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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania,
predkladám Vám Individuálnu výročnú správu obce Moravany za rok 2019, ktorá poskytuje
pravdivý a nestranný pohľad na dosiahnuté činnosti a výsledky obce v predchádzajúcom
období. Chcem sa poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce a
všetkým tým, ktorí sa v minulom roku aktívne zapájali do činnosti v obci. Zvlášť sa chcem
poďakovať občanom, ktorí svojimi aktivitami prispievajú k zveľaďovaniu a pozitívnemu
zviditeľňovaniu obce.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Moravany
Sídlo: Moravany 98
IČO: 00325503
Štatutárny orgán obce: Mgr. Vladimír Čeklovský
Telefón: 056 - 6884646
E-mail: moravany@obecmoravany.sk
Webová stránka: www.obecmoravany.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Mgr. Vladimír Čeklovský
Zástupca starostu obce: Bc. Ján Kaľuha
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Anna Kosanová
Obecné zastupiteľstvo:
Bc. Ján Kaľuha - poslanec obecného zastupiteľstva, zástupca starostu
Ing. Viliam Procek - poslanec obecného zastupiteľstva
Ing. Lukáš Veselíny - poslanec obecného zastupiteľstva
Ing. Marcel Hric - poslanec obecného zastupiteľstva
Ĺubomír Kovaľ - poslanec obecného zastupiteľstva
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Mgr. Peter Žofčák - poslanec obecného zastupiteľstva
Monika Lašíková - poslanec obecného zastupiteľstva
Bc. Ján Žofčák - poslanec obecného zastupiteľstva
Ing. Ján Šoltés - poslanec obecného zastupiteľstva

Komisie obecného zastupiteľstva:
-

kultúrna komisia:
predseda: Monika Lašíková,
člen: PaedDr. Zuzana Hlavatá, Mgr. Peter Žofčák, Bc. Ján Žofčák, Bačová Kvetoslava,

-

komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia:
predseda: Ľubomír Kovaľ,
člen: Monika Lašíková, Bc. Ján Žofčák,

-

inventarizačná komisia a kontroly majetku:
predseda: Mgr. Peter Žofčák,
člen: Ing. Ján Šoltés, Jana Molnárová,

-

športová komisia:
predseda: Ing. Lukáš Veselíny,
člen: Mitník Ján, Ľubomír Kovaľ, Zoltán Kuták,

-

komisia o ochrane verejneho záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
predseda: Ing. Marcel Hric,
člen: Bc. Ján Žofčák, Ing. Viliam Procek.

Obecný úrad: Jana Molnárová
Miroslav Tkáč
Mária Čeklejová
Bc. Adriana Makšimová
Rozpočtové organizácie obce: obec nemá rozpočtové organizácie.
Príspevkové organizácie obce: obec nemá príspevkové organizácie.
Neziskové organizácie založené obcou: obec nemá založené neziskové organizácie.

/

Obchodné spoločnosti založené obcou: obec nemá založené obchodné spoločnosti.
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Vízia obce: občania obce budú žiť v obci s dobrou infraštruktúrou a možnosťami trávenia
voľného času.
Cieľ obce: zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja obce.

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Obec Moravany leží
a Východoslovenskej

v povodí Ondavy na rozhraní

pahorkatiny.

