
Individuálna výročná správa 
 

obce Mošurov 
 

za rok 2022 
 

 
 
 

 
 
                                                Ing. Ondrej Chlebuš 
                                                          starosta obce 
 



                                                                     2 

OBSAH str. 
1. Úvodné slovo starostu obce          3 
2. Identifikačné údaje obce         3 
3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov   3 
4. Poslanie, vízie, ciele          3 
5. Základná charakteristika obce        3 
      5.1.  Geografické údaje         3 
      5.2.  Demografické údaje         3 
      5.3.  Ekonomické údaje         3 
      5.4.  Symboly obce         3 
      5.5.  Logo obce          4 
      5.6.  História obce         4 
      5.7.  Pamiatky           4 
      5.8.  Významné osobnosti obce        4 
6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

  6.1. Výchova a vzdelávanie        4 
  6.2. Zdravotníctvo         4 

       6.3. Sociálne zabezpečenie        4 
       6.4. Kultúra          4 
       6.5. Doprava          4 
       6.6. Územné plánovanie         4 
       6.7. Hospodárstvo         5 
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva     5 
      7.1.  Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2022     6 
      7.2.  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022   10 
      7.3.  Rozpočet na roky 2023 – 2025        10 
8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva      12 
       8.1.  Majetok          12 
       8.2.  Zdroje krytia         12 
       8.3.  Pohľadávky          13 
       8.4.  Záväzky          13 
9. Hospodársky výsledok za rok 2022 – vývoj nákladov a výnosov   14 
10. Ostatné významné skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie a činnosť obce 13 
       10.1. Prijaté granty a transfery        13 
       10.2. Poskytnuté dotácie         14 
       10.3. Významné investičné akcie v roku 2022      14 
       10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti      14 
       10.5  Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia   14 
       10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   14 
 



                                                                     3 

1. Úvodné slovo starostu obce  

     Vážení  poslanci, občania našej obce, priatelia. Do rúk sa Vám dostáva Výročná správa obce 

Mošurov za rok 2021, ktorá poskytuje pravdivý a nestranný obraz za dosiahnuté výsledky hospodárenia 

obce. Už pri návrhu rozpočtu na rok 2022, Obecné zastupiteľstvo zvažovalo použitie finančných 

prostriedkov na nevyhnutné činnosti a výdavky, pretože z dôvodu nízkeho počtu obyvateľov obce je 

rozpočet nízky, rozpočet je ovplyvnený aj z dôvodu vojny na Ukrajine.       

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Mošurov 

Sídlo:   082 67 Terňa, Mošurov 15 

IČO:    00 690 562 

Štatutárny orgán obce: Ing. Ondrej Chlebuš, starosta obce 

Telefón: 051 4595288 

E-mail:  mosurov@gmail.com  

Webová stránka: https://mosurov-obec.sk  

 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:                          Ing. Ondrej Chlebuš       

Zástupca starostu obce:          Ing. Stanislav Fertaľ  

Hlavný kontrolór obce:           Ing. Janka Šoltésová 

Obecné zastupiteľstvo:            Ľuboš Čajka, Ing. Jozef Feťko, Bc. Martin Fertaľ,  

                                                  Ing. Stanislav Fertaľ, Adrián Vertaľ 

Komisie : 

1. Komisia pre ochranu verejného záujmu a vybavovania sťažností : 

Adrián Vertaľ, Ing. Jozef Feťko,  Martin Segedy 

2. Komisia pre kultúru, šport, mládež a sociálne veci : 

Bc. Martin Palenčár, Ľuboš Čajka, Ing. Blanka Maniková, Mgr. Martina Bujňáková, Ing. Mária 

Feťková 
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Obecný úrad:                             

- Ekonomický úsek, správa daní a poplatkov : Mgr. Katarína Piskurová  

- Správca vodovodu : František Havač 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: Primárnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj obce 

a o potreby jej obyvateľov. Naším poslaním je vytvárať pre občanov také podmienky pre život, ktoré by 

ho robili harmonickým, dôstojným a zmysluplným. 

   

Vízie obce: Zabezpečiť rozvoj obce s dobre fungujúcou miestnou ekonomikou, ktorá využíva  

svoje zdroje na kvalitu života a jej zvyšovanie. Vytvoriť podmienky na bývanie v zdravom prostredí 

s dostatkom príležitostí pre voľno časové aktivity občanov. Obec má byť spoločenstvom ľudí, ktorí 

majú k nemu vzťah ako k vlastnému domovu, vážia si jeden druhého a navzájom si rozumejú. 

