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1. Úvodné slovo starostu obce
Konsolidovaná výročná správa obce Mošovce za rok 2017, ktorú predkladám, je dokument,
ktorý nielen prostredníctvom tabuliek a čísel hodnotí, ako obec hospodárila v uplynulom
roku, ale poskytuje aj základné informácie o majetku a finančnej situácii konsolidovaného
celku i jednotlivých súčastí, podáva analýzu príjmov a výdavkov, nákladov a výnosov,
prehľad o transferoch a dotáciách a iné dôležité informácie o obci a jej jednotlivých
organizáciách ako súčasti konsolidovaného celku. Poskytuje reálny pohľad na činnosť obce
a dosiahnuté výsledky. V sledovanom roku sme sa snažili plniť všetky úlohy, ktoré nám
vyplývajú z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a doplnkov, Ústavy Slovenskej republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými
sa obec riadi a pri zabezpečovaní samosprávnych kompetencií a kompetencií, vyplývajúcich
z preneseného výkonu štátnej správy. Treba uviesť, že počet kompetencií kladených na
samosprávne orgány z roka na rok rastie, no ich finančné krytie značne zaostáva. Nároky na
pracovníkov sa neustále zvyšujú a musia sa neustále vzdelávať. V súvislosti s eGovernment
čo je elektronická forma výkonu verejnej správy prostredníctvom informačno-komunikačných
technológií sa museli zmeniť viaceré pracovné postupy a zvýšili sa nároky na obsluhu nových
počítačových programov a systémov, u ktorých problémy zo strany štátu nie sú doriešené.
Napriek rôznym úskaliam môžem skonštatovať, že sme pre obec a jej obyvateľov vykonali
veľa užitočnej práce, čo v konečnom dôsledku môžu občania sami vidieť a porovnať s inými
obcami nielen v našom regióne, ale aj okrese či v celom Žilinskom kraji.
A teraz v krátkosti vymenujem zrealizované aktivity v roku 2017:
- prvá etapa rekonštrukcie zdravotného strediska (19.889,- €),
- investície do ŠRZ Drienok, s.r.o. – recepcia, rekonštrukcia vrtu, odvodnenie (19.279,- €),
- rekonštrukcia sociálnych zariadení a čiastočne obslužných priestorov domu smútku
(11 463,68 €),
- oprava verejného osvetlenia na ulici Vidrmoch (3.551,- €),
- odvodnenie dolného dvora obecného úradu a rekonštrukcia oplotenia (4 861,- €),
- rekonštrukcia ciest na Prostrednicu a za ŠRZ Drienok,
- rekonštrukcia oplotenia na multifunkčnom ihrisku a zakúpenie zámkovej dlažby,
- vybudovanie novej dažďovej kanalizácie na ulici Dolný riadok,
- množstvo iných menších akcií, ktoré robila obec svojpomocne.
V priebehu roku 2017 ste do domácností dostali množstvo písomných materiálov k rôznym
problematikám spojených s výstavbou oblastného strediska služieb spoločnosti
SWIETELSKY a petície proti tejto investícii. Svoje názory k tomuto som písomne
prezentoval a stojím si za nimi dodnes. Stratou tohto investora sme prišli o veľké financie
a nevybudovanie novej križovatky sme pocítili zvýšením dopravy najviac na ulici F. Kafendu.
Financie chýbali a chýbajú a s tým súvisí, že nastali problémy pri zostavovaní rozpočtu na rok
2018. Museli sme aspoň niektoré poplatky v školstve a v sociálnej oblasti zvýšiť, aby sa
mínus v týchto oblastiach nezvyšoval a v rozpočte zostali financie aspoň na pokračovanie
rekonštrukcie zdravotného strediska, výmenu dvoch havarijných rozvodní verejného
osvetlenia na uliciach F. Kafendu, SNP a na najnevyhnutnejšiu údržbu obecného majetku. Na
dokončenie rekonštrukcie domu smútku, opravu chodníkov a ciest, na spolufinancovanie
výstavby zberného dvora, na výstavbu nových šatní na futbalovom ihrisku, alebo na
generálnu opravu multifunkčného ihriska si bude musieť obec vziať úver, ak tieto potrebné
investičné akcie bude chcieť zrealizovať. Záleží to však na poslancoch obecného
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zastupiteľstva, či úver a úpravu rozpočtu obce na rok 2018 odsúhlasia a ktoré z týchto
investičných akcií vyhodnotia, že je potrebné realizovať.
V roku 2017 sme zorganizovali podobné podujatia ako v roku 2016. Myslím si, že úspešne.
Pripravili sme aj nové podujatie – Festival klobás, ktorý sa stretol s veľmi priaznivými
reakciami širokej verejnosti. Druhý ročník je naplánovaný na 17. 11. 2018 a verím, že nájde
pokračovateľov aj u nástupcov po komunálnych voľbách. Ocenením, že akcie v obci
pripravujeme dobre a zodpovedne bude, že 4. ročník Mošovského duatlonu bude aj
majstrovstvami Slovenska v duatlone, ktoré sa budú konať dňa 9. 9. 2018. Už
samozrejmosťou je jarmok, ktorého 24. ročník pripravíme a zorganizujeme v dňoch 5. a 6.
októbra, t.j. tradične v prvý októbrový víkend.
Vyslovujem týmto poďakovanie orgánom obce, členom obecného zastupiteľstva a jeho
komisiám, ktoré svojou činnosťou naplnili svoje poslanie, ktoré im zverujú kompetencie
podľa ustanovení príslušných právnych noriem. Zároveň sa chcem poďakovať školám,
spoločenským, športovým a kultúrnym organizáciám, ktoré svojou aktívnou činnosťou
udržujú kultúrne a historické dedičstvo predkov a prispievajú k rozvoju obce a kvality života
jej občanov.