Východoslovenská

Východoslovenskej

rovina

vypĺňa

západnú

roviny
časť

katastrálneho územia a je tu prezentovaná pod celkom Ondavská rovina. Východná
a juhovýchodná časť územia obce patrí do Východoslovenskej pahorkatiny, ktorá je
prezentovaná pod-celkom Pozdišovský chrbát. Administratívne spadajú Moravany do bývalej
Zemplínskej stolice, v súčasnosti patria do okresu Michalovce, ktorý je súčasťou Košického
kraja. Obec leží na ceste II. triedy č. 554, ktorá spája Nižný Hrabovec a Trhovište. Cesta sa
v Trhovišti, vzdialenom od Moravian 4,5 km južným smerov, napája na dôležitú cestu
európskeho významu E 50 z Košíc do Michaloviec a ďalej na hraničný priechod s Ukrajinou vo
Vyšnom Nemeckom.
Susedné mestá a obce :
Moravany susedia s ôsmimi obcami. Na severe je to Rakovec nad Ondavou, na východe
Pozdišovce, na juhu Trhovište, na juhozápade až západe Horovce, Tušická Nová Ves a Tušice
a na západe až severozápade sú to Parchovany.
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Celková rozloha obce : 1667 ha
Nadmorská výška : stred obce leží v nadmorskej výške 110 m nad morom.
5.2. Demografické údaje
V roku 2019 v obci bola národnostná štruktúra: slovenská.
K 31.12.2019 obec mala podľa svojich štatistík 1039 obyvateľov.
V roku 2019 bolo:
narodených: 9,
úmrtia: 8,
prisťahovaných: 5,
odsťahovaných: 6.
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :
Dominantný vplyv na vývoj zamestnanosti má predovšetkým hospodársky vývoj. Aktívne
opatrenia na trhu práce obec realizuje v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to
najmä uplatňovaním zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Opatrenia sú zamerané na zvyšovanie
zamestnanosti, znižovanie dlhodobej nezamestnanosti, nezamestnanosti mladých a s tým
spojenú podporu tvorby nových pracovných miest ako najúčinnejšieho prostriedku na
zabezpečenie rastu príjmov obyvateľstva.
5.4. Symboly obce
Erb obce :
V červenom štíte na modrej zvlnenej hladine strieborný obrátený čln, v ňom vzadu sediaci
striebroodetý muž v klobúku so zlatým, do vody vnoreným veslom.
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Vlajka obce :

Pečať obce :

5.5. Logo obce
Obec doposiaľ nemá logo.
5.6. História obce
Začiatkom 50. rokov v rámci prieskumu Východoslovenskej nížiny sa našli v polohe Ortáš
kamenné nástroje z obdobia mladého paleolitu (40 000 - 8 000 rokov p.n.l.). Ďalší súbor
štiepanej kamennej industrie bol získaný z viacerých polôh v obci a jej chotári až v roku 1996.
Okrem potvrdenia prítomnosti človeka v oblasti Moravian už v staršej dobe kamennej časť
nálezov možno datovať aj do obdobia mladšej a pozdnej doby kamennej - neolitu a eneolitu.
Prvá písomná správa o Moravanoch je v listine z roku 1252, z ktorej sa dozvedáme, že
vtedy patrili bratom Čižovi a Ďapalovi z rozvetveného rodu Bogatradvan, ktorí v tejto dedine aj
bývali. Z obsahu listiny je zrejmé, že Moravany boli vo vlastníctve Bogatradvanovcov už v
prvej polovici 13. storočia. Písomnosti od 13. do 17. storočia pravidelne uvádzajú názov dediny
v tvare Morwa, čo bol jej maďarský názov, úradný názov. Nárečový slovenský názov
Moraviany sa do písomností dostal až v 18. storočí. Jazykové tvary oboch názvov svedčia, že
slovenský aj maďarský názov vznikli súčasne a nezávisle na sebe, pričom vyjadrili to, že
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sídlisko založili Moravania. Boli to nepochybne muži s vojensko - strážnymi povinnosťami v
pohraničnom pásme, ktorých prijali tu a usadili arpádovskí králi okolo druhej polovice 11.
storočia, prípadne v 12. storočí.
O moravianskom kostole sú správy od 14. storočia. V 20. - 30. rokoch 14. storočia v ňom
pôsobil farár Štefan. V polovici 15. storočia bola v dedine aj ďalšia sakrálna stavba, drevená
kaplnka, ktorá stála na miestnom cintoríne. V uvádzanom kostole pôsobili katolícky farári do
prelomu 16. - 17. storočia. Od začiatku 17. storočia tu bohoslužby slúžili evanjelickí
reformovaní kazatelia a ojedinele aj kazateľ evanjelický augburského vyznania. Moravianske
sídlisko malo v roku 1600 štrnásť obývaných poddaných domov, jednu -dve kúrie, kostol, faru
a školu.
Protihabsburské stavovské povstanie a morová epidémia začiatkom 18. storočia
predstavovali značný regres vo vývoji dediny. Podľa záznamov z roku 1715 ostalo po týchto
udalostiach v Moravianoch len 8 sedliackych domov. V priebehu 18. storočia sa však pomery
postupne stabilizovali. V roku 1787 mali Moravany už 89 domov a žilo tu 676 obyvateľov. V
19. storočí sa Moravany stali súčasťou panstva rodiny Andrášiovcov. Dedina mala v tomto
období výrazne poľnohospodársky charakter. Jej obyvatelia sa živili obrábaním pôdy a
pestovaním rôznych poľnohospodárskych plodín.
V roku 1814 uskutočnili rozsiahlu stavebnú úpravu kostola, ktorý bol v roku 1761 opätovne
vrátený katolíkom a zasvätený sv. Štefanovi. V roku 1856 postavili v dedine nový evanjelický
reformovaný kostol (kalvínsky). Zo zachovaných správ vyplýva, že v roku 1830 v dedine
existovala už aj kalvínska škola. V roku 1900 žilo v Moravianoch 881 obyvateľov. Na frontoch
prvej svetovej vojny bojovala značná časť mužskej populácie dediny. Medzi jej obeťami bolo
aj 15 obyvateľov Moravian. Povojnová hospodárska kríza priniesla značnú nezamestnanosť a
biedu, ktoré viedli ľudí k masovému ekonomickému vysťahovalectvu. Prevažná väčšina
vysťahovalcov sa po čase vrátila späť do rodnej dediny, aby tu pokračovala vo svojom
predchádzajúcom zamestnaní i spôsobe života. Boli však aj takí, ktorí ostali žiť v zámorí
natrvalo. Prvá Československá republika priniesla tejto zemplínskej dedine aj nový oficiálny
názov Muroviany ( od roku 1920) a neskôr Moraviany ( od roku 1927). Dedina si naďalej
zachovávala výrazný poľnohospodársky charakter.
Výraznejšie vojnové udalosti zasiahli do života Moravian v lete 1944, kedy sa s
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približujúcim frontom dedina začala zapĺňať nemeckými vojakmi a technikou, pretože
ustupujúce nemecké vojská si tu zriadili dočasnú opravovňu automobilovej techniky. Priame
bojové akcie, sprevádzané streľbou, horiacimi domami a stodolami zažili Moravanci 30.
novembra 1944, kedy do dediny prišlo postupujúce ruské vojsko. Ruskí vojaci ostali v dedine
až do januára 1945, kedy sa im podarilo prelomiť frontovú líniu v oblasti Dargovských vrchov.