 

Ciele obce: Hľadanie nových zdrojov financovania potrieb obce, ktoré skvalitnia podmienky života 

našich občanov. V oblasti kvality životného prostredia na svojom území sa obec bude zameriavať na 

prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovania enviromentálneho povedomia v kvalite života. 

Vytvorenie základných podmienok pre zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov, dobudovanie a obnovu 

základnej infraštruktúry, udržanie a rozvoj služieb občanom. Zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo. 

 

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 

Geografická poloha obce: obec Mošurov je súčasťou Prešovského okresu, ktorý organizačne patrí do 

Prešovského samosprávneho kraja. 

Susedné mestá a obce: Terňa, Hradisko, Závadka, Geraltov, Žatkovce, Malý Slivník, Veľký Slivník, 

Záhradné 

Celková rozloha obce: 544 ha 

Nadmorská výška: 320 – 540 m n.m. 

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov: 180 obyvateľov, z toho 83 mužov a 97 žien 

Národnostná štruktúra: slovenská národnosť 
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Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: prevažne rímsko-katolícke vyznanie 

Vývoj počtu obyvateľov: rok 2001 – 157 

                                         rok 2011 – 186 

                                         rok 2021 – 180 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci:     3,88 %   

Nezamestnanosť v okrese: 8,44 % 

Vývoj nezamestnanosti:       nezamestnanosť vplyvom vývoja udalostí má stúpajúci charakter. 

 

5.4. Symboly obce 

Erb obce:                                        Vlajka obce:                               Pečať obce:        

                              

 

5.5. História obce  

Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1259, keď údajne kráľ Belo IV. darovacou listinou dal časť 

ternianskeho majetku istému rytierovi Adamovi, pochádzajúcemu z Poľska. Dovtedy ho údajne vlastnil istý 

Mikuláš zo Spiša. V písomných záznamoch z roku 1383 sa obec uvádza pod názvom Ádámfölde, vo význame 

Adamovo Pole. Z názvu tak vyplýva vlastnícky vzťah zemana Adama k mošurovskému majetku. Hodnovernosť 

písomnej zmienky o Mošurove uvádza až listina Spišskej kapituly z roku 1383, no spoľahlivým dokumentom o 

vzniku obce je až listina kráľa Žigmunda z roku 1405. Dovtedy osada bola majetkovou súčasťou hradného panstva 

Šariš, ktorého vlastníkom bol kráľ. Zemanovi Mikulášovi a po ňom jeho vdove prináležal aj okolo roku 1427. 

Vtedy v obci hospodárilo vyše 15 poddaných domácností, takže Mošurov bol stredne veľkou dedinou. 

 

V roku 1432 zemiansky majetok Mošurova získali šľachtici z Rozhanoviec, ktorý neskôr patril Némethyovcom, 

potom Perényiovcom, Tarzayovcom a Drugetovcom. Tarzayovci patrili k bohatým a vplyvným š?achtickým 

rodom. Vlastnili Kamenický hrad a ich panstvo siahalo na východ ďaleko za územie Šariša. Viacerí príslušníci 

rodu mali významné funkcie v miestnych župách, ba aj v celom Uhorsku. K ich panstvu prináležal i renesančný 

kaštieľ v Mošurove, do ktorého sa vdova Anna Drugetová- Tarzayová priťahovala po dobytí Kamenického hradu 

cisárskymi vojskami. Tu žila až do roku 1564. Z vtedajšieho rodinného sídla- kaštieľa, dnes zostali už len 

rozvaliny a časti kamenného múru na kopci nad dedinou, obkolesujúceho priestor kedysi kaštieľa, kostola a 

cntorína.  Na rozhraní 15. a 16. storočia poddaní sídlisko opustili a obec zanikla. 

 

Koncom 15. storočia tu Bornemiszovci prisťahovali nových poddaných a vybudovali nové sídlisko. Z fragmentov 
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zachovaných písomností rodiny Bornemiszovcov, uchovaných v Štátnom archíve v Nižnej Šebastovej, tvoriacich 

9 fasciklov , sa dozvedáme, že v obci stál stredoveký hrádok, ktorý na prelome 13. storočia postavili templári. 

Predpokladáme, že príslušníci rodu Bornemiszovcov sa najsamprv usadili v Terni, pretože archivár ich mená 

uvádza už v zápisoch z roku 1554 a do kaštieľa v Mošurove mohli prísť až po odchode Anny Drugetovej. 

