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1. Základná charakteristika a organizačná štruktúra obce Moravany
Moravany ležia v severozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, na vale rieky Ondavy, v
nadmorskej výške 110 m. Obec zasahuje svojím extravilánom do dvoch základných
geomorfologických areálov: východná časť chotára prechádza do Pozdišovskej pahorkatiny,
západnú časť tvorí niva rieky Ondavy.
Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov.
Susedné obce :
Celková rozloha obce :

Rakovec nad Ondavou, Trhovište
1667 ha

Starosta obce:
Zástupca starostu obce:
Hlavný kontrolór obce:

Ján Žofčák
Ing. Anton Rusinkovič
Bc. Adriana Makšimová

Obecné zastupiteľstvo
Ing. Anton Rusinkovič
- poslanec obecného zastupiteľstva, zástupca starostu
Stanislav Hreha
- poslanec obecného zastupiteľstva
Ľubomír Kovaľ
- poslanec obecného zastupiteľstva
Monika Lašiková
- poslanec obecného zastupiteľstva
Ing. Viliam Procek
- poslanec obecného zastupiteľstva
Ing. Ján Šoltés
- poslanec obecného zastupiteľstva
Stanislav Šoltés
- poslanec obecného zastupiteľstva
Branislav Vaľuška
- poslanec obecného zastupiteľstva
Ing. Lukáš Veseliny - poslanec obecného zastupiteľstva

1.1 Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12. 2016 vzrástol oproti roku 2015 o troch ľudí.
Z hľadiska vierovyznania je obec prakticky homogénna, tak ako v minulom období. Dominantná
časť obyvateľov sa hlási k rímsko-katolíckemu a gréckokatolíckemu vierovyznaniu. V malej
miere sú zastúpené aj ostatné vierovyznania ako Evanjelická cirkev augsburského vyznania,
Reformovaná kresťanská cirkev, Pravoslávna cirkev a náboženská spoločnosť Jehovovi
svedkovia.
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1.1.1 Počet obyvateľov v grafickom a číselnom spracovaní
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1.1.2 Porovnanie narodení a úmrtí od roku 2011 po rok 2016

Zdroj: interné informácie
oce

Zdroj: interné informácie
oce

1.1.3 Pomer mužov a žien v roku 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
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Počas roka 2016 sa 9 osôb do obce prisťahovalo a 6 osôb odsťahovalo.

1.2 Symbol obce
Erb obce :

1.3 Pamiatky
V obci Moravany sa nachádzajú dva kostoly:
Rímsko-katolícky kostol sv. Štefana Uhorského
O moravianskom kostole sú správy od 14. storočia. V 20.-30. rokoch 14. storočia v ňom
pôsobil farár Štefan, ktorý podobne ako iní katolícki farári, desiatu časť príjmov od
moravianskych farníkov vyplácal pápežskej kúrii v Avignone. V polovici 15. storočia bola
v dedine aj ďalšia sakrálna stavba, drevená kaplnka, ktorá stála na miestnom cintoríne. V
r.1814 uskutočnili rozsiahlu stavebnú úpravu kostola, ktorý bol v r.1761 opätovne vrátený
katolíkom a zasvätený sv. Štefanovi. Začiatkom 20. storočia rodina Starinských, za pomoci
ostatných obyvateľov, postavila kostol v časti Lučkovce pre veriacich rímokatolíkov a
gréckokatolíkov.
Reformovaný kostol
V r.1856 postavili v dedine nový evanjelický reformovaný kostol /kalvínsky/. Zo zachovaných
správ vyplýva, že v roku 1830 v dedine existovala už aj kalvínska škola.