5.7. Pamiatky
V obci Moravany sa nachádzajú kostoly:
-

rímsko-katolícky kostol sv. Štefana Uhorského

-

reformovaný kostol

-

kostol v časti Lučkovce pre veriacich rímokatolíkov a gréckokatolíkov.

Jednou z novodobých dominánt obce Moravany je pamätník „Produkčný kríž“ venovaný
rodákom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj ťažobného priemyslu na východnom Slovensku a ktorý bol
odhalený pri príležitosti osláv 60. výročia prieskumnej činnosti a 50. výročia ťažby zemného
plynu.
5.8. Významné osobnosti obce

Dušan Rapoš – slovenský režisér, scenárista a hudobný skladateľ
MUDr. Štefan Juhás - prvý atestovaný anesteziolog
Dr. Peter Starinský – šéf XV. oddelenia Ministerstva vnútra v roku 1942
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6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

materská škola.

Personálne obsadenie Materskej školy v Moravanoch
Riaditeľka: Iveta Sotáková
Školský rok 2018/2019
Učiteľky:
1. Adela Sabovčíková
2. Katarína Kuročková
3. Bc. Nikola Pirčáková
4. Dominika Durkajová – asistent učiteľa.
Upratovačka : Erika Kuchárová
Vedúca školskej jedálne : Mária Sciranková
Kuchárka : Jana Fertaľová
Pomocná kuchárka: Ľubica Kaľuhová
Školský rok 2019/2020
Učiteľky:
1. Adela Sabovčíková
2. Katarína Kuročková
3. Dominika Durkajová – asistent učiteľa
Upratovačka : Erika Kuchárová
Vedúca školskej jedálne : Mária Sciranková
Kuchárka : Jana Fertaľová
Pomocná kuchárka: Ľubica Kaľuhová
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Údaje o aktivitách Materskej školy v Moravanoch:
 Stavanie iglu zo snehu pre deti – v spolupráci s rodičmi.
 Karneval – prehliadka karnevalových masiek.
 Moja obľúbená kniha – aktivita nielen pre rodičov - výstavka kníh v MŠ.
 Hvezdáreň v MŠ - rozprávka, ktorú im pripravili samotní zamestnanci Hvezdárne,
potom sa zahrali na planéty.
 Dajme spolu gól - športový, celoslovenský projekt, ktorý sa realizuje s deťmi každý
utorok pod dohľadom trénera. Tento projekt je projektom Slovenského futbalového
zväzu, ktorého hlavnou úlohou je motivovať deti k športovej aktivite a vytvárať v nich
trvalý vzťah k športu celkovo, zároveň tým podporovať zdravý životný štýl.
 Púšťanie šarkanov spolu s rodičmi - rodičia si doma spoločne s deťmi nachystali
vlastného šarkana a