Štefan Bornemisza bol v roku 1706 veliteľom šarišského vojska. Anna bola jediné dieťa Ladislava Ghillányiho a 

Márie Tarnoczyovej. Pokračovateľmi ich rodu bolo 5 detí: Anton, Klára, Štefan, Mária a Kristína, manželka 

Alexandra Péchyho. Od ich syna Štefana, šarišského podžupana, žijú dodnes nositelia mena Bornemisza. 

Z posledných členov rodiny kronikár obce Mošurov spomína Františka, ktorý istý čas bol notárom v okrese 

Giraltovce, ale pre nezhody s miestnymi Židmi a pre prísne rozhodnutia bol jeden rok žalárovaný. Po odpykaní 

trestu sa vrátil do Mošurova, no čoskoro majetok pravdepodobne predal istému Properovi, ktorý sa hospodáreniu 

nevenoval, a tak majetok a pôdu predal miestnemu obyvateľstvu. Ve?kú časť lesov v okolí Hradiska ich 

potomkovia vlastnia dodnes. František Bornemisza mal brata Kolomana, ktorý vlastnil kaštieľ v Terni na Hurke. 

Tento sa až dodnes zachoval. Vo vlastníctve ho má rodina Františka Oravca. František Bornemisza po odpredaní 

mošurovského panstva odišiel do Maďarska, kde aj zomrel. Mnohí z jeho predkov sú pochovaní na 

maloslivníckom cintoríne, pretože mošurovský cintorín pri kostole bol založený až v roku 1924. 

 

5.6. Pamiatky  

V Súpise pamiatok na Slovensku je z obce uvedený kostol sv. Joachima a sv. Anny. Kostol svätej Anny dali 

postaviť v roku 1725 manželia Štefan Bornemisza de Kalnó et Ádámfölde a Anna Ghillányi de Láz et Bernicze. 

Dokladom toho je aj ich dvojerb na stene nad súsoším Kalvárie v tomto kostole. Vo vizitácii o ternianskej fare v 

Arcibiskupskom archíve v Košiciach z roku 1778 sa uvádza, že tento už kamenný kostol bol postavený na mieste 

starého dreveného kostola z roku 1427, ktorý bol značne poškodený. Jeho ruiny boli použité pri stavbe nového. 

Pôvodný drevený kostol bol zasvätený sv. Štefanovi mučeníkovi. Do novovybudovaného kostola sa preniesli aj 

obradné predmety, ako kalichy, strieborné poháre, strieborná monštrancia, pluviál a dalmatika. Slávnostná svätá 

omša pri posviacke kostola bola slúžená kňazom, ctihodným Štefanom Boxom. Vtedajším kňazom ternianskej 

farnosti bol Ján Polonyi. V jednej vizitácii o ternianskej farnosti sa uvádza, že veža bola dokončená, ale chýbalo 

drevo na vybudovanie zvonice, a tak 20- librový zvon bol požehnaný v roku 1877 a zavesený do veže na pravej 

strane nad „sanctóriom“. „Bol tam daný na slávu Božiu,“ uvádza sa v texte. Drevo si zabezpečili miestni farníci. 

 

Začiatkom 19. storočia (1924) bol tento kostol opravený a klasicisticky prefasádovaný. V roku 1973-74 bol 

opravený zvonku aj zvnútra. Na jeho obnovu bola použitá tehla, ktorú si vyrobili miestni obyvatelia sami v tehelni 

na Opálenom brehu. Lavice zhotovili stolári František Matisko a Ladislav Fertaľ. Tehla sa vyrábala v rokoch 

1969-70. Vyrobených bolo 105 000 kusov. Na kostol sa použila iba časť z nich, zvyšné boli predané Jednote a 

použité pri výstavbe predajne zmiešaného tovaru. V roku 1987-88 sa robili ďalšie úpravy. Kostol sa rozširoval, 

vybudovala sa nová sakristia, obnovila sa kostolná veža a vymenili sa okná. V interiéri sa vykonala oprava 

niekoľkých sakrálnych malieb. V jubilejnom roku 2000 bol renovovaný hlavný oltár a pri kostole bola 

vybudovaná kaplnka Pavlom Fertaľom a Františkom Havačom v mesiacoch jún – júl 2000, zasvätená Panne Márii 

Lurdskej. Dňa 20. 7. 2000 Msgr. Alojz Tkáč, košický arcibiskup – metropolita, konsekroval obnovený kostol sv. 

Joachima a sv. Anny a súčasne posvätil aj kaplnku. 
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5.6 Významné osobnosti obce 

       Ján Matis (Mathiász) – významný slovenský šľachtiteľ viniča v Uhorsku 

 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti obec nemá zriadenú Základnú školu a Materskú škola. Vzdelávanie je poskytované 

v ZŠ Terňa a Záhradné a MŠ Terňa a Záhradné. 

