom
a poľnohospodárstvom.
Územie obce patrilo Štítnickej rodine Szontaghovcov. Keď páni chodievali na poľovačky,
najímali si miestnych obyvateľov ako honcov zveri. Tí za to dostávali slušné odmeny a preto
sa toto zvláštne „remeslo“ dedilo z pokolenia na pokolenie.
Pôvodné domy ako aj kostol boli postavené z dreva, následkom čoho v roku 1880 pri požiari
zhorela celá obec aj s kostolom, pričom sa roztavili aj dva zvony.
Po tomto požiari sa začali stavať domy z kameňa a z nepálených tehál - valcov, ktoré sa robili
z hliny, vody a sekanej slamy a sušili sa na slnku. Tieto valce sa robili ešte aj okolo roku
1955.

V týchto domoch sa nachádzala len jedna izba a tzv. pikleta (predsieň) s malými okienkami
a nízkou povalinou.
V rodine bola zvyčajne iba jedna alebo dve postele, na ktorých spávali aj štyri osoby. Ostatní
spávali na žitnej slame, ktorá sa večer rozprestrela ako postele - volali ich strôžläky.
V jednom dvore stáli tesne pri sebe domy dvoch aj troch rodín. V zadnej časti dvorov, ktoré
boli spoločné, sa stavali chlievy a stodoly. Tieto stavby boli z kameňa a spájali sa hlinou.
Stodoly mali murované len rohové piliere, na ktoré sa postavila strecha. Steny boli obité
doskami. Stodola mala zvyčajne dve časti, na slamu a na seno. Pod strechou bol torkoš, na
ktorý sa tiež ukladala slama alebo seno. Strechy boli pokryté slamou alebo šindľami.
Väčšina obyvateľov chovala dobytok, hydinu a pracovala na poliach. Tí, čo nemali pozemky,
sa najímali k bohatším gazdom. Bohatší gazdovia mali kone alebo voly. Chodili orať a zvážať
aj tým, ktorí záprahy nemali. Oblečenie si väčšina obyvateľov vyrábala doma z konopného
plátna. Muži nosili kabanice, chološne, košele, zápästky, kožúšok a čižmy. Vo všedné dni mali
na nohách kapce. Namiesto ponožiek sa používali onuce. Ženy nosili košeľu s opleckom,

kamžu - sukňu, zásteru, lajblík, šatku a čižmy. V chladnejšie dni si obliekali kabátik alebo sa
ovinuli veľkou štvorcovou vlnenou šatkou. Deti nosili obuv iba v zime, inakšie pobehovali
bosé. Do 1. svetovej vojny sa vyučovalo v škole po maďarsky. Deti ju navštevovali väčšinou
iba v zime, pretože od jari do jesene museli pomáhať rodičom na poli a pásť dobytok.
Obec zastihla aj cholera.
Prvá svetová vojna hlboko zaťala do života obce. Živitelia rodín boli vo vojne a rodina ostala
v núdzi. Hospodárili ženy a deti. Z obce, ktorá mala do 330 obyvateľov, bolo vo vojne 71
chlapov. V prvej svetovej vojne padli 19 občania. V Rusku bolo zajatých 16, v Taliansku 2
a vo Francúzsku 1 občan.
Hospodárska kríza ťažko doľahla aj na našu obec. Roľníci sa veľmi zadlžili. Viacerí prišli na
dražbu. Robotníci boli najviac odkázaní na podporu v nezamestnanosti. Z tejto ťažkej situácie

ako východisko videli ľudia v odchode za prácou do Kanady, Argentíny, Ameriky a Belgicka.
Začiatok druhej svetovej vojny veľmi znepokojil obyvateľstvo, mnohí záložní vojaci
narukovali. Pôda pre SNP v obci bola pripravená. Mnohí pracovali na prekážkach. K vojsku
narukovalo 21 záložníkov. Najviac do Štítnika a do Brezna. Vojenský útvar za povstania
v obci nebol. Vojensky obsadený bol Kopolt. V obci boli partizánmi zajatí traja Nemci. Za
povstania z obce padol pri výbuchu v Slavošovciach Ján Gallo Kubo ml. a nezvestný bol
Ondrej Barna.
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Prechod frontu pre obec bol pomerne hladký. Prudké boje boli len na Plešivskej planine
a odtiaľ Nemci ustupovali bez odporu. Do obce a okolo obce padlo niekoľko mín. Obec bola
oslobodená 21. januára 1945.
Život v obci
V obci nebol žiaden priemysel ani bane. V minulosti sa pokusne dolovalo na „Stránoch“
blízko cesty. Ináč ľudia z našej obce pracovali v bani v Rožňavskom Bystrom a v Rakovnici.
Ženy tkali plátno a pokrovce pre vlastnú potrebu ako aj na predaj. Kroj v obci zanikol.
Po prevrate bol starostom Juraj Štrigner, ktorý sa odsťahoval do Roštára, potom Ondrej
Ziman, v rokoch 1928 – 1931 Ondrej Ďuro a od roku 1931 Ondrej Vápeník Matis. Obecným
tútorom bol Pavel Andrik – učiteľ.
V roku 1927 bol založený v obci hasičský zbor.
Po skončení 2. Svetovej vojny sa život postupne normalizoval a ľudia sa vracali k svojej
postupnej každodennej práci na poli aj v lese. Hospodárilo sa samostatne a jednotlivo. Chlapi
chodili pracovať aj na baňu do Rožňavského Bystrého.
Mladí ľudia sa začali telovýchovne organizovať a v roku 1948 bola založená telovýchovná
organizácia so zameraním na futbal.
V rokoch 1961 – 63 bol vybudovaný obecný vodovod zásobený vodou z honu „Stenkova
dolina“. Hlavný vodovodný rezervár je v hone nad ihriskom zvaný „Lazec“.