ich kondíciu si spoločne overili dopoludnia a popoludní s

učiteľkami v parku Zuzana.
 Zaspievaj slávičku v zelenom hájičku - 1.ročník prehliadky v speve ľudových piesni na
amfiteátri v Moravanoch. Cieľom tejto prehliadky je viesť deti od útleho veku k láske k
slovenským ľudovým piesňam, ale i preto, aby sa deti naučili samostatne vystupovať
pred publikom.
 Medzinárodný deň detí – športové hry, hudobno pohybové, súťaže pre deti.
 „Zejdu še nám hlasy poniže valala“ – folklórny festival v Moravanoch – vystúpenie detí
z MŠ.
 Športový deň detí v spolupráci s kultúrnou komisiou obce Moravany .
 Valalské oslavy – vystúpenie detí.
 Rozlúčka predškolákov – slávnostné ukončenie predškolákov.
 Dziňová práda – výstava tekvíc pri materskej škole v spolupráci s rodičmi.
 Zlatý matičný hlások – regionálna súťaž v speve ľudových piesni , ktorú organizovala
Matica slovenská v Michalovciach. Získali sme zlaté pásmo.
 Mikuláš v školičke - predvianočnú atmosféru si deti v materskej škole užívali už
príchodom Mikuláša , ktorého sa vôbec nebáli, práve naopak. Zaspievali mu pesničky,
zarecitovali básničky, zatancovali si s ním. A za odmenu im Mikuláš dal prekvapenie
v balíčku.
 Bábkové divadlo Slniečko z Piešťan – deťom zahrali divadielko „Malí huncúti
a Vianoce“

12

 Vianočná pekáreň - Vo vianočnej pekárni si deti spolu s učiteľkami napiekli voňavé
medovníčky, ktoré si s rodičmi zdobili popoludní v materskej škole.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť v obci priamo nie je poskytovaná. Najbližšie takéto zariadenie sa
nachádza v obci Trhovište.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby zabezpečuje obec rozvozom stravy pre dôchodcov.
6.4. Kultúra
Obec organizovala počas roka tieto akcie:
-

Stavanie mája

-

Deň deti

-

Valalské oslavy

-

Úcta k starším

-

Mikuláš v obci

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
bude pokračovať v doposiaľ zaužívaných kultúrnych podujatiach ako aj v zachovávaní
kultúrnych tradícií a zvykov. Bude zameraný na rozvoj športu a rôznorodých športových
aktivít.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Zlatica Kovaľová, súkromne hosporiadaci roľník

-

Ing. Peter Kaľuha, súkromne hosporiadaci roľník

-

MVDr. Anna Zitrická, chov včiel
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-

MVDr. Milan Zitrický, chov včiel

-

Mikita s.r.o.

-

Čektom s.r.o.

-

L.V. Kuchár s.r.o.

-

COOP Jednota, spotrebné družstvo

-

GVP spol. s r.o.