1.4 Výchova a vzdelávanie
Personálne obsadenie Materskej školy v Moravanoch
Riaditeľka MŠ od r.2008 -- p. Iveta Sotáková,
učiteľkyp. Kvetoslava Bačová,
p. Daniela Kutáková Bc.
p. Jana Čeklovská Bc.
upratovačka -p. Erika Kuchárová,
vedúca školskej jedálne –
p. Mária Sciranková,
kuchárka –
p. Renáta Fecáková
Pod vedením pedagógov sa materská škola zúčastňovala v r.2016 na rôznych projektoch a to:
Projekty a súťaže do ktorých sa MŠ zapojila:
 Súťaž: Garp Integrated s.r.o. – Cif a Domestos pre školy – neúspešne
 Súťaž: Kvety Eva – výhra jesenný venček v hodnote 20€
 Výstavka tekvíc v OC Zemplín Michalovce
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Valentínska výstavka v OC Zemplín Michalovce
Goodyear – výtvarná súťaž
Veľká zimná súťaž s TV RIK –neúspešne
Rozvoj vnútorného potenciálu pre deti – súťaž
Urob škôlke Mikuláša –súťaž- neúspešne
Škoda hrou – vedomostná súťaž
Reifeisen banka – Gesto pre mesto – neúspešne
Vílla Ella – súťaž
Pressmarket súťaž – neúspešne.

Aktivity v spolupráci s rodinou :

 Zber plastových vrchnáčikov v spolupráci s rodičmi – pomoc v liečbe rodine Scirankovej
Trhovište pre ich dve deti,
 Ukážka z kynológie pri príležitosti Dňa detí,
 Deň mamičiek,
 Športová olympiáda deti MŠ – Bánovce nad Ondavou
 Cesta slnečnou sústavou – prenosné planetárium v MŠ – Hvezdáreň Michalovce.

Vývoj počtu detí navštevujúcich materskú škôlku:

Zdroj: interné informácie
oe

1.5 Kultúra
Obec organizovala počas roka tieto akcie:
 - Športový deň deti,
 Slávnostné otvorenie prístavby MŠ,
 Stavanie mája,
 Úcta k starším
 Privítanie Mikuláša,
 Vianočné pastorále,
 Valalské oslavy,
6
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1.6 Šport
Zloženie výboru: Ing. Anton Rusinkovič
Ján Lašik
Rastislav Lehotay
Mgr. Vladimír Ščerbák
Stanislav Hreha
Peter Hlavatý
Peter Janoško
Ing. Lukáš Veseliny
Zoltán Kuták
Michal Čeklovský
Bc. Ján Žofčák

– predseda
– tajomník
– vedúci mužstva
– manažér
– člen
– člen
– člen
– člen
– člen
– člen
– člen

Valalský futbalový turnaj sa konal 18.júna 2016.
Družstvá turnaja: 1. Lučkovce
2. Dolňane
3. Horňane
Sezóna 2016-2017:
VI. liga dospelí – Moravany 10. miesto /zo 14 účastníkov/
V. liga dorast – Moravany 1. miesto /z 9 účastníkov/
Najlepším hráčom za dospelých bol Lukáš Vajda
Najlepším strelcom za dospelých bol – Martin Rusinkovič
Najlepším hráčom za dorast bol - Juraj Benetin
Trénerom pre mužstvo dospelých - Mgr.Gabriel Hreščák
Trénerom pre mužstvo dorastencov - Kuták Zoltán

2. Ekonomické údaje o vývoji hospodárenia v obci
Obec Moravany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá
za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu
a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania
a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.
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. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce
možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady
hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok do
7
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správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho
majetku založiť právnickú osobu. Taktiež môže upustiť od vymáhania majetkových práv, ak
dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce.
Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu.

