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1. Úvodné slovo starostu obce        

 

Vážení spoluobčania, predkladám Vám Individuálnu výročnú správu obce Moravany za rok 

2021, v ktorej by som Vám rád zosumarizoval vykonané aktivity a výsledky obce v 

predchádzajúcom období.  

Aj v minulom roku sa v našej obci zrealizovalo niekoľko významných aktivít. Začiatkom roka 

sa pokračovalo v rekonštrukcii elektrického vedenia v časti Starý valal, kde došlo k výmene 

elektrických stĺpov a samozrejme náhrade elektrických drôtov izolovanou kabelážou, čo malo 

okamžitý pozitívny efekt na odstránenie skratov hlavne na obecnom osvetlení. Medzi 

Moravanami a časťou obce Lučkovce sa zrekonštruovala cesta II. triedy č. 554, ktorá už bola 

v havarijnom stave. Ako reakciu na právnu úpravu zákonodárcu, Obecný úrad Moravany 

zabezpečil do každej domácnosti komposter na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 

odpadu. Z poskytnutej dotácie od agentúry Košice región turizmus sa v našej obci v časti 

Lučkovce podarilo postaviť krásny včelársky skanzen, ktorý bude slúžiť ako živé múzeum 

včelárenia na Slovensku. Nemalou investíciou bola aj realizácia projektu Za poznaním na 

bicykli Pozdišovským chrbtom s možnosťou zapožičania si bicykla a využitia viac než 70 

kilometrov cyklotrasy na ktorej návštevníci majú možnosť sa prejsť po piatich náučných 

chodníkoch, oddýchnuť si v altánkoch, či osviežiť sa v zrevitalizovaných studničkách a pri tom 

si zašportovať, urobiť niečo pre svoje zdravie ale i pokochať sa prírodou. V čoraz väčšej miere 

sa objavuje možnosť pracovať v mnohých firmách z domu. Jediným limitujúcim kritériom bola 

do posiaľ dostatočná rýchlosť internetového spojenia. Snahy o zabezpečení 

vysokorýchlostného internetu sa nám tiež podarilo dosiahnuť realizáciou projektu optického 

internetu spoločnosťou Slovak telekom a.s. 

V roku 2022 nás čaká realizácia schválených projektov z Ministerstva investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Konkrétne ide o výstavbu sušičky ovocia, 

výstavbu zvonice pri kalvínskom kostole a výstavbu vyhliadkových veží.  Dôležitou aktivitou 

bude aj rekonštrukcia okolia domu smútku a cestičiek na obecnom cintoríne. Naďalej však 

prioritou číslo jeden zostáva výstavba kanalizácie. Tomuto projektu venujeme najviac času 

a úsilia. Bohužiaľ sme svedkami nesmiernej byrokracie na strane štátneho aparátu. Nemáme 

však inú možnosť, len pokračovať v začatej ceste a dotiahnuť začaté procesy do zdarného 

konca, čo v našom prípade znamená vybudovanie kanalizácie. 

Za prácu, pomoc a aj porozumenie ďakujem všetkým zamestnancom obce, poslancom 

obecného zastupiteľstva, ale i všetkým nápomocným ľuďom žijúcim v obci Moravany.  
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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 Kosánová 

 

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  

Ľubomír Kovaľ - poslanec obecného zastupiteľstva 

Mgr. Peter Žofčák - poslanec obecného zastupiteľstva, písomné vzdanie sa mandátu ku dňu 

30.09.2021 

Monika Lašíková - poslanec obecného zastupiteľstva  

Bc. Ján Žofčák - poslanec obecného zastupiteľstva, písomné vzdanie sa mandátu ku dňu 

30.09.2021 

Ing. Ján Šoltés - poslanec obecného zastupiteľstva 

Ing. Gabriel Kovaľ - mandát od 08.10.2021 – náhradník 

Mgr. Vladimír Ščerbák - mandát od 08.10.2021 – náhradník. 
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Komisie obecného zastupiteľstva: 

- kultúrna komisia: 

predseda: Monika Lašíková, 

člen: PaedDr. Zuzana Hlavatá, Mgr. Peter Žofčák – člen do 30.09.2021, Bc. Ján Žofčák 

– člen do 30.09.2021, Bačová Kvetoslava, 

- komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia: 

predseda: Ľubomír Kovaľ, 

člen: Monika Lašíková, Bc. Ján Žofčák – člen do 30.09.2021, 

- inventarizačná komisia a kontroly majetku: 

predseda: Mgr. Peter Žofčák – člen do 30.09.2021, Ing. Gabriel Kovaľ – člen od 

10.12.2021 

člen: Ing. Ján Šoltés, Jana Molnárová, 

- športová komisia: 

predseda: Ing. Lukáš Veselíny, 

člen: Mitník Ján, Ľubomír Kovaľ, Zoltán Kuták, 

- komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: 

predseda: Ing. Marcel Hric, 

člen: Bc. Ján Žofčák – člen do 30.09.2021, Ing. Viliam Procek. 