Hlavná snaha občanov no hlavne MNV bola čo najskôr dokončiť veľký kultúrny dom v obci,
ktorý bol v apríli 1967 slávnostne otvorený.
V roku 1967 bola obci tiež odovzdaná nová budova, v ktorej bola predajňa potravín
a pohostinstvo. Tento obchod bol však postavený ďaleko od stredu obce, čo bola hlavne
prekážka pre starších ľudí a tak sa postavil na dedine drevený bufet.
22. septembra 1948 bolo založené Roľnícke strojové družstvo. Do obce došiel traktor 3. mája
1949. Traktor v obci vyvolal živý záujem. Väčší záujem vzbudil v mládeži. Cez leto traktor
robil najviac povoznícke práce, v menšej miere sa používal na oranie. Z obilnín sa najviac
pestovala pšenica, potom nasledoval ovos, raž a jačmeň. Tiež sa pestovali zemiaky a
kukurica.
Chov dobytka bol dosť na vysokom stupni. Najviac sa chovali kravy a voly. V obci bolo 12
koní. Podľa vzoru iných obcí aj v Honciach vzniklo v r. 1950 menšinové JRD. V roku 1952
bolo rozšírené na celoobecné JRD. Žiaľ jeho trvanie bolo iba jeden rok a v roku 1953 sa
rozpadlo, pretože si nedokázalo vytvoriť podmienky pre spoločné hospodárenie a pri vedení
postupovalo nepremyslene. Obec sa vrátila k súkromnému hospodáreniu. Po dôsledných
prípravách a materiálnom zabezpečení a určitej skúsenosti 3. septembra 1958 vzniklo v obci
Jednotné roľnícke družstvo, ktoré začalo už obhospodarovať všetku pôdu. Bol vybudovaný
hospodársky dvor v smere na Štítnik. JRD bolo zásobované vodou z vlastného vodovodu.
JRD sa v januári 1973 zlúčilo so susednými družstvami Rožňavské Bystré, Rakovnica
a Rudná, čím vznikol novo utvorený celok JRD Nový život so sídlom v Honciach.
Škola
V obci škola ani kostol nebol. Vtedajší farár v Štítniku Georgius Ambrózy v roku 1738
napomenul obyvateľov, aby svoje dietky v literním umení a v bázni božej viedli. Vyvolili si
preceptora a škola sa zriadila v súkromnom dome. Toto trvalo rok, no vznikali mnohé
nezhody a preto sa občania rozhodli, že si postavia školu, kde sa budú tiež odbavovať
i modlitby. Avšak obyvatelia boli chudobní a školu nevládali postaviť z vlastných

prostriedkov a tak v roku 1739 urobili zbierku a vyzbierali 98 zlatých. Škola sa začala stavať
v roku 1740 a v roku 1741 bola škola dokončená. Táto škola slúžila svojmu účelu až do roku
1857, kedy cirkev postavila novú školu za terajším kostolom aj s učiteľským bytom. Byt
i škola bola v jednej budove. Vchod bol spoločný. Táto škola však nevyhovovala a preto ev.
a. v. cirkev vybudovala v r. 1910 novú školu vedľa kostola. Na túto školu výdatnú pomoc
poskytla Františka Andrássy.
Neskôr bola zriadená nová škola z bývalej pastierne, kde bývali obecní pastieri a kde sa
vyučovalo v 1. až 4. ročníku, avšak po integrácii v roku 1975 bola od 30. júna činnosť tejto
školy ukončená kvôli malému počtu žiakov a novej obsahovej prestavbe v školstve. V marci
1977 bola začatá prestavba budovy bývalej školy na materskú školu. Do užívania bola daná
22. novembra 1977 a v prevádzke bola až do roku 2006, kedy bola pre malý počet detí
zrušená.
V obci funguje aj obecná knižnica, ktorej počiatky sa datujú od roku 1924.
Vierovyznanie v obci
Obec bola evanjelická. Kostol v obci nebol. Stavba kostola sa pripravovala už v roku
1793, keď sa medzi cirkevníkmi vyzbieralo 200 zlatých. Stavba kostola bola zakončená
v roku 1803 v 13. nedeľu po Svätej trojici bol posvätený.
Šport
V roku 1948 bola založená Telovýchovná jednota. Futbalu sa začalo dariť začiatkom
50 - tych rokov. V rokoch 1965 – 1969 sa v Honciach hrala okresná súťaž, ktorá vyvrcholila
postupom Družstevníka Honce do I. B triedy Východoslovenského kraja.
Futbalisti Telovýchovnej jednoty hrajú okresnú súťaž striedavo v 1. a 2. triede.
Stolný tenis v Honciach začal svoju históriu písať za starostovania Ľubomíra Galla,
keď ho oslovil pán Kartal, aby ako starosta obce zorganizoval pingpongový turnaj v obci. A
tak sa od roku 1996 až do roku 2000 konali pingpongové turnaje, ktoré boli organizované pri
príležitosti oslobodenia obce. V roku 2001 sa Honce rozhodli založiť Stolnotenisové družstvo