2. 1 Rozpočet obce na rok 2016 a jeho plnenie
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku,
ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce
je súčasťou rozpočtu verejnej správy.
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce,
- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí :
- podiely na daniach v správe štátu,
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým
organizáciám zriadeným obcou, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy :
- k rozpočtom iných obcí,
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úloh
Finančné hospodárenie Obce Moravany sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2015 uznesením č. 31/2015 bod A.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016, ktorý obec
v roku 2015 zostavila podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení niektorých zmien a doplnkov.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena 1/2016 bola schválená dňa 15.3.2016 vzatá na vedomie uznesením č.3/2016 zo dňa
3.5. 2016
- druhá zmena 2/2016 bola schválená dňa 3.5. 2016 uznesením č. 2/2016 zo dňa 3.5.2016
- tretia zmena 3/2016 bola schválená dňa 28.6.2016 uznesením č. 7/2016 zo dňa 28.6.2016
- štvrtá zmena 4/2016 bola schválená dňa 28.9.2016 vzatá na vedomie uznesením č. 18/2016 zo
dňa 12.12.2016
- piata zmena 5/2016 bola schválená dňa 12.10.2016 uznesenia č. 10/2016 zo dňa 12.10.2016
- šiesta zmena 6/2016 bola schválená dňa 7.12.2016 na základe uznesenia č. 18/2016 zo dňa
12.12.2016
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- siedma zmena 7/2016 bola schválená dňa 12.12.2016 opatrením na základe uznesenia č.16/2016

2.2 Rozpočet obce k 31.12.2016 v € :
2.2.1 Celkové príjmy:

Prijmy bežného rozpočtu vrátane mimorozpočtových tvoria 77,11% z celkových príjmov,
pričom 8,42% z bežných príjmov tvoria účelové finančné prostriedky zaslané štátom obce a ich
účel resp. prijemcu nie je možné meniť. Najvýššou položkou bežných príjmov sú podielové
dane, ktoré boli oproti upravenému rozpočtu vyššie o 11,48% € čo je 26 385,29€.

2.2.2 Porovnanie príjmov roka 2016 oproti roku 2015
POPIS POLOŽKY
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej
samospráve
Daň z nehnuteľnosti (daň pozemkov
a stavieb)
Daň za kom. odpady,užív. ver. priestr.
Daň za dobývací priestor
Príjmy z prenajatých pozemkov
Ostatné poplatky
Poplatky a platby
Mimorozpočtové príjmy – za stravné
Úroky z vkladov
Príjmy z dobropisov
Granty
Transfery zo štát. rozpočtu

9

Skutočnosť k
31.12.2016

Skutočnosť k
31.12.2015

256 299,29

206 397,54

22 727,60

22 410,12

6 536,06
3 095,49
567,60
991,40
12 103,79
13 752,49
56,92
1013,05
0
29 160,37

5 929,48
3 095,49
2 662,25
1 351,50
9 801,20
183,56
1 439,02
3 233,00
13 964,53
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2.2.3 Transfery prijaté zo Štátneho rozpočtu v roku 2016

Suma v €
(skutočnosť)

Suma v €
(čerpané)

OÚ KE - dotácia MŠ

1 302,00

1 302,00

Aktivačné práce

3 439,52

3 439,52

Civilná ochrana

110,09

110,09

0,00

5 028,00

5 028,00

0,00

REGOP

356,11

356,11

0,00

Hmotna núdza

369,80

339,80

30,00

2 060,80

2 060,80

0,00

305,76

305,76

0,00

aktivačné prostriedky z ESF

16 188,29

16 188,29

0,00

Spolu Bež. Transf + Kapit. Trasf.

29 160,37

29 130,37

30,00

Účel použitia

Dohody §51

Voľby
Zaškoláctvo

Nevyčerpané
0,00

Všetky prostriedky zo štát. rozpočtu sú účelovo viazané. Nevyčerpané prostriedky na hmotnú
núdzu v sume 30,- € a boli vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2016.

2.2.4 Plnenie výdavkov za rok 2016 v €
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2.2.5 Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
Upravený
bežný rozpočet
v€

Popis položky

FK

01.1.1

Výkonné a zákonodarné orgány

01.1.2

( viď Záverečný účet obce)
% plnenie
Skutočnosť v € upraveného
rozpočtu

144 323,34

85 951,02

59,55

Finančné a rozpočtové záležitosti

1 410,00

876,65

62,17

01.6.0

Všeobecné verej. služby inde neklasif.