Ing. Peter Košík
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2. Identifikačné údaje obce
Názov:
Obec Mošovce
Sídlo:
Kollárovo námestie 314/10, 038 21 Mošovce
IČO:
00316806
DIČ:
2020594873
Štatutárny orgán obce: Ing. Peter Košík, starosta obce
Telefón:
043/4944100, 0918 529 575
Mail:
mosovce@mosovce.sk
Webová stránka:
www.mosovce.sk
Právna forma:
obec

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:
Zástupca starostu obce:
Hlavný kontrolór obce:
Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Peter Košík
Jana Fánčiová
Ing. Ľubica Moravcová
Jana Fančiová
RSDr. Jozef Dírer
Stanislav Géryk
Ján Tesák /Jarmila Janáková/
Ing. Peter Matula
Svetlana Petrovičová
Mgr. Ľudmila Piecková
Mgr. Katarína Sadloňová
Elena Tarašová

Komisie:
1. Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských činností
Predseda: Elena Tarašová
Členovia: Mgr. Mariana Ballová, Mgr. Ľudmila Piecková, Ing. Mgr. Peter Mojtek,
Ing. Miroslav Petrovič, Ján Reťkovský, Mária Solárová
2. Komisia územného plánu, výstavby, dopravy a životného prostredia
Predseda: Ing. Peter Matula
Členovia: Jarmila Janáková, Ing. Jaroslav Tesák, Marián Šipula, Peter Hrča, Martin
Kopecký, Ing. Ingrid Bubelínyová
3. Komisia sociálna, školská, kultúry, mládeže a športu
Predseda: Mgr. Katarína Sadloňová
Členovia: Mgr. Tibor Harkabus, Mgr. Adriana Brázdová, Mgr. Art. Milan Olšiak,
PhDr., Mgr. Marek Martinkovič, Mgr. Andrea Cabadová, Bc. Danuša Lúdiková,
Svetlana Petrovičová
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4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce
podľa zákona č. 357/2004 Z. z.
Predseda: Elena Tarašová
Členovia: Mgr. Katarína Sadloňová, Mgr. Ľudmila Piecková
5. Komisia pre implementáciu fondov EU
Predseda: Mgr. Ľudmila Piecková
Členovia: Ing. Peter Matula, RSDr. Jozef Dírer, Mgr. Lena Hanková, Janka
Lichnerová, Ing. Ingrid Bubelínyová
6. Komisia verejného poriadku
Predseda: Stanislav Géryk
Členovia: Svetlana Petrovičová, Ján Tesák, Peter Lúdik st., Milan Reťkovský, Michal
Petrovič
7. Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností podľa zák. NR SR č. 9/2010
Z.z.
Predseda: Svetlana Petrovičová
Členovia: Stanislav Géryk, Ján Tesák, Jana Fánčiová – náhradník
8. Komisia ZPOZ
Predseda: Jana Fánčiová
Členovia: RSDr. Jozef Dírer, Bc. Danuša Lúdiková, Ing. Ján Žirko, PaedDr. Iveta
Thomková, Mgr. Monika Škutová, Viera Žilová, Ing. Alena Klaudínyová, Anna