 Zdravotníctvo 

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná mimo obce. V zdravotnom stredisku v Terni a v NsP 

Prešov. 

 

6.2. Sociálne zabezpečenie 

Sociálne služby v obci sú poskytované mimo územia obce, ktoré je zabezpečené zmluvou 

s Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš o.z., PhDr. Dušan Demčák. 

 

6.3. Doprava   

Riešenie dopravy v obci je poskytované spoločnosťou SAD 

 

6.4. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci: 

- Alena Chlebušová - potraviny 

- Mikuláš Dzijak – oprava hudobných nástrojov 

Najvýznamnejší priemysel v obci: 

- František Čajka – kovovýroba, výroba nábytku  

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci: 

- František Šechný - SHR 
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2022. 

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 2022 bol zostavený ako vyrovnaný/prebytkový. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako vyrovnaný/prebytkový/schodkový  a  kapitálový   rozpočet ako  

vyrovnaný/prebytkový/schodkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.11.2021 uznesením č. 12/2021. 

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- 1. zmena schválená Obecným zastupiteľstvom dňa 31.03.2022 
- 2. zmena schválená Obecným zastupiteľstvom dňa 30.06.2022 
- 3. zmena schválená Obecným zastupiteľstvom dňa 30.09.2022 
- 4. zmena schválená Obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2022 
- 5. zmena schválená Obecným zastupiteľstvom dňa 31.12.2022 
-  

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2022 v EUR  

 

 

  
Schválený 
rozpočet  

 

 
Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
plnenie 

príjmov/čerpanie 
výdavkov 

k 31. 12. 2022 

% plnenia 
príjmov/% 
čerpania 
výdavkov  

Príjmy celkom 60 576,00 130 321,20 129 366,17 99,27 
z toho:     
Bežné príjmy 60 576,00 68 824,85 67 869,82 98,61 
Kapitálové príjmy          0,00 350,00 350,00 100,00 
Finančné príjmy 0,00 61 146,35 61 146,35 100,00 
Príjmy RO s právnou  
subjektivitou 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Výdavky celkom 60 576,00 129 637,02 121 972,21 94,09 
z toho:     
Bežné výdavky 53 673,00 60 374,69 52 709,88 87,30 
Kapitálové výdavky 6 903,00 67 262,33 67 262,33 100,00 
Finančné výdavky 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Rozpočet obce  0,00 684,18 7 393,96  
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022  

 
 

 
Hospodárenie obce  

 
Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 67 869,82

Bežné výdavky spolu 52 709,88

     Bežný rozpočet + 15 159,94

 

Kapitálové  príjmy spolu 350,00

Kapitálové  výdavky spolu 67 262,33

     Kapitálový rozpočet  - 66 912,33
 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 51 752,39
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 674,57

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 52 426,96
 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  61 146,35

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 2 000,00

Rozdiel finančných operácií  59 146,35
 
PRÍJMY SPOLU   129 366,17 
VÝDAVKY SPOLU 121 972,21 

Hospodárenie obce  7 393,96 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 674,57 
Upravené hospodárenie obce 6 719,39 

 

Prebytok rozpočtu v sume 7 393,96 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných 
predpisov v sume  6 719,39 EUR navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu 6 719,39 EUR  
• Časť uvedeného prebytku sa použije na úhradu návratných finančných zdrojov vo výške  

3 000,00 € a to nasledovne : 
- Bankový investičný úver splátky roku 2023 vo výške 3 000,00 € 

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 zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  0,00 EUR, a to na :  
- prenesený výkon – transfer na referendum 2023 podľa vyhlášky MV SR č. 308/2015 Z.z.        
............................................................................................................................ 674,57 EUR 
-  
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 Rozpočet na roky 2023 – 2025 v EUR   
   
 Skutočnosť 

k 31. 12. 2022 
Rozpočet   

na rok 2023 
Rozpočet 

 na rok 2024 
Rozpočet 

 na rok 2025 
Príjmy celkom 129 366,17 68 920,00 70 184,00 76 381,00 
z toho:     
Bežné príjmy 79 869,82 68 920,00 70 184,00 76 381,00 
Kapitálové príjmy 350,00 0,00 0,00 0,00 
Finančné príjmy 61 146,35 0,00 0,00 0,00 
Príjmy RO s právnou 
subjektivitou 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 Skutočnosť 

k 31. 12. 2022 
Rozpočet   

na rok 2023 
Rozpočet 

 na rok 2024 
Rozpočet 

 na rok 2025 
Výdavky celkom 121 972,21 68 920,00 70 184,00 76 381,00 
z toho:     
Bežné výdavky 52 709,88 62 585,97 64 748,25 66 314,25 
Kapitálové výdavky 67 262,33 3 334,03 2 435,75 7 066,75 
Finančné výdavky 2 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva  