-

Pohostinstvo Kameňak

-

Tibor Mandel, BUBO reštaurácia

Najvýznamnejší priemysel v obci :
poľnohospodárstvo,
lesné hospodárstvo,
výroba,
cestovný ruch, rekreácia,
prírodné dedičstvo,
chránené územia prírody,
chránené ložiskové územie.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na rok

2019. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako schodkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.11.2018 uznesením č. 23/2018
písmeno A bod 9.
Rozpočet bol zmenený:
-

prvá zmena zobraná na vedomie dňa 01.03.2019 uznesením č. 24/2019 písmeno B,

-

druhá zmena schválená dňa 28.03.2019 uznesením č. 40/2019 písmeno B,
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-

tretia zmena zobraná na vedomie dňa 28.03.2019 uznesením č. 40/2019 písmeno A,

-

štvrtá zmena zobraná na vedomie dňa 17.06.2019 rozpočtovým opatrením č. 53/2019
písmeno A, uznesením č. 52/2019 písmeno A,

-

piata zmena schválená dňa 17.06.2019 uznesením č. 55/2019 písmeno B,

-

šiesta zmena zobraná na vedomie dňa 30.06.2019 uznesením č. 81/2019 písmeno B,

-

siedma zmena schválená dňa 19.08.2019 uznesením č. 67/2019 písmeno D,

-

ôsma zmena zobraná na vedomie dňa 19.11.2019 uznesením č. 81/2019 písmeno B,

-

deviata zmena zobraná na vedomie dňa 19.11.2019 uznesením č. 81/2019 písmeno B,

-

desiata zmena schválená dňa 13.12.2019 uznesením č. 102/2019 písmeno A.

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2019

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

464.074,54

552.985,53

458.366,95

82,89

389.162,96
0,00
74.911,54
464.074,54

422.947,62
23.990,79
106.047,12
552.985,53

422.240,42
23.990,79
12.135,74
413.610,39

99,83
100,00
11,44
74,80

414.824,54
49.250,00
0,00
0,00

446.329,10
106.656,43
0,00
0,00

364.303,76
49.306,63
0,00
44.756,56

81,62
46,23
0,00

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
422.240,42
422.240,42

364.303,76
364.303,76

57.936,66
23.990,79
23.990,79

49.306,63
49.306,63
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Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Upravené hospodárenie obce

-25.315,84
32.620,82
12.135,74
0,00

12.135,74
458.366,95
413.610,39
44.756,56
1.591,22
43.165,34

Prebytok rozpočtu je v sume 43.165,34 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.
a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 981,60 EUR poskytnutého z Úradu práce
sociálnych veci a rodiny,
b) nevyčerpané prostriedky školskej jedálne určené na stravovanie v sume 609,62 EUR.
Nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona č.543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. sú v sume 25.661,58 EUR.
Stav finančných prostriedkov na účtoch k 31.12.2019:
Bežný účet obce
Bežný účet školskej jedálne
Bežný účet sociálneho fondu
Bežný účet rezervného fondu
Bežný účet pre dotácie
Bežný účet pre náhradnú výsadbu
CELKOM bežné účty
Pokladňa obce
Pokladňa školskej jedálne
Peniaze na ceste

43.424,57
609,62
1.773,09
197.093,73
982,37
25.661,58
269.544,96
0,00
0,00
-260,00
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SPOLU FINANČNÉ PROSTRIEDKY
v tom:
Upravený výsledok hospodárenia za rok 2019
Rezervný fond
Nevyčerpané
prostriedky
školského
stravovania na stravné a réžiu – dotáciu
UPSVaR
Nevyčerpané prostriedky školská jedáleň
Nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu
Nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady
na výrobu drevín

269.284,96
43.165,34
197.093,73
981,60
609,62
1.773,09
25.661,58

7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022
Skutočnosť
k 31.12.2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

458.366,95

484.121,58

415.110,00

436.974,00

422.240,42
23.990,79
12.135,74

405.060,00
0,00
79.061,58

415.110,00
0,00
0,00

436.974,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

413.610,39

484.121,58

415.110,00

436.974,00

364.303,76
49.306,63
0,00

431.071,58
53.050,00
0,00

415.110,00
0,00
0,00

436.974,00
0,00
0,00

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

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

1.232.215,02

1.279.844,19

988.885,08

994.348,57

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

793.794,26

799.257,75

Dlhodobý finančný majetok

195.090,82

195.090,82

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
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242.295,33