Tesáková, Oľga Zorkóciová, Marcela Bodorovská.
Obecný úrad:
o Ing. Ingrid Bubelínyová - technické a investičné oddelenie, dane a poplatky
o Bc. Ľubica Borcovanová - administratíva
o Bc. Danuša Lúdiková - evidencia obyvateľstva, matrika, ÚPSVaR, opatrovateľky
o Mária Solárová - mzdy, pokladňa, ekonomika, účtovníctvo
o Peter Hrča - zamestnanec
o Jozef Ličko - zamestnanec
o Igor Žila - zamestnanec
o Marta Čierna - opatrovateľka
o Dana Felcanová - opatrovateľka
o Monika Matečková - opatrovateľka
o Magdaléna Miškociová - opatrovateľka
o Viera Volnová - opatrovateľka
Materská škola bez právnej subjektivity:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca

Materská škola Mošovce
Mládeže 359, 038 21 Mošovce
00316806
2020594873
Danica Janecová, riaditeľka školy
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Telefón:
Mail:
Webová stránka:
Právna forma:
Základná činnosť:

043/4944231
mosovce.ms@gmail.com
www.mosovce.sk
materská škola bez právnej subjektivity
predprimárne vzdelávanie

Pedagogickí zamestnanci:

Nepedagogickí zamestnanci:

Danica Janecová - riaditeľka
Eva Šmálová - učiteľka
Janka Lichnerová -učiteľka
Bc. Dana Zubáňová –učiteľka
Lucia Mikušová - učiteľka
Zuzana Lukáčová - vedúca ŠJ
Magdaléna Prokšová - kuchárka
Marcela Sklenárová - školníčka

Rozpočtové organizácie obce:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Telefón:
Mail:
Webová stránka:
Právna forma:
Základná činnosť:

Základná škola Jána Kollára Mošovce
Kollárovo námestie 33/3, 038 21 Mošovce
37811169
2021647881
PaedDr. Iveta Thomková, riaditeľka školy
043/4944232, 0910 944 232
skola@zsmosovce.edu.sk
www.zsmosovce.edupage.org
rozpočtová organizácia
vzdelávanie

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Telefón:
Mail:
Webová stránka:
Právna forma:
Základná činnosť:

Základná umelecká škola Mošovce
Kollárovo námestie 31/1, 038 21 Mošovce
37909509
2021880652
Mgr. Art. Milan Olšiak, PhDr, riaditeľ školy
043/4944033
zusmosovce@gmail.com
www.zus-mosovce.sk
rozpočtová organizácia
vzdelávanie

Príspevkové organizácie: obec nemá príspevkové organizácie
Neziskové organizácie: obec nezaložila žiadne neziskové organizácie
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Obchodné spoločnosti založené obcou:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Telefón:
Mail:
Webová stránka:
Právna forma:
Vklad do ZI:
Podiel :
Základná činnosť:

ŠRZ Drienok s. r. o.
Na Drienok 460, 038 21 Mošovce
36377970
2020117198
Ing. Pavel Sklenár, konateľ spoločnosti
043/4944172, 0905 442 831
info@drienok.sk
www.drienok.sk
spoločnosť s ručením obmedzeným
6 638,783775 EUR
100 %
poskytovanie ubytovacích služieb hotelového typu
verejné stravovanie
poskytovanie závodného stravovania
sprievodcovská činnosť
doplnkové služby v cestovnom ruchu – prevádzkovanie kúpaliska
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich k
regenerácii a rekondícii
kempingy a prechodné ubytovanie
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobkov
pohostinské služby
reklamná a propagačná činnosť
organizovanie akcií v oblasti spoločenskej zábavy
organizovanie športových a rekreačných aktivít
organizovanie kurzov, školení a vzdelávacích aktivít
realizácia netradičných foriem cestovného ruchu, vidiecka turistika
a agroturistika
prenájom športových potrieb a bicyklov
maloobchod s potravinami
vnútroštátna nákladná cestná doprava
vedenie účtovníctva
prípravné práce k realizácii stavby
uskutočnenie stavieb a ich zmien
dokončovacie stavebné práci pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Starostlivosť o rozvoj obce a obyvateľov. Zabezpečovanie kvalitných služieb
obyvateľom obce, podnikateľom a návštevníkom obce. Zvyšovanie kvality života obyvateľov
obce.
Vízie obce: Obec Mošovce sa stane príjemným miestom pre život obyvateľov s rozvinutou
infraštruktúrou, s vysokým štandardom služieb, s možnosťami pre rekreáciu, ktoré budú lákať
návštevníkov zo širokého okolia. Obec bude vyvážene a ohľaduplne využívať svoje prírodné
bohatstvo a postavenie v regióne za účelom jeho ekonomického a ekologického
zveľaďovania.
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Ciele obce: Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Mošovce po ekonomickej, sociálnej a
kultúrnej stránke. Ekonomický, kultúrny a spoločenský rast bude zabezpečený
prostredníctvom disponibilného potenciálu nachádzajúceho sa v ľudských, prírodných a
ekonomických zdrojoch. Hlavné zameranie ekonomickej činnosti bude obec smerovať do
zlepšovania podmienok života obyvateľov obce v zdravom životnom prostredí pri zachovaní
okolitého prírodného potenciálu. Opatreniami pre podporu malého podnikania a služieb sa
bude snažiť zvyšovať počet pracovných miest v obci. V oblasti cestovného ruchu vytvorí
podmienky v rámci hodnôt nachádzajúcich sa v okolí. Pre obyvateľov dôchodkového veku
vytvorí podmienky pre dôstojné prežitie staroby.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec Mošovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
jej územia a potreby jej obyvateľov.
5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce : Región Turiec
Samosprávny kraj

: Žilinský

Okres

: Turčianske Teplice

Susedné mestá a obce

: Martin a Turčianske Teplice
Turčiansky Michal, Rakša, Blatnica, Socovce, Malý Čepčín,
Karlová

Celková rozloha obce

: 5 794 ha

Nadmorská výška

: 485 m nad morom

5.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31. 12. 2017:
1 355
Národnostná štruktúra : - slovenská 1 340
- maďarská
3
- česká
11
- ukrajinská
1
Vývoj počtu obyvateľov v roku 2017: narodilo sa
prisťahovalo sa
odsťahovalo sa
zomrelo
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14
40
29
17

5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci: 2,44 %
Nezamestnanosť v okrese: 4,70 %

5.4 Symboly obce
Symboly obce
Vlajka, erb a pečať

5.5 História obce
Prvý raz sa Mošovce spomínajú v donačnej listine kráľa Ondreja II. z roku 1233. Najprv sa
rozvíjali ako kráľovská osada so slobodnou advokáciou, od polovice 14. storočia ako výsadné
mestečko podriadené kráľovskému hradu Blatnica. Roku 1527 sa dostali do rúk rodu
Révayovcov, ktorý takmer 400 rokov potláčal mošovské mestské práva.
V minulosti boli Mošovce významným remeselníckym strediskom Turca. Remeselná výroba
dosiahla skutočne veľký rozmach a v mestečku pôsobilo okolo 15 cechov, najdlhšie sa udržal
cech čižmárov a najslávnejší cech kožušníkov. Dnešné Mošovce možno charakterizovať ako
významnú rekreačnú oblasť s množstvom pozoruhodností.
5.6 Pamiatky
Zo stavebných pamiatok si zaslúži pozornosť najmä rokokovo klasicistický kaštieľ z druhej
polovice 18. storočia s rozsiahlym anglickým parkom.