2 060,80

2 060,80

100,00

03.2.0

Ochrana pred požiarmi

70,00

64,00

91,43

03.6.0

Verejný poriadok a bezpečnosť

1 020,00

664,40

65,14

04.5.1

Cestná dopravva

3 050,00

1 690,62

55,43

05.1.0

Nakladanie s odpadmi

13 415,96

12 124,34

90,37

06.2.0

Rozvoj obcí

35 522,41

34 457,92

97,00

06.4.0

Verejné osvetlenie

6 900,00

5 341,77

77,42

08.1.0

Rekreačné a športové služby

9 000,00

9 000,00

100,00

08.2.0

Kultúrne služby

12 170,00

4 844,82

39,81

08.4.0

Náboženské a iné spoločenské služby

3 960,00

1 533,31

38,72

09.1.1.1

Predprímarne vzdelávanie

66 434,20

63 401,02

95,43

09.5.0

Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

350,00

285,20

81,49

09.6.0.1

Školské stravovanie v predškolskej zariad.

26 993,00

23 752,99

88,00

Mimorozpočtované -potraviny ŠJ + služby
10.2.0

Staroba

10.4.0
10.7.0

13 803,07
1 700,00

1 443,41

84,91

Rodina a deti

305,76

305,76

100,00

Socialna pomoc občanom v hmot a soc.n.

320,00

320,00

100,00

329 005,47

261 921,10

79,61

Spolu bežné výdavky

Bežné výdavky boli hradené z vlastných príjmov a z príjmov štátneho rozpočtu.

2.2.6 Kapitálové výdavky

( viď Záverečný účet

obce)

Upravený rozpočet
Skutočnosť v
kapitálových
€
výdavkov v €

Popis položky

08.1.0
08.1.0
09.1.1.1
09.1.1.1

Rekreačné a športové služby - ten. stena
Rekreačné a športové služby- RD 147
Predprímárne vzdelávanie - infraštr.
Predprímárne vzdelávanie - pristavba
Spolu
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6 000,00
10 000,00
14 595,42
70 430,00
101 025,42

5 081,09
7 274,50
14 595,42
49 202,27
76 153,28

% plnenie

84,68
72,75
100,00
69,86
75,38
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2.2.7

Finančné operácie
Rozpočet upravený v €

Skutočnosť v €

0,00

0,00

Finančné operácie

% plnenie

3. Hospodárenie obce a rozdelenie rozpočtovaného výsledku
hospodárenia za rok 2016
3.1 Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2016
Upravený rozpočet
v€

Skutočnosť v € k
31.12.2016

%-tuálne plnenie

302 333,33

332 551,57

110,00

0,00

13 752,49

329 005,47

248 118,03

0,00

13 803,07

-26 672,14

84 433,54

0,00

0,00

Výdavky kapitálového rozp.

101 025,42

76 153,28

Hospodársky výsledok KR

-101 025,42

-76 153,28

Finančné operácie - príjmy

127 697,56

102 825,42

Finančné operácie - výdavky

0,00

0,00

Hospodársky výsledok FO

127 697,56

102 825,42

430 030,89

449 129,48

104,44

430 030,89

338 074,38

78,62

Rozpočet
Príjmy bežného rozpočtu
mimo rozpočtové
Výdavky bežného rozpočtu
mimo rozpočtové
Hospodársky výsledok BR
Príjmy kapitálového rozp.

Celkom príjmy vrátane mimorozpoč.
Celkom výdavky vrátane mimorozpoč.