284.556,27

162,62

146,66

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

11.999,70

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

6.271,71

3.134,65

235.861,00

269.275,26

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1.034,61

939,35

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek:
A. Neobežný majetok
V roku 2019 došlo k zámene pozemkov. Do majetku obce bola zaradená rekonštrukcia
amfiteátra, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, spevnená plocha k tenisovej
stene, rekonštrukcie kamerového systému a osobné motorové vozidlo. Ako rozpracovaná
investícia zostáva rekonštrukcia rodinného domu súpisné č. 147 a rekonštrukcia verejných
priestranstiev, ktoré ku dňu účtovnej závierky neboli zaradené do majetku z dôvodu
neuvedenia do používania. Obec je majiteľom cenným papierov Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti a.s. Žilina.
B. Obežný majetok
Obec vykazuje ku koncu roka v zásobách zostatok stavu zásob potravín v školskej jedálni.
Krátkodobé pohľadávky tvoria najmä pohľadávky z nedaňových príjmov obcí (pohľadávky za
komunálny odpad) a pohľadávky z daňových príjmov obcí (daň z pozemkov a stavieb, daň za
psa).
8.2 Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

1.232.215,02

1.279.844,19

838.929,27

882.626,27

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
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Výsledok hospodárenia
Záväzky

838.929,27

882.626,27

35.851,43

31.130,90

600,00

600,00

5.000,00

0,00

969,95

1.773,09

29.281,48

28.757,81

0,00

0,00

357.434,32

366.087,02

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
A. Vlastné imanie
Výsledok hospodárenia tvorí výsledok nevysporiadany

výsledok hospodárenia minulých

rokoch a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie.
B. Záväzky
Dlhodobé záväzky tvoria záväzky zo sociálneho fondu. Krátkodobé záväzky tvoria záväzky
voči dodávateľom, záväzky voči zamestnancom, prijaté preddavky, záväzky voči daňovému
úradu, transfery a ostatné zúčtovania.
8.3.

Pohľadávky

Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

3.036,64

2,04

Pohľadávky po lehote splatnosti

3.235,07

3.132,61

8.4. Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti 30251,43
Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

30.251,43

30.465,90

0,00

65,00
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9. Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

389.125,14

410.295,69

50 – Spotrebované nákupy

40.394,61

53.940,27

51 – Služby

41.125,10

48.897,68

238.983,96

240.134,99

237,24

228,76

1.765,77

2.381,57

54.114,64

49.150,51

1.980,56

1.605,74

0,00

0,00

10.523,26

13.945,74

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy

10,43
423.896,42

453.992,69

15.581,36

18.022,10

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0,00

0,00

0,00

0,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

351.852,57

365.954,86

1.964,11

4.815,10

0,00

0,00

2.351,20

130,77

0,00

0,00

52.147,18

65.069,86

34.771,28

43.697,00

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Hospodársky výsledok v sume 43.697,00 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.

20

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
Celková výška výnosov k 31.12.2019 bola vykázaná vo výške 453.992,69 €, čo predstavuje
nárast výnosov oproti roku 2018, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške
423.896,42 €.
Nárast výnosov bol spôsobený nárastom daňových výnosov samosprávy a to podielových daní.
Na náraste sa podieľali aj ostatné výnosy a to predovšetkým tržby súvisiace so zámenou
pozemkov.
Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:
- podielové dane vo výške 331.934,99 €,
- daň z nehnuteľnosti vo výške 21.614,39 €,
- služby za vlastné výkony ŠJ vo výške 17.514,20 €,
- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 6.124,99 €,
- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 32.715,07 €
(účet 693),
- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy o výške 27.348,49 €
(účet 694).
Celková výška nákladov k 31.12.2019 bola vykázaná vo výške 410.295,69 €, čo predstavuje
nárast nákladov oproti roku 2018, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške
389.125,14 €.
Nárast nákladov bol spôsobený zmenou v odmeňovaní zamestnancov na základe zmeny
zákona.
Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:
- mzdové náklady vo výške 173.280,58 €,
- sociálne náklady (zákonné a ostatné) vo výške 66.854,41 €,
- služby vo výške 42.787,07 €

z toho najväčší podiel je nákladov vynaložených na

odpady,
- odpisy vo výške 49.150,51 €,
- náklady na transfery subjektom mimo verejnej správy vo výške 12.845,74 € (účet 586).
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1.