Honce a prihlásiť sa do okresnej súťaže vtedajšej IV. Ligy Gemer - muži. Družstvo Honiec
hralo pod názvom TJ Družstevník Honce. Prvý historický zápas v súťaži sa odohral
12.10.2001. STK Honce má dve mužstvá, ktoré hrajú v súťažnom ročníku 2013/2014.
Kultúra
V roku 1977 vznikol Zbor pre občianske záležitosti pri obecnom úrade, ktorý
doteraz úspešne pôsobí.

2. Profil Obce Honce
Obec Honce (ako právnická osoba) vznikla v roku 1990 na základe zákon SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení po komunálnych voľbách ako orgán územnej samosprávy.
Katastrálne územie obce Honce leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria 10
km od okresného mesta Rožňava. Z južnej strany sa rozprestiera Národný park Slovenský
kras najmä jeho najsevernejšia časť Gerlašské skaly, ktoré sú chráneným územím. Katastrálne
územie nie je osobitne chránenou časťou krajiny a ani sa nenavrhuje zvýšenie stupňa ochrany.
Najstaršou budovou obce je budova evanjelického kostola z roku 1803. Cez obec preteká
Hončiansky potok, ktorý sa vlieva do potoka Štítnica. Obec má rozlohu 749 m2. Nadmorská
výška obce v jej strede je 367 m v jej chotári je 350-795 m. V obci sa nenachádzajú žiadne
kultúrne pamiatky a nenarodili ani nepreslávili sa tu žiadne významné osobnosti. V blízkom
okolí obce sa nachádzajú hrad Krásna Hôrka, mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí,
múzeum Betliar, Banícke múzeum Rožňava, Gombasecká jaskyňa, Ochtinská aragonitová
jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa a jakyňa Domica. Susedné obce sú zo západnej strany
Štítnik a z východnej strany je to Rožňavské Bystré, Rakovnica, Rudná. Podľa posledného
sčítania v roku 2011 (počet obyvateľov 380) bola štruktúra nasledovná:
Národnosť Počet
obyvateľov
% Náboženské vyznanie Počet
obyvateľov

%
Slovenská 352 92,63 Rímskokatolícka 34 8,95
Maďarská 4 1,05 Evanjelická
augsburského
vyznania
143 37,63
Česká 2 0,53 Gréckokatolícka 1 0,26
Nezistená 22 5,79 Reformovaná
kresťanská
3 0,79
Apoštolská cirkev 4 1,05
Evanjelická cirkev
metodistická
10 2,63
Iné a nezistené 34 8,95
Bez vyznania 151 39,74
Počet obyvateľov k 31.12.2013: 379
muži: 195
ženy: 184
0-6 rokov: 18 obyvateľov
6-18 rokov: 47 obyvateľov
18-60 rokov: 237 obyvateľov
nad 60 rokov: 77 obyvateľov
Výchova a vzdelávanie:
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
− predškolskú výchovu: Materská škola Rožňavské Bystré

− základné vzdelanie poskytuje Základná škola Rožňavské Bystré
Zdravotníctvo:
Zdravotná starostlivosť občanom našej obce je poskytovaná v susednej obci Štítnik, kde sa
nachádza praktický lekár, detský lekár a lekáreň.
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- Poliklinika s odbornými lekármi a nemocnica sa nachádza v Rožňave a Fakultná nemocnica
v Košiciach.
Sociálne zabezpečenie:
Obec nemá vyškolené vlastné sociálne pracovníčky, ktoré by zabezpečovali opatrovateľskú
službu. Najbližšie zariadenia pre seniorov je Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v
Rožňave.
Symboly obce : erb, pečať a vlajka
Obec Honce - erb
Oblasť historického Gemera sa už od konca 16. storočia vyznačovala pomerne
vyspelou sfragistickou a s ňou súvisiacou heraldickou tvorbou. Dôkazom toho sú mnohé
obecné pečate. Patrí medzi ne aj pečať Honiec pochádzajúca z roku 1741. Nachádza sa na
viacerých písomných dokumentoch. Ale čo je osobitne cenné, zachovalo sa aj originálne
pečatidlo, ktorým tieto odtlačky boli urobené. Celé bolo vyhotovené z mosadze, s matricou o
priemere 29 mm. V perlovcovom medzikruží je vyrytá majuskulná latinská legenda: Sigillvm
possessionis Gencs (Pečať obce Honce). V strede pečatného poľa sú zobrazené symboly
roľníctva čerieslo a lemeš. Z horného priestoru medzi nimi zo srdiečka vyrastajú na
trojstopke tri ružičky, dolu po stranách dva trojtrsy trávy.
Medzi nimi sa nachádza letopočet 1747. Tento znak celkom jednoznačne dokazuje, že
v prvej polovici 18. storočia bolo už dominantným zamestnaním, respektíve hlavnou obživou
obyvateľov Honiec roľníctvo.
Na základe týchto skutočností bol súčasný znak Honiec dopracovaný do potrebnej