75,41

75,38
80,52

Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok = 8 280,26€
Výsledok hospodárenia pre výpočet Rezervného fondu sa

upravuje o sumu 25 661,58€

( nevyčerpané fin. prostriedky na náhradnú výsadbu - Životné prostredie) a o príjmové Finančné
operácie vo výške 102 825,42 = 85 444,10€.
Rezervný fond v roku 2016 bude navýšený o sumu 85 444,10€.
Rezervný fond
Počiatočný stav k 1.1.2016
Prírastky – z prebytku hospod. z roka 2015
- ostatné prírastky
Úbytky – použitie rezervného fondu - tenis. stena
12

suma v €
90 982,90€
47 056,14€
5 081,09€
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Rekonštrukcia RD 147
Prístavby, nadstavby MŠ
Konečný stav RF k 31.12.2016

7 274,50€
49 202,27€
76 481,18€

Čerpanie RF je možne podľa zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení
neskorších zmien a doplnkov.
Sociálny fond
Názov fondu

Počiatočný stav
k 1.1.2016

Tvorba SF z r.
2016

Čerpanie SF
v roku 2016

Konečný stav
k 31.12.2016

Socialny fond ( účet 472)

392,89

1 047,46

881,70

558,65

Čerpanie Sociálneho fondu bolo použité na regeneráciu pracovných síl a príspevok na stravné.
Podľa platnej legislatívy – Opatrenia MF SR č. 16786/2007-31 z 8. augusta 2007 § 40, bod 3
účtovná jednotka, ktorou je obec sa na samostatnom analytickom účte 221 účtujú prostriedky
mimorozpočtových fondov. Obec vedie finančné prostriedky Rezervného fondu a Sociálneho
fondu na samostatných bankových účtoch.
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3.2 Audítorská správa
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4. Bilancia aktív a pasív v Eurách
4.1 A K T Í V A
Nadobúdacia
cena- bruto

Oprávky .
korekcia

Zostatková cena
k 31.12.2016 netto

Beprostredne
predch.
obdobie

Majetok spolu v tom:

1 770 931,34

576 750,28

1 194 181,06

1 160 319,56

Neobežný majetok

1 580 361,09

576 750,28

1 003 610,81

978 549,09

0,00

0,00

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

1 385 247,23

576 750,28

808 496,95

783 435,23

Dlhodobý finančný majetok

195 113,86

0,00

195 113,86

195 113,86

Obežný majetok v tom:

189 097,25

0,00

189 097,25

180 658,88

143,08

0,00

143,08

135,55

0,00

0,00

0,00

0,00

602,96

0,00

602,96

523,95

188 351,21

0,00

188 351,21

179 999,38

Časové rozlíšenie

1 473,00

0,00

1 473,00

1 111,59

Naklady budúcich období

1 473,00

0,00

1 473,00

1 111,59

Aktíva

Dlhodobý nehmotný majetok

Zásoby
Zučtovanie medzi subjektami
verejnej správy
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

4. 2 P A S Í V A
Bežné účtovné
obdobie

Pasivá
Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia
Nevysporiadaný výsledok hospod. minulých
rokov
Výsledok hospodár.za účt.obd.
Záväzky
Rezervy zák. krátkodobé
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC
Záväzky dlhodobé
Záväzky krátkodobé
Bankové úvery dlhodobé
Časové rozlíšenie
Výnosy budúcich období
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Bezprostredne
predchádzajúce účtov.
obdobie

1 194 181,06

1 160 319,56

765 492,95

703 553,06

0,00
765 492,95

0,00
703 553,06

703 553,06

681 186,47

61 939,89

22 366,59

28 209,43

48 005,04

500,00

500,00

0,00

14 595,42

558,65

392,89

27 150,78

32 516,73

0,00

0,00

400 478,68

408 761,46

400 478,68

408 761,46
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4.3 Výkaz ziskov a strát

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v Eurách
5.1 Pohľadávky
Za rok 2016 a predchádzajúce roky, obec v eviduje krátkodobé pohľadávky v hodnote 602,96€:
- pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC vo výške 483,-€
- pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC 119,96,-€