 

Obecný úrad:  

 

Bc. Mgr. Adriana Makšimová – ekonóm,  

Jana Molnárová – administratívny pracovník, 

Miroslav Tkáč – údržbár, 

Pavol Lehotay – robotník údržby budov a areálov / hrobár.                     

 

Materská škola: 

 

Iveta Sotáková – riaditeľka materskej školy, 

Adela Sabovčíková – učiteľka, 

Katarína Kuročková – učiteľka – na materskej dovolenke, 

Dominika Durkajová – učiteľka do 31.05.2021, 

Lucia Parikrupová – učiteľka od 01.06.2021, 

Gabriela Kačová –  učiteľka od 01.06.2021, 
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Erika Kuchárová – školníčka. 

 

Školská jedáleň: 

 

Mária Sciránková – riaditeľka školskej jedálne, 

Jana Fertáľová – kuchárka, 

Ľubica Kaľuhová – pomocná sila v školskej jedálni.     

 

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.  

 

Obec má vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení na vykonávanie živnosti sušenie 

ovocia, zeleniny a húb – dátum vzniku živnostenského oprávnenia: 29.07.2021. 

 

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.  
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5.1. Geografické údaje 

 

Geografická poloha obce na Slovensku :  

 

 

Obec Moravany leží v povodí Ondavy na rozhraní Východoslovenskej roviny 

a Východoslovenskej pahorkatiny. Východoslovenská rovina vypĺňa západnú 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.  

 

Celková rozloha obce : 1667 ha 

 

Nadmorská výška : stred obce leží v nadmorskej výške 110 m nad morom. 
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5.2. Demografické údaje  

 

V roku 2021 sa začalo prvé elektronické online samosčítanie obyvateľov na Slovensku na 

základe ktorého Obec Moravany mála k 01.01.2021 celkom 1031 obyvateľov a to 514 mužov  

a 517 žien. V obci prevažujú obyvatelia so štátnou príslušnosťou SR. Čo sa týka štruktúry 

obyvateľstva podľa náboženského vyznania v obci najviac obyvateľov sa prihlásilo 

k rímskokatolickému vyznaniu, za ním nasledovalo gréckokatolické vyznania, potom 

evanjelické a kalvínske vyznanie. Nasledovná tabuľka uvádza počet obyvateľov podľa 

ekonomických vekových skupín k 1. 1. 2021: 

 

Územná jednotka Spolu predproduktívny 

vek 

(0-14 rokov) 

produktívny 

vek 

(15-64 rokov) 

poproduktívny 

vek 

(65 a viac rokov) 

Moravany 1031 133 724 174 

Zdroj: https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky 

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky zverejnených na 

http://datacube.statistics.sk bol  stav trvalo bývajúceho obyvateľstva na konci roka 2021            

v počte 1013 osôb. 

Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok v roku 2021 

(rozdiel živonarodených a zomretých)  

 Živonarodení 5 osôb  

 Zomretí 20 osôb 

 Prirodzený prírastok: -15 osôb   

 

Migrácia a migračné saldo v roku 2021 

(rozdiel v zmenách trvalého pobytu) 

 Prisťahovalo sa 7 osôb 

 Odsťahovalo sa 10 osôb  

 Migračné saldo: - 3 osôb   

http://datacube.statistics.sk/
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Celkový prírastok v roku 2021 

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda 

 Živonarodení a prisťahovaní: 12 osôb 

 Zomretí a odsťahovaní:  30 osôb 

 Celkový prírastok:  - 18 osôb  

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.  

 

Nezamestnanosť v okrese : 

 

Zdroj:https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky/2021.html 
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Vývoj nezamestnanosti :  

Na základe údajov Odboru štatistík IKT, Sekcia informatiky, MPSVR SR bola miera 

evidovanej nezamestnanosti ku koncu decembra 2021 na Slovensku 6,76 %. Miera evidovanej 

nezamestnanosti v roku 2020 na Slovensku bola 7,57 %. Miera evidovanej nezamestnanosti na 

Slovensku oproti roku 2020 klesla o 0,81  %.   

V Košickom samosprávnom kraji k 31.12.2021 bola miera evidovanej nezamestnanosti 9,98 %.  

Miera evidovanej nezamestnanosti v roku 2020 pre Košický samosprávny kraj bola 10,55 %. 

Miera evidovanej nezamestnanosti pre Košický samosprávny kraj oproti roku 2020 klesla 

o 0,57  %.   

Nasledovná tabuľka zobrazuje základné ukazovatele nezamestnanosti pre územie Michaloviec 

ku koncu roka 2021: 

 

Územie 

Ekonomicky 

aktívne 

obyvateľstvo 

Disponibilný 

počet 

uchádzačov o 

zamestnanie 

Miera nezamestnanosti 

vypočítaná z celkového 

počtu UoZ  

(v %) 

MIERA 

EVIDOVANEJ 

nezamestnanosti 

(v %) 

Michalovce 51 466  7 182  15,11 13,95 

 

Zdroj: ÚPSVR SR, odbor štatistík IKT, Sekcia informatiky 

 

Z údajov v tabuľke vyplýva, že miera evidovanej nezamestnanosti ku koncu roka 2021 bola 

13,95 % pre územie Michalovce. 