heraldickej podoby nasledovne: Celá kompozícia bola umiestnená na červený polokrúhly
štít, pričom čerieslo, lemeš a kvety ruží sú strieborné (biele), kým srdiečko, z neho
vyrastajúca trojstopka a obidva trsy trávy sú zlaté (žlté).
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Obec Honce - vlajka
Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/8), žltej (2/8),
červenej (1/8), bielej (1/8), žltej (2/8) a červenej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená
je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Obec Honce - pečať
Identifikačné údaje:
Názov: Obec Honce
Adresa: Obec Honce, Honce č. 54, 049 32 Štítnik
IČO: 00328286
DIČ: 2020961327
Právna forma: obec
OKEČ: 75 110
SK NACE: 84 110 – všeobecná verejná správa
Okres: Rožňava
Kraj: Košický
Tel./fax: 058/ 7883590
Mail: obec.honce@gmail.com
Stránka: obechonce.webnode.sk
8

3. Obec a jej úlohy
Obec je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou
osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami, pričom výkon samosprávy
je definovaný v zákone č 369/1992 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií a ďalších
zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania a prostriedky
mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na
plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje
úlohy môže obec financovať z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi
krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce
slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote
zásadne nezmenšený zachovať. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na
podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce
určuje obecné zastupiteľstvo.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí
výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Dotácie v súlade so zákonom o štátnom
rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií
SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá
sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou
osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č.

540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje tretia časť zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie
vyžadujú, pričom účtovná jednotka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí
a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok.
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Vymedzenie predmetu účtovníctva obsahuje § 2 zákona o účtovníctve ako účtovanie
a vykazovanie skutočností o stave a pohybe majetku, o stave a pohybe záväzkov, o rozdiele
majetku a záväzkov, o výnosoch a nákladoch, o príjmoch a výdavkoch, o výsledku
hospodárenia účtovnej jednotky v zmysle zákona o účtovníctve a opatrenia MF SR č.
16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej
osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie
územné celky.

4. Starosta obce
V komunálnych voľbách, ktoré sa konali dňa 27.11.2010 nebol zvolený žiaden starosta
z dôvodu rovnakého počtu hlasov dvoch kandidátov a preto sa konali opakované voľby
starostu obce a to 12.3.2011 kde bola zvolená za starostku obce Monika Paličková, ktorá je
starostkou druhé volebné obdobie. Starostu volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri
roky.
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je
verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom
v majetkovo-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce;

v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
Starosta obce zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia,
vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým
a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo
štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

5. Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách obyvateľmi obce, ktoré sa konali dňa 27.11.2010. Poslanci sa volia na volebné
obdobie štyroch rokov, volebné obdobie začína zložením sľubu poslancov novozvoleného
obecného zastupiteľstva. Zastupiteľský zbor obce Honce je zložený z 5 poslancov: Mgr.
Tatiana Bartóková, Ing. Slavomír Čapo, Kvetoslava Denešová, Bc. Alena Gallová, Róbert
Hlaváč.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce: určuje zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny,
schvaľuje
územný plán obce, rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku,
určuje náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhoduje
o prijatí úveru alebo pôžičky, vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších
otázkach života a rozvoja obce, zvoláva verejné zhromaždenia občanov, uznáša sa na
nariadeniach, schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce
v medzinárodnom združení, určuje organizáciu obecného úradu, a určuje plat starostu
a hlavného kontrolóra, schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie
predpisy, ako aj schvaľuje majetkovú účasť obce v právnickej osobe, schvaľuje združovanie
obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, zriaďuje a zrušuje orgány potrebné
na samosprávu obce a určuje náplň ich práce, udeľuje čestné občianstvo obce, obecné
vyznamenania a ceny, ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
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Obecné zastupiteľstvo sa schádza najmenej raz za tri mesiace. Rokovanie
zastupiteľstva je verejné a v roku 2013 zastupiteľstvo zasadalo 4-krát a to dňa 8.3.2013,
14.6.2013, 20.9.2013 a 20.12.2013.
Komisie obecného zastupiteľstva schválené uznesením č. 16/2012 – OZ:
Komisia na ochranu verejného záujmu, ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností
- predseda – Bc. Alena Gallová
Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov – predseda
Kvetoslava Denešová

6. Hlavný kontrolór
Ján Kováč bol do funkcie hlavného kontrolóra opätovne zvolený uznesením obecného
zastupiteľstva č. 16/2010 – OZ na funkčné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2016, nakoľko
funkčné obdobie mu končilo k 31.12.2010.
A) V zmysle § 18a, a § 18 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vykonávanie
funkcie hlavného kontrolóra obce za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2016, ako
spoločný kontrolór viacerých obcí združených v Mikroregióne Štítnická dolina,
a to na skrátený pracovný úväzok 0,045, t. j. 6 hodín mesačne. Dodatkom č. 1 k
pracovnej zmluve sa pracovný úväzok hlavného kontrolóra navýšil s účinnosťou
od 1.9.2011 na 0,054, t. j. na 9 hodín mesačne.
B) Vyhlášku o voľbe spoločného hlavného kontrolóra viacerých obcí.
V roku 2013 pracoval hlavný kontrolór v zmysle plánu práce schváleného
obecným zastupiteľstvom.