5.2 Záväzky
Prehľad o stave záväzkov
(zdroj: Súvaha k 12/2016)

rok 2015 v €

Rok 2016 v €

48 005,04

28 209,43

500

500

Zúčtovanie medzi subjekt. verej. Správy

14595,42

0

Záväzky krátkodobé - v tom

32 516,73

27 150,78

Dodávatelia - neuhradené faktúry

1 745,66

1 481,64

Prijaté preddavky ŠJ

90,43

7,56

Zúčtovanie s orgánmi social. poistenia
Trasféry a ostatné zúčtovanie so subjektami
mimo verejnej správy

8,50

0,00

30 672,14

25 661,58

392,89
0,00

558,65
0,00

Záväzky spolu
Rezervy - zákonné krátkodobé

Záväzky dlhodobé - zo sociál. fondu
Bankové úvery a výpomoci
18
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6. Významné investičné akcie
Vývoj obce je smerovaný k potrebám občanov, aby sa výrazne zlepšili podmienky ich
života v obci.
Nevyhnutnou a prvoradou potrebou je výstavba kanalizácie:
V spolupráci s VVS a.s. Košice Obec Moravany vstúpila do poslednej etapy. Obec pracuje na
získaní povolenia pre potreby požiadania o financovanie tohto projektu a stavebného
povolenia. Ďalším krokom bude výber dozora stavby, výber dodávateľa stavby a zaradenie
stavby k možnostiam čerpania finančných prostriedkov.
Ukončenie realizácie prístavby MŠ:
Pre rok 2016 bolo splnené a v mesiaci september 2016 sa prevádzka MŠ začala v dvoch
triedach s počtom 40 detí. Tým sme pomohli mladým rodinám pri realizovaní sa v
pracovnom pomere, keď rodičia mohli umiestniť deti v našej MŠ.
Bolo nevyhnutné, ale aj potrebné si pripomenúť históriu obce:
Z tohto dôvodu sa pri príležitosti 60.výročia prvého vrtu v katastri obce a 50.výročia prvej
ťažby v obci, zrealizoval pamätník na počesť občanov našej obce, ktorí prispeli k rozvoju
ťažobného priemyslu. Slávnostne odhalenie pamätníka bolo v mesiaci september.
V roku 2016 bol ukončený projekt – Stavebné úpravy a protierózne opatrenia, ktorý riešil
zachytávanie povrchových vôd vo východných častiach obce. Plnenie a realizovanie tohto
projektu sa nám nepodarilo zabezpečiť. Reálnosť plnenia tohto projektu môže byť pri novej
výzve, ktorej podmienky sa pripravujú.

6.1 Predpokladaný budúci vývoj činnosti obce podľa slov starostu
- výstavba kanalizácie – je úlohou číslo jedna a preto sa budeme postupne zapájať do
rôznych reálnych možností k zabezpečeniu výstavby,
- rekonštrukcia priestorov - na realizovanie fitnesscentra, ale aj iných aktivít pre občanov
našej obce,
- modernizácia a výstavba autobusových zástavok je nevyhnutná a preto sa vstúpi do
realizácie daného zámeru,
- výstavba chodníkov - zabezpečenie riešenia ako aj realizácia výstavby v nasledujúcom
období potrebná k zlepšeniu podmienok života v obci,
- protipovodňové opatrenia - úlohou je nájsť efektívne riešenie, ktorého výsledkom bude ich
realizácia
Na realizáciu investičných aktivít sú potrebné finančné zdroje o ktoré budeme spoločne
bojovať.
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6.2 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Z hľadiska budúcich cieľov obec Moravany aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov
plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude
v budúcnosti realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj
územia obce a potreby jej obyvateľov.
Táto Výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016. Účtovná
závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Michalovciach
v písomnej aj elektronickej forme v termíne stanovenom v zákone. Po ukončení účtovného
obdobie nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto
výročnej správe.
V Moravanoch dňa 14. 7. 2017
Vypracovala : Mária Čeklejová
Predkladá:

Ján Žofčák
Starosta obce
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