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1. Úvodné slovo starostu obce        

 

 

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

    obce  Mošurov  za  rok  2018,  ktorá  poskytuje  pravdivý  a nestranný obraz za dosiahnuté  

    výsledky  hospodárenia  obce. Už pri návrhu rozpočtu na rok 2018, OZ zvažovalo použitie 

    finančných   prostriedkov   na  najnutnejšie   činnosti   a  výdaje,  nakoľko   rozpočet  obce  

    s prihliadnutím na počet obyvateľov bol nízky. Hospodársky rok 2018 sme ukončili v sume 

    - 2 550 €, z dôvodu odstupného, odchádzajúcemu starostovi.  

     

    V  priebehu   roku   2018   sme  opravili  chodníky v obci -  pri  budove obecného úradu 

    a  Kultúrneho   domu.  Peniaze   sme  získali  z dotácie,  ktorá  bola  účelovo  určená  

    na kapitálové výdavky – na čiastočnú úhradu výdavkov akcie  „Rekonštrukcia chodníkov 

    v obci.  

    

           Za  dosiahnuté  výsledky  v roku  2018  sa  chcem  poďakovať všetkým poslancom OZ  

a komisiám,  za  ich  angažovanosť,  pomoc  a  aktívny  prístup  pri  plnení nášho programu  

činnosti  obce.  Zároveň  ďakujem  aj  mnohým  občanom  za  pochopenie,  aktívny   prístup  

a  pomoc pri plnení plánovaných úloh. 

 

2. Identifikačné údaje obce 

     Názov:  Obec Mošurov, 082 67 Terňa 

     Sídlo:    Mošurov 15 

     IČO:      00690562 

     Štatutárny orgán obce:  starosta obce 

     Telefón:  051 4595288 

     Mail:  mosurov@gmail.com 

     Webová stránka:  www.mosurov.ocu.sk 

 

 

 

 

http://www.mosurov.ocu.sk/
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

 

Starosta obce:    Ing. Ondrej Chlebuš 

Zástupca starostu obce:   Ing. Stanislav Fertaľ 

Hlavný kontrolór obce:   Ján Konečný  

Obecné zastupiteľstvo:    Ing. Jozef Feťko,, František Čajka, Mgr.Ján Fertaľ 

                                           Ing. Stanislav Fertaľ, Melánia Segedyová,  

 

Komisie:  

 

1. Komisia na ochranu verejného záujmu a vybavovania sťažnosti: 

    Ing. Jozef Feťko, František Čajka, JUDr. Ján Jalakša 

2. Komisia pre kultúru a šport : Mgr. Ján Fertaľ, Melánia Segedyová,  

    Ing.Mária Feťková, Mária Matisková, Ing. Blanka Maníková                  

 

Obecný úrad: 

- ekonomický úsek, správa daní a poplatkov – Mária Čajková 

- správca vodovodu – František Havač 

- všeobecný administratívny pracovník – Ing. František Feťko 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

 

Poslanie obce:  Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Zveľaďovanie obce. 

Na plnenie svojich úloh môže použiť aj návratné zdroje financovania a prostriedky mimo 

rozpočtových  peňažných fondov. Niektoré úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov 

združených  s  inými  obcami. Financuje svoje potreby z vlastných príjmov, dotácií zo ŠR, 

prípadne z ďalších zdrojov. 

Vízie/ ciele obce: 

Starostlivosť o všestranný rozvoj  územia obce  a o potreby jej obyvateľov 
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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 :  

Mošurov je súčasťou Prešovského okresu, ktorý organizačne  patrí do Prešovského 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 :   183 

Národnostná štruktúra :  slovenská národnosť 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : prevažne rímsko-katolícke vyznanie 

Vývoj počtu obyvateľov : počet obyvateľov sa dlhodobejšie drží na jednej úrovni 

 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci :      2,73 %       

Nezamestnanosť v okrese :  6,48 %       

Vývoj nezamestnanosti :  

- nezamestnanosť v obci v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne klesá 
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5.4. Symboly obce  :  Erb obce,    Vlajka obce,   Pečať obce   

 

 

 

 
            obecná zástava                                         obecný erb 

 

 

 

 

 
                   obecná pečať 
 

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. V písomných záznamoch z roku 1383 sa obec uvádza  pod názvom Ádamfólde,  

vo význame Adamovo Pole. 