Miera evidovanej nezamestnanosti v roku 2020 pre územie Michalovce bola 12,22 %. 

Z uvedeného vyplýva, že miera evidovanej nezamestnanosti pre územie Michalovce oproti 

roku 2020 vzrástla o 1,73 %.   

   

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 :  

z 18 stor. 

 

5.5. Logo obce 

 

Obec nemá logo 

 

5.6. História obce  

 

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 

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.  
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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. 

Archeologický výskum v chotári obce s medzinárodnou účasťou, ktorý prebiehal od r. 1998 

preukázal, že história obce siaha až do obdobia 5700 - 5400 r. pred n. l. Miestnou, južnou 

časťou obce Moravany je bývalá dedina Lučkovce. Prvý písomný doklad o nej pochádza z r. 

1418. V r. 1828 tu bolo 6 domov a 59 obyv. V 20. stor. sa história prelína s históriou dediny 

Moravany, ktorej sa stali súčasťou.  

 

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 

 

Doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc. – docent na Katedre všeobecných dejín FF PU v Prešove 

Dušan Rapoš – slovenský režisér, scenárista a hudobný skladateľ 

MUDr. Štefan Juhás - prvý atestovaný anesteziolog 
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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, ktorá v roku 2021 

realizovala nasledovné aktivity a projekty: 

V spolupráci s rodičmi  

 Šarkaniáda . 

 Dziňová paráda – výstava pri škole. 

 Mikuláš v MŠ. 

 Zaspievaj slávičku v zelenom moravanskom hájičku - 3.ročník detskej prehliadky 

v speve ľudových piesni. 

Triedne aktivity 

 Svetový deň mlieka – výtvarné aktivity . 

 Športový deň – športové aktivity na multifunkčnom ihrisku. 

 Svetový deň srdca - ,,Zdravé srdiečko“ – edukačné zábavné aktivity. 

 Medzinárodný deň stromov - ,,Môj najkrajší strom“- výtvarná aktivita. 

 Moja obľúbená kniha  - ,, Ako sa kniha narodila“ ( výroba vlastnej knihy, vznik písma, 

vznik knihy, výstavka obľúbených kníh v triede). 

 Červený kríž Michalovce v MŠ – “ Prvá pomoc”. 

 Noc v MŠ – rozlúčka s predškolákmi. 

 Hoki Poki – divadielko z Prievidze v MŠ. 

Projekty školy v spolupráci s rodičmi 

 Dental Alarm Curaprox – starostlivosť o zúbky, zber použitých zubných kefiek. 

 Deň Slnka – výtvarná prehliadka 2.ročník / organizácia A Ray of Sunshine for a Child. 

 Mimoni v MŠ – atrakcie Nina – detské atrakcie. 

 Elektrické autíčka – atrakcie Nina – dopravná výchova. 

 Penová show – atrakcie Nina – ukončenie školského roka. 

6.2. Zdravotníctvo 

 

Zdravotná starostlivosť v obci priamo nie je poskytovaná. Najbližšie takéto zariadenie sa 

nachádza v obci Trhovište. V roku 2021 život v obci bol ešte poznačený pandémiou infekčného 

ochorenia COVID-19, ktorú spôsoboval vírus SARS-CoV-2.  
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6.3. Sociálne zabezpečenie 

 

Sociálne služby zabezpečovala obec rozvozom stravy pre dôchodcov. Z dôvodu zvýšených 

hygienických opatrení spojených s pandémiou ochorenia COVID-19 nebolo možné obedy 

vydávať do obedárov a ani sa stravovať priamo v školskej jedálni, preto obec umožnila na 

základe platných opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

odoberať obed do jednorazového  obedového setu. Obec sa taktiež rozhodla poskytnúť 

dôchodcom vitamínové baličky. 

 

6.4. Kultúra 

 

Obec z dôvodu prevencie pred šírením ochorenia COVID-19 a ochrany zdravia obmedzila 

organizáciu kultúrnych podujatí.  

 

6.5. Doprava   

 

Prímestská doprava je zabezpečovaná spoločnosťou SAD Humenné a.s., OZ Vranov nad 

Topľou.   Maximálne ceny cestovného v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave sú 

určené v súlade s § 17 a § 21 ods. 6 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení 

neskorších predpisov medzi Prešovským samosprávnym krajom a dopravcom SAD Humenné, 

a.s.. Prímestská doprava premáva na linke 713419 Vranov n./T. – Rakovec n./O. – Michalovce 

a späť na základe určeného harmonogramu. Obec Moravany prispieva na prvý ranný spoj tejto 

linky: Trhovište – Vranov nad Topľou. 

 

6.6. Územné plánovanie 

 

Celé územie administratívne spravované miestnou samosprávou rieši územný plán obce, ktorý 

plní funkciu základného územnoplánovacieho dokumentu na komunálnej úrovni.  

Záväznými časťami územného plánu obce sú regulatívy funkčného využívania územia a zásady 

usporiadania územia, hranice zastavaného územia, zásady a regulatívy ochrany a tvorby 

prírodného a kultúrneho dedičstva, usporiadanie verejného dopravného a technického 

vybavenia územia. Územný plán obce je záväzný pre obstaranie a schválenie územného plánu 
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zóny, pre územné rozhodovanie a je podmienkou pre poskytnutie prostriedkov verejných 

rozpočtov na uskutočnenie zmien v území obce. 