7. Schválené právne normy obce Honce za obdobie rokov 2007 – 2013
-VZN č. 1/2008 O zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu na území obce Honce

-VZN č. 2/2008 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Honce
-VZN č. 3/2008 O niektorých podmienkach držania psov na území obce
-Zásady hospodárenia s majetkom obce Honce zo dňa 30.12.2008
-Smernica č. 2 o účtovaní a obehu účtovných dokladov zo dňa 30.12.2008
-VZN č. 1/2009 o čistote a verejnom poriadku
-Štatút obce Honce zo dňa 24.2.2009
-VZN č. 2/2009 o určení plôch na vylepovanie plagátov v rámci volebnej kampane
-Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Honce zo dňa 29.4.2009
-Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších volených orgánov obce
Honce zo dňa 1.5.2010
-Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Honce zo dňa 27.8.2010
-VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady od 1.1.2011
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-Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Honce zo dňa 29.4.2010
-VZN č. 2/2010 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
ovzdušia
-Smernica obce Honce o verejnom obstarávaní zo dňa 14.6.2011
-VZN č. 1/2011 o organizácii miestneho referenda v Obci Honce
-Dodatok č. 1/2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Honce
-VZN č. 2/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Honce
-VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady od 1.1.2013

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

a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obce k 31. 12. 2013
Monika Paličková – starostka obce
Veronika Gallová– administratívna pracovníčka
Janka Gallová - upratovačka

9. Služby v obci
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
- Pohostinstvo Honce – Strelka Jaroslav
- Espresso Honce – Strelka Jaroslav
- Potraviny Roberta – Kvetoslava Denešová
- Stavebná spoločnosť – Eduard Spišák STAVBÁR
- Lom Honce – VSK Mineral s.r.o. Košice
- Poľnohospodárska spoločnosť pôsobiaca na území obce: AGROSPOL Honce s. r. o.,

10. Účasť obce v združeniach
Združenie obcí Mikroregión Štítnická dolina (18 obcí – Rudná, Rakovnica, Rožňavské
Bystré, Honce, Štítnik, Roštár, Koceľovce, Slavoška, Markuška, Hanková, Brdárka, Petrovo,
Ochtiná, Rochovce, Slavošovce, Čierna Lehota, Gočaltovo, Rozložná)

11. Spoločné úradovne zabezpečujúce prenesený výkon štátnej správy
Stavebný úrad Štítnik
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12. Zbor pre občianske záležitosti
V roku 2013 sme uskutočnili:
Občianske pohreby:
Evanjelické pohreby:
Táborák pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom 08. 05. 2013
Deň obce – 29.6.2013

Mesiac úcty k starším – 24.10.2013
Mikuláš – 6.12.2013

13. Obecná knižnica
V obecnej knižnici sa nachádza 1.744 ks kníh a zviazaných periodík, z čoho 311 ks je
odborná literatúra pre dospelých, 711 ks je krásna literatúra pre dospelých, 92 ks odbornej
literatúry pre deti a 630 ks krásnej literatúry pre deti.

14. Kultúra
Spoločenské akcie uskutočnené v kultúrnom dome:
Oslava Dňa obce - 29.6.2013
Oslava Mesiaca úcty k starším - 24.10.2013
Mikuláš - 6.12.2013

15. Šport
Vyhodnotenie futbalového klubu za sezónu 2012/2013:
FK Honce má jedno družstvo, ktoré hralo v sezóne 2012/2013 v II. triede okresnej súťaže. FK
Honce skončil na 1. mieste s odohratými 22 zápasmi, so skóre 96:23 a celkovo nazbieralo 56
bodov.
Vyhodnotenie jesennej časti futbalovej sezóny 2013/2014:
FK Honce hrá okresnú súťaž v sezóne 2013/2014 v I. triede okresnej súťaže. Počet strelených
gólov za jesennú sezónu bol 26. FK Honce sa v jesennej časti umiestnil na 6 mieste a celkovo
nazbieral 23 bodov.
Zoznam hráčov:
Lukáš Fabián, Róbert Motyka, Ondrej Tokoly, Vladimír Kacara, Branislav Kuzma, Radoslav
Kuzma, Marek Vranec, Jakub Drenko, Norbert Adamec, Peter Gere, Jaroslav Strelka st., Peter
Szöllös, Ondrej Fabián, Ján Pástor, Marek Mogyoróši, Marian Molnár, Viliam Gallo ml.,
Marek Pástor,
Vyhodnotenie stolnotenisového klubu za sezónu 2012/2013:

STK Honce má dve mužstvá, ktoré hrali v súťažnom ročníku 2012/2013 v 5. lige mužov –
Gemer. Mužstvo Honce A skončilo na 2. mieste s odohratými 26 zápasmi, so skóre 391:77 a
celkovo nazbieralo 75 bodov. Mužstvo Honce B skončilo na 8. mieste s odohratými 26
zápasmi, so skóre 178:290 a celkovo nazbieralo 45 bodov. Domáce zápasy sa odohrávajú v
hornej sále kultúrneho domu.
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Vyhodnotenie jesennej časti stolnotenisovej sezóny 2013/2014:
STK Honce takto odohralo jesennú časť súťažného ročníka 2013/2014:
Mužstvo Honce A odohralo jesennú časť s 11 prehrami. Mužstvo Honce B odohralo jesennú
časť s 6 výhrami, 4 prehrami a l remízou.
Zoznam hráčov:
Mužstvo A: Rudolf Repiský, Ing. Rudolf Repiský PhD., RNDr. Ján Džubák, Mgr. Ambrus
Ferenc, Mgr. Gallo Peter, Šebesta Peter
Mužstvo B: Jaroslav Strelka, Miroslav Spišák, Viliam Gallo, Viliam Gallo ml., Milan
Kamenský, Ján Kartal, Mgr. Ambrus Ferenc, Ing. Rudolf Repiský PhD.

Financovanie obce
16. Rozpočet obce na rok 2013
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013.
Obec Honce zostavila na rok 2013 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 2013 bol zostavený
ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako prebytkový vo výške 12.520,- €.
Kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový vo výške 12.520,- € a hospodárenie z
finančných operácií nebolo rozpočtované.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013. Rozpočet obce

na rok 2013 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08.03.2013 uznesením č. 3/2013,
kde obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo bežný rozpočet obce na rok 2013 v objeme
69.000,- € v príjmovej časti a 69.000,- € vo výdavkovej časti. Kapitálový rozpočet nebol
plánovaný v príjmovej časti a vo výdavkovej časti bol schválený vo výške 12.520,- €
(rekonštrukcia strechy kultúrneho domu a rekonštrukcia miestnych komunikácií). Rozpočet
obce na rok 2013 bol zmenený jedenkrát:
- Zmena bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 20.12.2013 uznesením č. 18/2013.
Celkové zvýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu bolo o sumu 1.164 €.
V príjmovej časti rozpočtu pozostávala úprava zo zvýšenia príjmov bežného rozpočtu o
5.483,- €. Vo výdavkovej časti rozpočtu pozostávala úprava zo zvýšenia výdavkov
bežného rozpočtu o 5.483,- €.
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Upravený rozpočet obce k 31.12.2013 po poslednej zmene - úprave
Bežné príjmy
69170
70729
Bežné výdavky 57862
Prebytok bežného rozpočtu
9847
12417
Plán rozpočtu na roky 2014 - 2016
Plán na
rok 2014
Plán na
rok 2015
Plán na

rok 2016
Príjmy celkom 68000 70200 71900
z toho:
Bežné príjmy 68000 70200 71900
Kapitálové príjmy 0 0 0
Finančné príjmy 0 0 0
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Kapitálové príjmy 0
Kapitálové výdavky 16621
Schodok kapitálového rozpočtu 16621
Príjmové finančné operácie 4204
Výdavkové finančné operácie 0
Hospodárenie z finanč. operácií 4204
Plán na
rok 2013
Plán na
rok 2014
Plán na
rok 2015
Výdavky celkom 68000 70200 71900
z toho:
Bežné výdavky 56371 53643 55228
Kapitálové
výdavky
11629 16557 16672
Finančné výdavky 0 0 0

17. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
(v eurách na dve desatinné miesta)
Rozpočet na rok 2013
Rozpočet Skutočnosť % plnenia
Bežné príjmy – daňové 64461,00 € 63244,30 € 98,11 %
Bežné príjmy – nedaňové 3439,00 € 3425,96 € 99,62 %
Bežné príjmy – ostatné 2379,00 € 2380,51 € 100,06 %
Kapitálové príjmy 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Príjmové finančné operácie 4204,00 € 4204,36 € 100,00 %
SPOLU 74483,00 € 73255,13 € 98,35 %
Daňové a nedaňové príjmy Rozpočet Plnenie % plnenia
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej
samosprávy 52217,00 51000,55 97,67%
Daň z nehnuteľností 6943,00 6942,94 100,00%
Daň za psa 340,00 340,00 100,00%
Daň za dobývací priestor 531,00 531,10 100,02%
Poplatok za kom. odpad a drobný stavebný
odpad 4430,00 4429,71 99,99%
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Príjmy z vl. majetku - prenájom budov a
priestorov 1605,00 1577,89 98,31%
Administratívne poplatky a iné poplatky a
platby 1754,00 1770,50 100,94%
Úroky a dobropis 3,00 0,95 31,67%
Dobropis 77,00 76,62 99,51%
Dotácie 2379,00 2380,51 100,06%