      Spoľahlivým  dokumentom   o   vzniku   obce   je   až   listina kráľa Žigmunda z roku    

1405. Dovtedy  osada  bola  majetkovou  súčasťou hradného panstva Šariš.  

V roku  1432  zemiansky   majetok  získali   šľachtici  Tarzayovci, potom Bornemiszovci, 

ktorí  koncom  15. storočia  prisťahovali  nových   poddaných. Postupne  majetok a  pôdu 

odkupovali miestny obyvatelia. Koncom 19.storočia, pominulo poddanstvo i  nevoľníctvo  

a ľudia už mohli pracovať na vlastných pozemkoch.  

     Biedu a utrpenie znásobila ešte nadchádzajúca rozsiahla 1. svetová vojna. Neobišla ani 

Mošurov. Aj keď čas vojny pominul, jej následky trvali ešte dlho. Rany vojny sa postupne 

zaceľovali, ale  bolesť a  zatrpknutosť ľudí  poznačila  medziľudské vzťahy, najmä  medzi 

tými ktorí museli odísť na vojnu a ktorí sa z vojny  vyšmykli . 

      Život v ďalších rokoch sa predsa len  pomaly  vracal do normálnych koľají a do trochu 

lepších  časov. Vznik Slovenskej republiky  Mošurovčania   prijali rozvážne a s potešením, 

že sa naplnia dávnoveké národné i kresťanské túžby slovenského národa. 
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      Nastupujúce štyridsiate  roky už boli poznamenané ďalšou vojnovou pohromou, ktorá 

zasiahla  aj Mošurov.  V roku  1942  museli  odísť do vojny  aj  obyvatelia  z  našej    obce  

Frontové  boje  z    východu   krajiny  dosiahli  aj  Mošurov  a jeho okolie.  Hlavný  odboj 

sa  tu odohral  v  septembri 1944.  Vtedy  obyvatelia   Mošurova naložili najnutnejšie veci 

na  vozy  a  presťahovali  sa  hlboko do lesa, ku  kaplnke  sv . Apolónie,  kde si  zachránili 

 holé životy.  Z  toho  dôvodu  pri   tejto  kaplnke sa  každoročne stretávajú  Mošurovčania  

a slávnostnou svätou omšou ďakujú za záchranu svojich predkov. 

     V Súpise  pamiatok  na  Slovensku  je  z obce uvedený kostol sv. Joachima a sv. Anny, 

ktorý bol postavený Bornemiszovcami v roku 1725.        

 

5.6. Významné osobnosti obce :    

Ján Matis /Mathiász/ - významný slovenský šľachtiteľ viniča v Uhorsku     

                                                

6. Plnenie funkcií  obce   

6.1. Výchova a vzdelávanie – v obci nie je Základná ani materská škola. 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola - Terňa, Záhradné 

- Materská škola  v Terni a v Záhradnom  

 

6.2. Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

-    Zdravotné stredisko v Terni 

- Nemocnica s poliklinikou  - Prešov 

- Lekár  -  MUDr. Vinclerová   - súkromná ambulancia  pre dospelých 

                            MUDr. Gojdič          – súkromná dentálna ambulancia   

6.3. Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby v obci zabezpečuje : 

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

 

6.4. Kultúra  -     Spoločenský a kultúrny život v obci : 

       - strediskom kultúrneho života v obci je budova kultúrneho domu, ktorého spoločenská 

          miestnosť je využívaná k rôznym príležitostiam  

      - v priestoroch Kultúrneho domu je zriadená izba ľudových tradícií 
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6.5. Hospodárstvo  

- Významným poskytovateľom služieb v obci sú Potraviny u Alenky 

- Významná poľnohospodárska výroba v obci : Súkromne hospodáriaci roľníci 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

    Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2018. Obec v roku 2017 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12. 2017 uznesením č.10/2017 

Návrh rozpočtu obce Mošurov na roky 2019 – 2021 bol schválený ako orientačný. 