 

Zdroj:https://www.uzemneplany.sk/upn/moravany/uzemny-plan-miestnej-

casti/luckovce/vykres/sirsie-vztahy 

 

6.7. Hospodárstvo  

 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- Zlatica Kovaľová, súkromne hospodáriaci roľník 

- Ing. Peter Kaľuha, súkromne hospodáriaci roľník 

- MVDr. Anna Zitrická, chov včiel 

- 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.  
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Občianske združenia v obci: 

- Združenie rekreačných športov 

- Folklórna skupina MORAVANČAN 

- Spolok pre ochranu prírody a krajiny Slovenska sv. Hubert 

- FK 1971 Moravany. 

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   2021. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet obce  na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako schodkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.01.2021 uznesením č.8/2021 

Rozpočet bol zmenený sedemkrát: 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  - rozpočtové opatrenie č.1/2021 zo dňa 26.03.2021 zobrané na vedomie 

účelovo určené finančné prostriedky uznesením č. 25/2021  

- druhá zmena - rozpočtové opatrenie č.2/2021, zo dňa 05.07.2021 zobrané na vedomie 

účelovo určené finančné prostriedky uznesením č. 47/2021 

- tretia zmena  - rozpočtové opatrenie č.3/2021, zo dňa 05.07.2021 schválené uznesením 

č. 47/2021  

- štvrtá zmena  - rozpočtové opatrenie č.4/2021 zo dňa 30.09.2021, zobrané na vedomie 

účelovo určené finančné prostriedky uznesením č. 74/2021 
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- piata zmena - rozpočtové opatrenie č.5/2021 zo dňa 30.09.2021, schválená uznesením č. 

74/2021 

- šiesta zmena - rozpočtové opatrenie č.6/2021 zo dňa 10.12.2021 zobrané na vedomie 

účelovo určené finančné prostriedky uznesením č. 81/2021 

- siedma zmena – rozpočtové opatrenie č.7/2021 zo dňa 17.12.2021 zobrané na vedomie 

účelovo určené finančné prostriedky uznesením č. 102/2021. 

 

7.1.Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 

 

 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 v EUR : 

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 549.565,58 727.007,81 690.519,23 94,98 

z toho :     

Bežné príjmy 386.704,00 474.860,23 477.149,75 100,48 

Kapitálové príjmy 7.800,00 97.086,00 103.686,00 106,80 

Finančné príjmy 155.061,58 155.061,58 109.683,48 70,74 

Výdavky celkom 549.565,58 727.007,81 561.374,26 77,22 

z toho :     

Bežné výdavky 470.263,34 546.011,57 476.740,48 87,31 

Kapitálové výdavky 79.302,24 180.996,24 84.633,78 46,76 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rozpočet obce  0,00 0,00 129.144,97  

 

V roku 2021 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy : 

- v bežnom rozpočte:  

- podielové dane dosiahli v roku 2020 výšku 324.443,95 EUR a v roku 2021 výšku 

342.441,00 EUR čo znamená, že oproti roku 2020 došlo k zvýšeniu o 17.997,05 EUR. 

- daň z nehnuteľností dosiahla v roku 2020 výšku 21.328,70 EUR a v roku 2021 výšku 

21.156,05 EUR čo znamená, že oproti roku 2020 došlo k zníženiu výberu uvedenej 

dane o 172,65 EUR, 

- komunálny odpad a drobný stavebný odpad dosiahol v roku 2020 výšku 9.313,37 

EUR a v roku 2021 výšku 8.105,68 EUR čo znamená, že oproti roku 2020 došlo 

k zníženiu výberu o 1.207,69 EUR, 

- školné dosiahlo v roku 2020 výšku 1.512,00 EUR a v roku 2021 výšku 1.680,00 EUR 

čo znamená, že oproti roku 2020 došlo k navýšeniu o 168,00 EUR, 

-  
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- v kapitálovom rozpočte:  

- účelovo určené finančné prostriedky vo výške 14.400,00 EUR na realizáciu projektu: 

sušička ovocia 

- účelovo určené finančné prostriedky vo výške 12.986,00 EUR na realizáciu projektu: 

včelársky skanzen 

- účelovo určené finančné prostriedky vo výške 76.300,00 EUR na realizáciu projektu: 

vyhliadková veža 

- vo finančných operáciách:  

- prijaté účelovo určené finančné prostriedky  vo výške 75.000,00 EUR na realizáciu 

projektu:  za poznaním na bicykli „Pozdišovským chrbtom“  

- čerpanie rezervného fondu vo výške 33.000,00 EUR na autobusové čakárne. 

-  

V roku 2021 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky : 

- v bežnom rozpočte: 

- náklady na zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu 

(v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID - 19) vo výške 16.617,38 EUR, 

- výdavky na akciu za poznaním na bicykli „Pozdišovským chrbtom“ vo výške 

48.747,76 EUR. 