Prijaté granty a transfery

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a
transferov
Úrad práce sociálnych Podpora
stravovacích
návykov
vecí a rodiny, odbor dieťaťa materskej školy
sociálny vecí a rodiny
Ministerstvo vnútra SR Hlásenie pobytu občanov a registra
obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR Register adries
Ministerstvo vnútra SR Voľby prezidenta SR
Ministerstvo vnútra SR Voľby do Európskeho parlamentu
Úrad práce sociálnych Dohoda č. 19/42/054/366 – cesta na
vecí a rodiny
trh práce 2
Úrad práce sociálnych Dohoda č. 19/42/054/443 – cesta na
vecí a rodiny
trh práce 2
Úrad práce sociálnych Refundácia – podpora vytvárania
vecí a rodiny
pracovných
miest
u verejných
zamestnávateľov
Okresný úrad Košice, Výchova a vzdelávanie deti materskej
odbor školstva
školy
Okresný úrad Košice, Starostlivosť o životné prostredie
odbor
starostlivosti
o životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR, Odmeňovanie skladníkov materiálu
odbor
krízového civilnej ochrany
riadenia
Úrad
podpredsedu Regionálny
príspevok
na
vlády SR pre investície rekonštrukciu verejných priestranstiev
a informatizáciu
v obci
Slovenský
futbalový Dajme spolu gól
zväz
Nadácia EPH

Navštívme park „Zuzana“

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
3.222,00
345,18
22,80
2.615,18
1.570,56
3.999,90
7.999,80
1.554,60
2.151,00
81,95
143,47
23.990,79
350,00
1.000,00

Nespotrebované účelovo určené finančné prostriedky na financovanie výdavkov spojených
s prípravou , vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb „Voľby prezidenta SR“ vo výške
375,19 EUR boli vrátene poskytovateľovi v roku 2019.

22

Nespotrebované účelovo určené finančné prostriedky na financovanie výdavkov spojených
s prípravou , vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb „Voľby do Európskeho
parlamentu“ vo výške 227,74 EUR boli vrátene poskytovateľovi v roku 2019.
Nespotrebované účelovo určené finančné prostriedky na financovanie výdavkov slúžiacich
na podporu stravovacích návykov dieťaťa materskej školy vo výške 981,60 EUR boli ku
dňu spracovania záverečného účtu obce za rok 2019 vrátene poskytovateľovi.
10.2

Poskytnuté dotácie

V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu najmä tieto dotácie v zmysle VZN
o poskytovaní dotácií , právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu
všeobecne prospešných služieb,

na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel

z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

FK 1971 Moravany (TJ Družstevník Moravany)

6.000,00

FS Moravančan

2.000,00

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

rekonštrukcia a modernizácie verejného osvetlenia II. etapa,

-

nákup osobného auta DACIA,

-

rekonštrukcia kamerového systému,

-

rekonštrukcia verejných priestranstiev.

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

Moravany – kanalizácia (vetva „BE“).
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10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia,
za ktoré sa vyhotovuje výročná správa. Z hľadiska budúcich cieľov obec Moravany aj naďalej
bude prostredníctvom svojich orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená.
Táto Výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019. Účtovná
závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Michalovciach.

Medzi významné udalosti ktoré nastali po skončení účtovného obdobia patrí vznik
pandémie. Koronavírus SARS-CoV-2 spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v
Číne na konci roka 2019. V prvých mesiacoch roka 2020 sa rozšíril do celého sveta. Prvý
potvrdený prípad na Slovensku bol zaznamenaný dňa 06.03.2020. Z dôvodu vzniku ohrozenia
verejného zdravia bola na území Slovenskej republiky vyhlásená dňa 11.03.2020 mimoriadna
situácia. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky neboli zaznamenané negatívne
dopady na našu organizáciu, okolnosti sa stále menia a nemožno odhadnúť vplyv súčasnej
situácie na budúci vývoj. Akýkoľvek negatívny vplyv zahrnie organizácia do účtovníctva a
účtovnej závierky v roku 2020.
10.6

Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Obec nevedie súdny spor.
Vypracovala: Bc. Adriana Makšimová

Schválil: Mgr. Vladimír Čeklovský

V Moravanoch dňa 27.04.2020
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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