 

Rozpočet bol upravený /zmenený 2 - krát: 

- prvá zmena   schválená dňa  05.09. 2018  uznesením  č.    6/ 2018 

- druhá zmena schválená dňa  10.12. 2018  uznesením  č.  13/ 2018 

      

 

 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018   

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2018 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 49073     66432,82     67217,88 101 

z toho :     

Bežné príjmy 49073      58132,82     58917,88          101 

Kapitálové príjmy -   8300  8300          100 

Finančné príjmy - - - - 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
    

Výdavky celkom 49073      66432,82 66351,95  99 

z toho :     

Bežné výdavky 48073      52450,82 51948,46  99 

Kapitálové výdavky  1000 13982 14403,49 103 

Finančné výdavky     
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
    

Rozpočet obce      
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018   

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2018 

  

Bežné  príjmy spolu 58917,88 

z toho : bežné príjmy obce  58917,88 

             bežné príjmy RO  

Bežné výdavky spolu 51948,46 

z toho : bežné výdavky  obce  51948,46 

             bežné výdavky  RO  

Bežný rozpočet +6969,42 

Kapitálové  príjmy spolu 8300 

z toho : kapitálové  príjmy obce  8300 

             kapitálové  príjmy RO  

Kapitálové  výdavky spolu 14403,49 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  14403,49 

             kapitálové  výdavky  RO  

Kapitálový rozpočet  -6103,49 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu + 865,93 

Vylúčenie z prebytku   

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +865,93 

Príjmy z finančných operácií  

Výdavky z finančných operácií  

Rozdiel finančných operácií  
PRÍJMY SPOLU   67217,88 

VÝDAVKY SPOLU 66351,95 

Hospodárenie obce  +865,93 
Vylúčenie z prebytku  

Upravené hospodárenie obce +865,93 

 

 

Varianty riešenia hospodárenia obcíe: 

  

Prebytok rozpočtu v sume 865,93. 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  a v júni 2019 bol odvedený na účet 

RF. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  

Na účte rezervného fondu k 31.12. 2018 – 995,27 EUR 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     10 

7.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021      

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet  na 

rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Príjmy celkom 67217,83 55820 56390 57800 

z toho :     

Bežné príjmy 58917,88 55820 56390 57800 

Kapitálové príjmy      8300    

Finančné príjmy     
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
    

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet  na 

rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Výdavky celkom    66351,95 55820 56390 57800 

z toho :     

Bežné výdavky    51948,46 52320 53390 54800 

Kapitálové 

výdavky 
   14403,49  3500 3000 3000 

Finančné výdavky     
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
    

 

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

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

  

 

Majetok spolu 296 410,48 308 694,11   

Neobežný majetok spolu 292 325,29 304 035,43      

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 248,95 248,95   

Dlhodobý hmotný majetok 267 678,81 279 388,95   

Dlhodobý finančný majetok 24 397,53 24 397,53   

Obežný majetok spolu 3 895,97 4 458,58   

z toho :     

Zásoby  138,60   

Zúčtovanie medzi subjektami VS     

Dlhodobé pohľadávky     

Krátkodobé pohľadávky  1 184,67 1 194,01   

Finančné účty  2 711,30 3 125,97   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.     

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.     