8.1. Majetok v EUR 

Názov   KZ  k 01.01.2022 v EUR KZ  k  31.12.2022 v EUR 
Majetok spolu 178 322,72 227 198,75 

Neobežný majetok spolu 148 292,78 195 673,03 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 123 898,13 171 278,38 

Dlhodobý finančný majetok 24 394,65 24 394,65 

Obežný majetok spolu 30 029,94 31 440,43 

z toho :   

Zásoby 228,40 367,60 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  197,35 180,53 

Finančné účty  29 604,19 30 292,76 

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

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

Časové rozlíšenie  0,00 85,29 
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8.2. Zdroje krytia v EUR 

 

Názov KZ  k 01.01.2022 v EUR KZ  k  31.12.2022 v EUR 
Vlastné imanie a záväzky spolu 178 322,72 227 198,75 

Vlastné imanie  113 616,30 113 985,52 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  113 616,30 113 985,52 

Záväzky 5 455,71 59 170,03 

z toho :   

Rezervy  200,00 200,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 35,34 674,57 

Dlhodobé záväzky 365,54 380,66 

Krátkodobé záväzky 2 554,83 2 616,49 

Bankové úvery a výpomoci 2 300,00 55 298,31 

Časové rozlíšenie 59 250,71 54 043,20 

 
 
 
 
8.3. Pohľadávky v EUR 

Pohľadávky  Zostatok 
 k 31. 12. 2021 

Zostatok  
k 31. 12. 2022 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   197,35 180,53 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 
 
 
 
8.4. Záväzky v EUR 

Záväzky Zostatok  
k 31. 12. 2021 

Zostatok  
k 31. 12. 2022 

Záväzky do lehoty splatnosti   2 554,83 2 616,49 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 
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9. Hospodársky výsledok  za 2022 – vývoj nákladov a výnosov v EUR  

 

Názov Skutočnosť 
k 31. 12. 2021 

Skutočnosť 
k 31. 12. 2022 

Náklady 64 908,13 72 451,57 

50 – Spotrebované nákupy 7 780,00 6 613,59 

51 – Služby 12 523,13 15 786,02 

52 – Osobné náklady 34 798,71 28 277,87 

53 – Dane a poplatky 0,00 0,00 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

346,00 11 226,83 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

9 033,59 9 899,05 

56 – Finančné náklady 176,70 398,21 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 
z odvodov príjmov 

250,00 250,00 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 

Výnosy 74 657,74 73 087,32 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 3 056,54 4 238,22 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

54 599,19 59 280,51 

64 – Ostatné výnosy 0,00 1 175,82 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

200,00 200,00 

66 – Finančné výnosy 0,00 0,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov v obciach, 
VÚC a v RO a PO zriadených obcou 
alebo VÚC 

16 0802,01 8 192,77 

Hospodársky výsledok 
(+ kladný HV, - záporný HV) 

9 749,61 635,75 
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Hospodársky výsledok v sume 635,75 eur bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

 

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

 

 

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2022 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 
prostriedkov v EUR  

MZ SR, BA Transfer COVID-19 668,88 

MV SR Prenes.výkon št.správy – Voľby a Referendum 2 303,24 

MV SR Prenes.výkon št.správy – REGOB a register adries 77,40 

MŽ SR Prenesený výkon št.správy 333,92 

 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2022 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 2/2021 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

Prijímateľ 
dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 
 prostriedkov v EUR 

Rímskokatolícka 

cirkev 

Športové aktivity a tábor pre deti 250,00 

   

   

   

   

   

 

Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2022 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID-19.  

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2022 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2022: 

- Obec v roku 2022 realizovala rekonštrukciu chodníkov v obci 
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-  

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Rekonštrukcia chodníkov. 

 

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. 

 

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

a) Obec nevedie súdny spor. 

b) Pandémia ochorenia COVID-19  

c) Vojna na Ukrajine 

 

 

Vypracoval: Ing. Eva Harsághy                                                     Schválil: Ing. Ondrej Chlebuš 

 

 

 

V Mošurove, dňa 05.03.2023 

 

Prílohy: 
 

• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 