Kaštieľ

Anglický park
- 11 -

Ďalšími zaujímavosťami obce sú: pamätné miesto rodného domu Jána Kollára, neogotický
kostol postavený na mieste starého kostola s cenným oltárom, evanjelický kostol z roku 1784,
mauzóleum s múzeom remesiel a secesný skleník z roku 1800.

Dom Jána Kollára

Mauzóleum

Mošovce majú skutočne jedinečné okolie. Komplex historických alejí a zelene vytvára
esteticky pôsobivú mozaikovite rozčlenenú krajinu, citlivo nadväzujúcu na lesné komplexy
Veľkej Fatry. Toto pohorie patrí k turisticky najpríťažlivejším horstvám na Slovensku.
Vápence a dolomity fantastických tvarov, neopísateľné krásy Gaderskej, Blatnickej a iných
dolín priťahujú obdivovateľov prírodných krás zo široka ďaleka.
5.7 Významné osobnosti obce
Mošovce dali slovenskému národu veľa významných osobností, z ktorých najznámejšie sú
hudobný skladateľ Frico Kafenda (1883-1963), spisovateľka Anna Lacková-Zora (18991988), literárny kritik, historik a básnik Štefan Krčméry (1892-1955).
Najvýznamnejším z rodákov je veľký básnik Slovanov, filozof a evanjelický kazateľ Ján
Kollár (1793-1852), ktorý svojou básnickou skladbou Slávy dcera nesmrteľne vstúpil
najmenej do dvoch národných literatúr. Slávy dcera účinkovala na vtedajšie i neskoršie
pokolenia národovcov a vlastencov ako východisko i motív zároveň. V pôvodine a v
prekladoch prenikla aj do širšieho slovanského a neslovanského sveta a naveky preslávila
svojho tvorcu.
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Okrem toho sa v obci narodili, resp. tu pôsobili aj nasledovní dejatelia:
* Izák Abrahamides - spisovateľ a náboženský buditeľ
* Dušan Čajka - lekár a organizátor lekárstva na Slovensku
* Ján Emanuel Dobrucký - lužickosrbský národný buditeľ a básnik
* Dušan Jamriška - dôstojník a účastník SNP
* Daniel Krman - spisovateľ a prekladateľ
* Daniel Láni - cirkevný spisovateľ
* Eliáš Láni - básnik a spisovateľ
* Gregor Láni - evanjelický cirkevný hodnostár a spisovateľ
* Viliam Lenčo - pedagóg
* Karol Lilge - národný buditeľ a spisovateľ
* Matej Lochman - kňaz a kronikár
* Matej Miškóci - národný buditeľ a pedagóg
* Matej Polereczky - dôstojník účastniaci sa Rákoczyho povstania
* Ján Sturmayr - architekt
* Ján Šikura - historik
* Ondrej Šoltýs - encyklopedista
* Samuel Štarke - národný buditeľ
* Ladislav Zgúth - národný buditeľ a redaktor
*Jozef Tatár - básnik, spisovateľ pre deti a mládež, narodil sa 9. októbra 1954, zdroj: Wikipédia

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:


Materská škola bez právnej subjektivity. Súčasťou Materskej školy je Školská jedáleň.
Ich zriaďovateľom je obec Mošovce.