- v kapitálovom rozpočte realizované investičné akcie:  

- rekonštrukcia autobusových čakárni vo výške 33.000,00 EUR 

- zakúpenie malotraktorovej kosačky vo výške 5.300,00 EUR 

- za poznaním na bicykli „Pozdrišovským chrbtom“ vo výške 29.347,80 EUR 

- včelársky skanzen vo výške 14.493,00 EUR. 

 

7.2.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021   

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 477.149,75 

Bežné výdavky spolu 476.740,48 

Bežný rozpočet 409,27 

Kapitálové  príjmy spolu 103.686,00 

Kapitálové  výdavky spolu 84.633,78 

Kapitálový rozpočet  19.052,22 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 19.461,49 
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Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0,00 

Príjmové finančné operácie  109.683,48 

Výdavkové finančné operácie  0,00 

Rozdiel finančných operácií 109.683,48 
PRÍJMY SPOLU   690.519,23 

VÝDAVKY SPOLU 561.374,26 

Rozpočtové hospodárenie obce  129.144,97 

Vylúčenie z prebytku HČ 81.074,60 

Vylúčenie z prebytku PČ 14.400,00 

Upravené rozpočtové hospodárenie obce 33.670,37 
Vylúčenie z prebytku ŠJ 256,21 
Upravené rozpočtové hospodárenie obce - celkom 33.414,16 

 

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 účelovo určené na kapitálové výdavky  v sume  14.400,00 

EUR na sušičku ovocia – podnikateľská činnosť obce, 

b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené v sume 80.000,00 EUR na vyhliadkovú vežu, 

c) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa v sume  1.074,60 EUR. 

 

Z prebytku sa taktiež vylučujú 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 256,21 EUR. 

Na konci roka zostávajú nevyčerpané prostriedky z  finančnej náhrady za výrub drevín podľa 

zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. v sume 24.991,38 EUR, 

 

Stav finančných prostriedkov na účtoch k 31.12.2021 v EUR:  

Bežný účet obce  35.813,99 

Bežný účet školskej jedálne 256,21 

Bežný účet sociálneho fondu 2.664,35 

Bežný účet rezervného fondu 237.520,57 

Bežný účet pre dotácie 95.474,60 

Bežný účet pre náhradnú výsadbu 24.991,38 

Celkom bežné účty 396.721,10 

Pokladňa obce 6,38 

Pokladňa školskej jedálne 0,00 

Peniaze na ceste -2.150,00 



                                                                     21 

SPOLU FINANČNÉ PROSTRIEDKY 394.577,48 

Upravený výsledok hospodárenia  33.670,37 

Rezervný fond 237.520,57 

Nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu z UPSVaR 1.074,60 

Nevyčerpané prostriedky – sušička ovocia 14.400,00 

Nevyčerpané prostriedky – vyhliadková veža 80.000,00 

Nevyčerpané prostriedky školská jedáleň 256,21 

Nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu 2.664,35 

Nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady na výrub drevín 24.991,38 

 

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.   

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 

33.670,37 EUR.  

 

Navrhovaná tvorba rezervného fondu za rok 2021 je vo výške 33.670,37 EUR a uskutočňuje sa 

prevod finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške 237.520,57 EUR. Celkom 

v rezervnom fonde bude 271.190,94 EUR. 

 

7.3.Rozpočet na roky 2022 - 2024 v EUR   

   

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Príjmy celkom 690.519,23 536.196,58 449.555,00 475.990,00 

z toho :     

Bežné príjmy 477.149,75 425.435,00 449.555,00 475.990,00 

Kapitálové príjmy 103.686,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 109.683,48 110.761,58 0,00 0,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Výdavky celkom 561.374,26 536.196,58 449.555,00 459.790,00 

z toho :     

Bežné výdavky 476.740,48 452.146,58 449.555,00 455.315,00 
Kapitálové výdavky 84.633,78 84.050,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 4.475,00 

 

 

V roku 2022 boli naplánované finančné príjmy vo výške 110.761,58 EUR, tieto príjmy súvisia 

s predpokladaným použitím rezervného fondu vo výške 69.650,00 EUR, s použitím účelovo 
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určených finančných prostriedkov z finančnej náhrady na výrub drevín vo výške 24.991,38 

EUR, s použitím účelovo určených finančných prostriedkov na výstavbu sušičky ovocia vo 

výške 14.400,00 EUR, s  nevyčerpanými prostriedkami účelovo určenými na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa v sume  1.250,00 EUR a s nevyčerpanými prostriedkami 

školského stravovania na stravné a réžiu vo výške 470,20 EUR. 

V roku 2022 boli naplánované kapitálové výdavky v celkovej výške 84.050,00 EUR a to najmä 

na: 

- rekonštrukciu a modernizáciu kamerového systému vo výške 3.000,00 EUR 

- sušičku ovocia v celkovej výške 16.000,00 EUR, na výstavbu ktorej obec vo výške 

14.400,00 EUR prijala účelovo určené finančné prostriedky v roku 2021 a ktoré ku 

koncu daného roka neboli vyčerpané  

- zberný dvor vo výške 20.050,00 EUR 

- optickú sieť vo výške 10.000,00 EUR 

- rekonštrukciu a modernizáciu spevnenej plochy na cintoríne vo výške 35.000,00 EUR. 