Časové rozlíšenie  189,22 200,10   
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8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k  31.12.2018 

 

 

 

Vlastné imanie a záväzky spolu 170 732,35 176 155,89   

Vlastné imanie  96 792,66 94 242,66   

z toho :     

Oceňovacie rozdiely      

Fondy     

Výsledok hospodárenia  96  792,66 94 242,66   

Záväzky 2 331,04 7 034,84   

z toho :     

Rezervy  200 200   

Zúčtovanie medzi subjektami VS     

Dlhodobé záväzky 418,48 282,45   

Krátkodobé záväzky 1 712,56 6 552,39   

Bankové úvery a výpomoci     

Časové rozlíšenie 71 608,65 74 878,39   

 

 

8.3.Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2017 

Zostatok 

k 31.12 2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   1 029,06 1123,48 

Pohľadávky po lehote splatnosti   52,89 70,53 

SPOLU: 1 081,95 1 194,01 

 

8.4.Záväzky 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2017 

Zostatok 

k 31.12 2018 

Záväzky do lehoty splatnosti   1 712,56  6552,39 

Záväzky po lehote splatnosti   418,48 282,45 

/ Rezervy – 200 € /                         SPOLU: 2 331,04 7 034,84 
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9. Hospodársky výsledok  za 2018 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Predpoklad 

rok....  

Predpoklad 

rok ... 

Náklady 54  101,26 65 870,89   

50 – Spotrebované nákupy     4 791,81      5 428,31   

51 – Služby     9 464,19    11 480,56   

52 – Osobné náklady   28 740,40    36 755,15   

53 – Dane a  poplatky          17,29           

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

       530,50      1 415,90   

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

    9 395,72      9 759,32   

56 – Finančné náklady        425,68         461   

57 – Mimoriadne náklady     

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

       735,67         570,65   

59 – Dane z príjmov                        

Výnosy 54 669,97   63 320,89   

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

  1 156,68       1 156,68   

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
    

62 – Aktivácia     

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

   45 057,55    49 585,73   

64 – Ostatné výnosy       1 676,32        1 087,28   

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

         200,00         205,88   

66 – Finančné výnosy                 

67 – Mimoriadne výnosy                   120   

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

     6 579,42       

11 165,32 

  

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

   + 568,71       - 2 550   
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Hospodársky výsledok -  v sume  - 2 550  EUR bol z dôvodu odstupného, odchádzajúcemu  

starostovi  na ktorý neboli finančné prostriedky a musel sa vytvoriť splátkový kalendár aj pre 

rok 2019 

................................................................................................................................................... 

 

Ostatné  dôležité informácie 

9.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

MV SR BV – REGOB €                    61,05 

MF SR BV – Voľby samosprávy miest, obcí                 486,46 

MV SR BV – Na povodne a ŽP                   17,29 

MV SR BV -  Register adries                  19,60  

ŠR / ESF BV – Na podporu zamestnanosti (UoZ - § 50 j)              5 567,95                   

MF SR KV – Na rekonštrukciu chodníkov v obcí              8 300  

 

Popis najvýznamnejších prijatých  transferov: 

- Dotácia z MF SR bola účelovo určená na kapitálové výdavky na čiastočnú úhradu 

výdavkov akcie „ Rekonštrukcia chodníkov v obci “ vo výške 8 300 € . 

Obec viedla osobitnú evidenciu o účele použitia dotácie. 

- Transfer zo ŠR/ ESF – poskytnutý na podporu rozvoja miestnej zamestnanosti pre 

  Všeobecné administratívne práce na Obecnom úrade. 

9.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2018 obec zo svojho rozpočtu  neposkytla dotáciu . 

Prijímateľ 

dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

                 

 

9.3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Rekonštrukcia časti chodníkov v obci z prostriedkov Miestnej akčnej skupiny Stráže, 

na základe Usmernenia Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. 
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9.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

V novembri  2018  sa  konali  Voľby  do  samosprávy  miest a obci. V našej obci  

JUDr. Stanislav Krajňák  ukončil  funkciu starostu obce. Do novej funkcie starostu obce  

bol  zvolený  Ing. Ondrej Chlebuš  a do  Obecného  zastupiteľstva:  Ing. Stanislav Fertaľ, 

Mgr. Ján Fertaľ,  Ing. Jozef Feťko,  František Čajka  a  Melánia Segedyová. 

 

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

Obec nevedie súdne spory. 

 

Vypracoval:   Čajková  ......................                     Schválil: Ing.Chlebuš .......................... 

 

 

V Mošurove     dňa  30.08. 2019  

 

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