Prevod prostriedkov z rezervného fondu 4204,00 4204,36 100,01
SPOLU daňové a nedaňové príjmy 70308,00 67703,55 96,30%
Prijaté bežné granty a transfery v roku 2013 = ostatné príjmy bežného rozpočtu:
P.č. Poskytovateľ Rozpočet v € Skutočnosť v € Účel
1. Ministerstvo financií –
obvodný úrad
125,00 125,40 REGOB
2. Ministerstvo financií 391,86 391,86 Vysprávky MK po
zime
3. Ministerstvo financií 88,00 88,00 Na platy pre školy
4. ÚPSVaR 504,00 505,25 Aktivačná činnosť
5. Ministerstvo financií 1120,00 1120,00 Voľby
6. Granty- na Deň obce 100,00 100,00 VSK Mineral
7. Granty- na Deň obce 50,00 50,00 Mikroregión
SPOLU 2379,00 2380,51

Prijaté kapitálové granty a transfery v roku 2013 :
P.č. Poskytovateľ Rozpočet
v€
Skutočnosť
v€
Účel
----Kapitálové príjmy SPOLU 0,00 0,00

Obec v roku 2013 neprijala žiadne kapitálové granty a transfery.
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18. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013
(v eurách na dve desatinné miesta)

Bežné výdavky Rozpočet Plnenie % plnenia
01116- Správa úradu 44251,00 40559,53 91,66
0160- Voľby 1120,00 1120,00 100,00
0320- Požiarna ochrana 302,00 252,00 83,44
0443- Stavebný úrad 289,00 288,91 99,97
0451- Miestne
komunikácie
1189,00 1101,68 92,66
0510- TKO 5538,00 5466,93 98,72
0620- UPSVaR 791,00 790,52 99,94
0640- Verejné osvetlenie 1464,00 1364,00 93,17
0810-Telovýchovná
jednota
1750,00 1701,28 97,22
0820- Kultúra 967,00 847,12 87,60
08205- Knižnica 17,00 0,00 0,00
0830- Miestny rozhlas 50,00 0,00 0,00
0840- Dom smútku 134,00 108,70 81,12
SPOLU bežné výdavky 57862,00 53600,67 92,64
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Špecifikácia
kapitálových výdavkov
Rozpočet v € Skutočnosť v € % plnenia
rekonštrukcia 16621,00 13985,28 84,14
Spolu 16621,00 13985,28 84,14
V roku 2013 obec čerpala finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 13985,28 €

na rekonštrukciu miestnych komunikácií a strechy kultúrneho domu

19. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013
(v eurách na dve desatinné miesta)
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 je vo výške 5669,18 €.
- prebytok bežného rozpočtu : 15450,10 €
- schodok kapitálového rozpočtu : - 13985,28 € 151748,11 €
rozdiel prijatých a vydaných finančných operácií : 4204,36 €
Obci Honce za rok 2013 vzniká povinnosť tvoriť rezervný fond vo výške 5669,18 €.

20. Stav finančných prostriedkov a stav rezervného fondu
Stav rezervného fondu obce bol k 1.1.2013 vo výške 4204,36 €.
Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni k 31.12.2013 : 5669,18 €
- prebytky rozpočtového hospodárenia do 31.12.2008 1473,90 €
- výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2009 1579,04 €
- použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky roka 2010 -3052,94 €
- výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 1126,69 €
- výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 11,59 €
- použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky roka 2012 -1138,28 €
- tvorba rezervného fondu v roku 2013 4204,36 €
- použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky roka 2013 4204,36 €
Stav rezervného fondu obce je k 31.12.2013 vo výške 0,00 €.
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21. Aktíva a pasíva obce (v eurách na dve desatinné miesta)
AKTÍVA
Názov ZS k 1.1.2013 KZ k 31.12.2013
Neobežný majetok spolu 397749,49 397289,77
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00

Dlhodobý hmotný majetok 324590,09 324130,37
Dlhodobý finančný majetok 73159,40 73159,40
Obežný majetok spolu 4341,18 5757,58
Zásoby 0,00 0,00
Pohľadávky 136,82 88,40
Finančný majetok 4204,36 5669,18
Časové rozlíšenie 213,55 350,26
SPOLU 402304,22 403397,61
PASÍVA
Názov ZS k 1.1.2013 KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie 254731,64 262894,99
Fondy 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia 254731,64 262894,99
Záväzky 1392,49 2155,47
Rezervy 965,97 1348,42
Dlhodobé záväzky 0,00 0,00
Krátkodobé záväzky 426,52 807,05
Bankové úvery a ostatné prij.výp. 0,00 0,00
Časové rozlíšenie 146180,09 138347,15
SPOLU 402304,22 403397,61

22. Prehľad o stave a vývoji pohľadávok a záväzkov k 31.12.2013
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto pohľadávky:
− účet 318 spolu 0,00 €
− účet 378 ( aktivačné práce za 12/2013-UPSVaR) 88,40 €
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám - z dlhodobého úveru 0,00 €

- voči dodávateľom 807,05 €
- nevyfakturované dodávky 0,00 €
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- voči štátnemu rozpočtu 0,00 €
- voči daňovému úradu 0,00 €
- voči zamestnancom 0,00 €
- ostatné záväzky 0,00 €
- rezervy na nevyčerpané dovolenky 1348,42 €
Úver
Obec v roku 2013 nepožiadala o žiadny úver.