V roku 2024 boli naplánované finančné výdavky v celkovej výške 4.475,00 EUR ktoré súvisia 

s  prijatou návratnou finančnou výpomocou z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon  

samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO  roku 2020 

v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 17.900,00 €. Návratná finančná výpomoc 

z MF SR bola poskytnutá bezúročne. Splatnosť je rozložená na 4 roky t. z. splatnosť prvej 

splátky je v roku 2024 a splatnosť poslednej splátky je v roku 2027.  

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva  

 

8.1. Majetok v EUR 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Majetok spolu 1.550.396,03 1.609.613,58 

Neobežný majetok spolu 1.166.765,20 1.195.781,58 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 971.674,38 1.000.690,76 

Dlhodobý finančný majetok 195.090,82 195.090,82 

Obežný majetok spolu 381.546,28 412.471,22 

z toho :   
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Zásoby 150,86 365,54 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 3.821,57 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  7.085,69 13.706,63 

Finančné účty  374.309,73 394.577,48 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  2.084,55 1.360,78 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov/úbytkov dlhodobého majetku 

 

Účet Opis významnej položky prírastkov a úbytkov 

dlhodobého majetku 

Prírastok 

v EUR 

Úbytok v 

EUR 

021 Zaradenie api domčeka - včelársky skanzen   5.000,00  

021  Zaradenie altánkov 5 ks – za poznaním na bicykli 27.498,00  

021 Zaradenie spevnenej plochy – za poznaním na bicykli 1.849,80  

022 Zaradenie traktorovej kosačky 5.300,00  

022 Zaradenie – včelársky skanzen 9.493,00  

031 Zaradenie pozemkov na základe kúpy 496,40  

042 Obstaranie nových autobusových čakární 34.996,58  

042 Obstaranie súvisiace s realizáciou projektu „Za 

poznaním na bicykli Pozdišovským chrbtom“ 

29.347,80 29.347,80 

042 Obstaranie traktorovej kosačky – kúpou 5.300,00 5.300,00 

042 Obstaranie súvisiace s realizáciou projektu „Živý 

včelársky skanzen“ 

14.493,00 14.493,00 

 

Obec uzatvorila v roku 2021 zmluvu o združení finančných prostriedkov a spolupráci 

a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi obcou Moravany a VVS a.s. Košice 

o spolufinancovaní akcie: „Moravany – Kanalizácia“ (vetva „BE“) v nasledovnom rozsahu: 

SO 01 Splašková kanalizácia Moravany 

- stoka „BE“ PP  DN 300 od km  ,087 – po km 0,398  o  dĺžke   311,0 m 

     (z celk. pov. dĺžky 398 m) 
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- vrátane plastových kanalizačných šácht DN 1000 v počte – 9 ks   od Š 108 - po Š 116    

- zrealizovanie trativodu  z flexodrenážnych rúr DN 100 v dĺžke 311 m. 

Obec Moravany sa zaviazala, že po uplynutí päť ročnej lehoty, ktorá začne plynúť prvý deň po 

nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre uvedenú časť stavby, odpredá svoj 

majetkový podiel Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, ktorá kúpy do 

svojho výlučného vlastníctva majetkový podiel obce za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo 

výške 1,- € (slovom: jedno euro) bez DPH. 

 

8.2. Zdroje krytia v EUR 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k  31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1.550.396,03 1.609.613,58 

Vlastné imanie  941.503,56 971.859,35 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  941.503,56 971.859,35 

Záväzky 49.394,23 51.206,70 

z toho :   

Rezervy  811,00 715,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 1.999,36 2.682,35 

Krátkodobé záväzky 28.683,87 29.909,35 

Bankové úvery a výpomoci 17.900,00 17.900,00 

Časové rozlíšenie 559.498,24 586.547,53 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- bankové úvery a výpomoci: 

obec prijala v roku 2020 bezúročnú dlhodobú návratnú finančnú výpomoc, nakoľko 

vláda Slovenskej republiky umožnila obciam takouto formou kompenzovať výpadok 

dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-

19. Splatnosť dlhodobej návratnej finančnej výpomoci zobrazuje tabuľka: 
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Dátum splatnosti Výška prijatej návratnej výpomoci k 31.12.2020 

v EUR 

31.10.2024 4.475,00 

31.10.2025 4.475,00 

31.10.2026 4.475,00 

31.10.2027 4.475,00 

 

 

8.3. Pohľadávky v EUR 

 

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   3.337,63 50,90 

Pohľadávky po lehote splatnosti   3.748,06 13.655,73 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- významný nárast pohľadávok súvisí s realizáciou projektu: Za poznaním na bicykli 

„Pozdišovským chrbtom“ a to s prefakturovaním časti nákladov, ktoré neboli ku koncu 

roka uhradené. 