23. Náklady, výnosy a hospodársky výsledok za rok 2013
(v eurách na dve desatinné miesta)
Druh výnosov
Popis /číslo účtu a názov/ Suma

Tržby za vlastné výkony a tovar
602 – Tržby z predaja služieb – MR, kopírovanie, cintorín, reklama 453,00
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 – Daňové výnosy samosprávy - podielové dane 51000,55
632 – Daňové výnosy samosprávy - DzN, daň za psa, popl. za dobýv. priestor 7814,04
633 – Výnosy z poplatkov - overovanie, poplatky–stavebné, nájom, TKO,
ostatné poplatky 5485,21
Ostatné výnosy
641- Tržby z predaja DNM a DHM 0,00
645- Pokuty 48,00
648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (nájomné, rozpúšťanie nájom hroby) 1541,25
653 – Zúčtovanie ostatných rezerv na vyčerpané dovolenky roka 965,97

Finančné výnosy
662 – Úroky z bankových účtov 0,95
665 – Výnosy z dlhodobého majetku 166,50
693.10 – Výnosy zo ŠR-bežné transfery z ÚPSVaR 15% ŠR a 85 % prostr. EÚ 462,43
693.10 – UPSVaR úhrady za 11/2013 88,40
693.20 – Bežný transfer na REGOB 125,40
693.30 – Voľby 1120,00
693.40 – Zúčtovanie so ŠR 391,86
694.1 – Rozpustenie kapitálových dotácií vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi 7733,70
697.1 – Príspevok z recyklačného fondu, granty 316,00
Spolu 77713,26
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(v eurách na dve desatinné miesta)
Druh nákladov
Popis /číslo účtu a názov/ Suma
Spotrebované nákupy
501 – Spotreba materiálu 3107,39
502 – Spotreba energie 5259,13
Služby
511 – Opravy a udržiavanie 585,64
512 – Cestovné 664,98
513 – Náklady na reprezentáciu 50,92
518 – Ostatné služby 8616,99
Osobné náklady
521 – Mzdové náklady 23438,70
524 – Zákonné sociálne poistenie 8035,19

527 – Zákonné sociálne náklady 933,40
538 – Ostatné dane a poplatky 103,46
548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (v tom členské, predpis OcZ) 958,60
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
551 – Odpis DNM a DHM 14445,00
553 – Tvorba ostatných rezerv na nevyčerpaná. dovolenky roka 1348,42
562 – Úroky 0,00
Finančné náklady
568 – Ostatné finančné náklady – bankové poplatky, poistenie 458,62
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
585 – Náklady na transfery z rozpočtu obce – (CVČ) 351,31
586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce – (zúčtovanie dotácie TJ) 1192,00
Dane z príjmov
591 – Splatná daň z príjmov – daň z úrokov 0,16
Spolu 69549,91
SPOLU výnosy za rok 2013 77713,26 €
SPOLU náklady za rok 2013 69549,75 €
Hospodársky výsledok za rok 2013 8163,35 €
Stav účtu 428–Nevysporiad. výsledok hospodárenia minulých rokov k 1.1.2012 246107,72 €
Preúčtovanie hospodárskeho výsledku roka 2011 : 4114,86 €
Stav účtu 428–Nevysporiad. výsl. hospodárenia minulých rokov k 31.12.2012: 50222,58 €
Preúčtovanie hospodárskeho výsledku roka 2012 : 4509,66 €
Stav účtu 428–Nevysporiad. výsl. hospodárenia minulých rokov k 31.12.2013: 254731,64 €
Návrh na vysporiadanie výsl. hospodár. za rok 2013 – na účet 428 : 8163,35 €
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24. Prehľad o podaných projektoch v roku 2013
- Žiadosť o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obce v roku 2013 zo strany obce
nebola podaná.

25. Záver
Chceme, aby po roku 2013 Obec Honce :
- patrila medzi hospodársky silné obce Rožňavského okresu
- mala vytvorené vhodné podmienky pre podnikateľské aktivity s orientáciu hlavne na
vidiecky cestovný ruch
- bola obcou mladých ľudí, ktorí si vážia starobu
- bola obcou s dobrou a fungujúcou infraštruktúrou, inžinierskymi sieťami
- bola obcou sebavedomých a vzdelaných ľudí s aktívnym prístupom k životu
- bola obcou chrániacou a zveľaďujúcou bohaté prírodné a kultúrne dedičstvo
- bola príjemnou obcou pre život – peknou, čistou, zdravou a bezpečnou
Táto výročná správa je vyhotovená za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013.
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňový úrad v Spišskej
Novej Vsi v elektronickej forme v zákonom stanovenom termíne.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo
potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
...................................
Monika Paličková
starostka obce
V Honciach dňa 21.02.2014
Vypracovala: Mgr. Renata Kiliková