 

8.4. Záväzky v EUR 

 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   30.683,23 32.591,70 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2021 - vývoj nákladov a výnosov v EUR 

 Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Náklady 423.927,59 549.999,15 

50 – Spotrebované nákupy 62.933,96 154.317,91 

51 – Služby 42.480,91 69.517,29 

52 – Osobné náklady 252.086,63 256.239,93 

53 – Dane a  poplatky 386,56 243,76 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

3.375,20 3.593,06 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

53.399,36 55.427,00 
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56 – Finančné náklady 1.897,78 1.894,67 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,01 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

7.365,90 8.765,52 

59 – Dane z príjmov 1,29 0,00 

Výnosy 482.804,88 580.354,94 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 19.414,89 23.554,67 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 

62 – Aktivácia 92,78 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

362.380,69 380.904,19 

64 – Ostatné výnosy 2.315,98 11.398,51 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

0,00 0,00 

66 – Finančné výnosy 85,68 82,80 

67 – Mimoriadne výnosy 0,0 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

98.514,86 164.414,77 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

58.877,29 30.355,79 

 

Rozdiel výnosov a nákladov je zisk vo výške 30.355,79 EUR a bol prevedený na účet  

428-Nerozdelený zisk minulých rokov.  

 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov: 

Celková výška výnosov k 31.12.2021 bola vykázaná vo výške 580.354,94 €, čo predstavuje 

nárast výnosov oproti roku 2020, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 

482.804,88 €.  

Nárast výnosov bol spôsobený  prijatými dotáciami od Ministerstva investícií, regionálneho 

rozvoja a inventarizácie ako aj prijatými dotáciami v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID-19. 

Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:  

- podielová daň vo výške 342.483,36 €, 
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- daň z nehnuteľnosti vo výške 23.011,49 €, 

- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 8.556,06 €, 

- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 130.324,11 € 

(účet 693), 

- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy o výške 27.497,64 € 

(účet 694). 

Celková výška nákladov k 31.12.2021 bola vykázaná vo výške 549.999,15 €, čo predstavuje 

nárast nákladov oproti roku 2020, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 

423.927,59 €.  

Nárast nákladov bol spôsobený výdavkami súvisiacimi s prijatými dotáciami od Ministerstva 

investícií, regionálneho rozvoja a inventarizácie ako aj s výdavkami súvisiacimi s riešením 

pandémie ochorenia COVID-19 spojené s testovaním obyvateľstva . 

Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:  

- spotreba materiálu vo výške 135.752,44 €, kde je zahrnutá aj spotreba ochranných 

prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID 

- 19 pre občanov 

- mzdové náklady vo výške  183.420,46 € 

- sociálne náklady vo výške 72.819,47 € 

- služby vo výške 59.976,29 €   

- odpisy vo výške 55.427,00 € 

- náklady na transfery subjektom mimo verejnej správy vo výške  8.765,52 € (účet 586). 

 

10. Ostatné významné skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie a 

činnosť obce 
 

10.1. Prijaté granty a transfery  

 

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v 

EUR  

Tatra banka, a.s., 

odštepný závod 

Raiffeisen banka 

Nákup učebných pomôcok pre deti 1.000,00 

Nadácia EPH Revitalizácia verejného priestranstva 1.000,00 
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Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky 

Refundácia nákladov obci testovanie COVID-

19 „Zachráňme spolu životy“ 

21.755,00 

Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR 

Regionálny príspevok na zvýšenie návštevnosti 

Pozdišovského chrbta a zatraktívnenie 

cyklotrás vybudovaním vyhliadkových veží 

s príslušným zázemím – bežné výdavky 

3.700,00 

Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky 

Finančné prostriedky súvisiace s  národným 

projektom: podpora činnosti zameraných na 

riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich 

s ochorením COVID-19 v obciach 

s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 

komunít 

13.602,12 

Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny 

Michalovce 

Dotácia na podporu výchovy k plneniu 

školských povinnosti dieťaťa na I. polrok 

školského roka 2021/2022 

33,20 

Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny 

Michalovce 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa 

2.016,00 

Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny 

Michalovce 

Finančný príspevok na podporu vytvárania 

pracovných miest u verejných zamestnávateľov 

vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre 

UoZ - refundácia 

1.330,60 

Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny 

Michalovce 

Finančný príspevok na podporu rozvoja 

miestnej a regionálnej zamestnanosti v rámci 

národného projektu „Podpora zamestnanosti“ 

Aktivita č. 1 

4.067,53 

 

Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny 

Michalovce 

Finančný príspevok na podporu vytvárania 

pracovných miest u verejných zamestnávateľov 

vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre 

UoZ 

1.995,90 

 

Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny 

Michalovce 

Finančný príspevok na podporu vytvárania 

pracovných miest u verejných zamestnávateľov 

vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre 

3.106,69 
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UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh 

práce 3“ – Opatrenie č. 2 

Okresný úrad Košice, 

obor školstva 

Finančné prostriedky na osobné ochranné 

pomôcky a dezinfekčné prostriedky v súvislosti 

s preventívnymi opatreniami zameranými na 

ochranu pred nákazou vírusu COVID-19 – 

príspevok na špecifiká 

175,00 

Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky 

Dotácia na úseku registra adries 21,20 

Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky 

Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov 

a registra obyvateľov Slovenskej republiky 

345,84 

Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky 

Dotácia na úseku starostlivosti o životné 

prostredie 

102,71 

Okresný úrad Košice, 

obor školstva 

Finančný príspevok na výchovu a vzdelávanie 

detí v materskej škole  

3.207,00 

Štatistický úrad 

Slovenskej republiky 

Dotácia na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu 

a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov 

v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov 

a bytov v rozpočtových rokoch 2020 a 2021 

3.526,69 

Okresný úrad Košice, 

obor školstva 

Finančné prostriedky na osobné ochranné 

pomôcky a dezinfekčné prostriedky v súvislosti 

s preventívnymi opatreniami zameranými na 

ochranu pred nákazou vírusu COVID-19 – 

príspevok na špecifiká 

240,00 

Okresný úrad Košice, 

obor školstva 

Finančné prostriedky na realizáciu rozvojového 

projektu „Múdre hranie 2“ 

495,00 

Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR 

Regionálny príspevok na rozšírenie 

regionálnych produktov prostredníctvom 

využívania sušičky ovocia. – kapitálové 

výdavky 

14.400,00 

Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja 

Regionálny príspevok na zvýšenie návštevnosti 

Pozdišovského chrbta a zatraktívnenie 

76.300,00 
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a informatizácie SR cyklotrás vybudovaním vyhliadkových veží 

s príslušným zázemím 

Košice Región Turizmu Živý včelársky skanzen – kapitálové výdavky 12.986,00 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

Nevyčerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1.074,60 

EUR bola vrátená Úradu práce sociálnych veci a rodiny Michalovce ku dňu spracovania 

výročnej správy obce za rok 2021. 

 

Finančné prostriedky na vybudovanie a označenie lokálnych cyklotrás, náučných chodníkov, 

revitalizácia prírodných lokalít a historických pamiatok, vybudovanie odpočívadiel - altánkov 

a zariadenie požičovne bicyklov (za poznaním na bicykli Pozdišovským chrbtrom), ktoré obec 

prijala v roku 2020 boli použité v roku 2021. 

 

Finančné prostriedky na zvýšenie návštevnosti Pozdišovského chrbta a zatraktívnenie cyklotrás 

vybudovaním vyhliadkových veží s príslušným zázemím neboli použité v roku 2021. 

 

Finančné prostriedky na rozšírenie regionálnych produktov prostredníctvom využívania 

sušičky ovocia neboli použité v roku 2021.  

 

Z vyššie uvedených tuzemských bežných grantov a transferov v roku 2021 obec prijala 

v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19: 

 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

Ministerstvo 

vnútra 

Slovenskej 

republiky 

Refundácia nákladov obci testovanie COVID-

19 „Zachráňme spolu životy“ 

21.755,00 

Ministerstvo 

vnútra 

Slovenskej 

republiky 

Finančné prostriedky súvisiace s  národným 

projektom: podpora činnosti zameraných na 

riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich 

s ochorením COVID-19 v obciach 

s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 

13.602,12 
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komunít 

Okresný úrad 

Košice, obor 

školstva 

Finančné prostriedky na osobné ochranné 

pomôcky a dezinfekčné prostriedky v súvislosti 

s preventívnymi opatreniami zameranými na 

ochranu pred nákazou vírusu COVID-19 – 

príspevok na špecifiká 

175,00 

Okresný úrad 

Košice, obor 

školstva 

Finančné prostriedky na osobné ochranné 

pomôcky a dezinfekčné prostriedky v súvislosti 

s preventívnymi opatreniami zameranými na 

ochranu pred nákazou vírusu COVID-19 – 

príspevok na špecifiká 

240,00 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

 

V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie nasledovným občianskym združeniam:  

 

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

FK 1971 Moravany financovanie činnosti futbalového klubu 5.000,00 

FS Moravančan financovanie činnosti folklórnej skupiny 500,00 

 

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

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

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2021 

 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021: 

- včelársky skanzen 

- traktorová kosačka 

- autobusové čakárne 

- za poznaním na bicykli „Pozdišovským chrbtom“. 
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10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- sušička ovocia 

- vyhliadková veža 

- rekonštrukcia a modernizácia kamerového systému  

- zberný dvor 

- optická sieť  

- rekonštrukcia a modernizácia spevnenej plochy na cintoríne  

- kanalizácia. 

 

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 1.1.2021 do 31.12.2021. 

 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

 

Obec nevedie súdny spor. Upozorňujeme ale na skutočnosť pokračovania šírenia ochorenia 

COVID - 19, čo môže mať negatívny vplyv na fungovanie obce. Tiež dávame do pozornosti  

vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike od 26. februára 2022 od 12:00 hod.  v 

súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným 

ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, ktorý sa začal 24. februára 2022. V súvislosti s 

vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie obce urobilo analýzu možných účinkov a následkov 

na obec a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na obec 

(okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). 

Vedenie obce nepredpokladá výraznejšie ohrozenie. 

 

Vypracovala: Bc. Mgr. Adriana Makšimová                Schválil: Mgr. Vladimír Čeklovský 

 

V Moravanoch, dňa 05.05.2022 



                                                                     33 

 

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