a rozpočtové organizácie obce:
 Základná škola Jána Kollára s právnou subjektivitou. Súčasťou ZŠ je aj školská jedáleň
a školský klub detí.
 Základná umelecká škola s právnou subjektivitou.
6.2 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci zabezpečuje:
 Všeobecný praktický lekár
 Detský lekár
 Zubár

Ostatná odborná zdravotná starostlivosť je poskytovaná pre občanov v poliklinike
v Turčianskych Tepliciach, ktoré sú od obce vzdialené 6 km, alebo v meste Martin, ktoré je
od obce vzdialené 20 km.
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6.3 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje:



obecný úrad prostredníctvom vlastných zamestnancov formou opatrovateľskej služby
v mieste trvalého bydliska opatrovaného občana,
obec poskytuje zo svojho rozpočtu príspevok na stravu pre občanov s trvalým
pobytom v obci Mošovce – starobným dôchodcom a občanom, ktorí sú pre svoj
nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na cudzie stravovanie.

6.4 Kultúra
Obec Mošovce vydáva občasník - Hlas Mošoviec. V roku 2017 vyšiel už 45. ročník.
V obci sa každoročne organizujú tradičné podujatia, ktorými sú:





















Maškarný ples, ktorí organizujú poslanci obce v spolupráci s obecným úradom
Fašiangový sprievod organizujú mošovskí hasiči
Stavanie mája- celoobecné podujatie s kultúrnym programom detí miestnej ZŠ a ZUŠ
Deň matiek – celoobecná oslava s vystúpením detí MŠ, ZŠ a ZUŠ
Mošovský sedmohlások – súťaž detí v speve slovenských ľudových piesní, ktorú
organizuje Základná škola Jána Kollára
Uvítanie detí do života
Jánska vatra
Letný obecný piknik
Súťaž o putovný pohár starostu obce v požiarnom úroku
Memoriál Stanislava Géryka – futbalový turnaj
Volejbalový turnaj mužov a žien o putovný pohár ŠRZ Drienok s medzinárodnou
účasťou
Mošovský duatlon
Mošovský jarmok, ktorý mal v roku 2017 už 23. ročník. Jarmok býva spojený so
sprievodnými podujatiami, ako sú oblastná výstava drobných zvierat, výstava ovocia,
zeleniny a kvetov a výstava sypaných obrazov. Okrem nákupu tradičných
remeselných výrobkov ako aj komerčného tovaru si ľudia môžu prísť na svoje aj
vďaka bohatému kultúrnemu programu.
Posedenie s dôchodcami – jubilantmi
Festival klobás – v roku 2017 sa konal 1. ročník
Mošovská obecná zabíjačka. Občania obce si môžu pochutnať na výbornej kapustnici,
jaternicovej kaši, klobáskach a ďalších zabíjačkových špecialitách.
Mošovské zimné radovánky, kedy príde do obce Mikuláš a rozdáva deťom svoje
darčeky. Súčasťou zimných radovánok sú aj trhy, kde občania Mošoviec ponúkajú
svoje vlastné výrobky na predaj.
Futbalový turnaj Old Boys
Vianočný stolnotenisový turnaj – Memoriál Igora Šavla
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Jarmok

Festival klobás

Medzinárodná spolupráca
Obec má podpísanú spoluprácu s družobnou obcou Lalite zo Srbska a s družobnými obcami
Kozy a Dwikozy z Poľska.
Návštevy delegácií medzi obcou a družobnými partnerstvami bývajú zvyčajne raz alebo
dvakrát do roka, pri rôznych podujatiach či už u nás v Mošovciach, alebo pri oslavách v Lalite
alebo v Kozách.
6.5 Hospodárstvo a služby
Služby v obci poskytujú
Alpine s. r. o. - Park Hotel Kaštieľ Mošovce
Akord krásy s.r.o. - Eva Rybanská
COOP Jednota SD
BS Real Team - pohostinstvo „U Standy“
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Jozef Dírer - ubytovacie služby
FATRAN s.r.o. - pekáreň
Oľga Harkabuzová, obchodná činnosť
Ľudmila Hrivnáková Vindom
Mária Chromeková, holičstvo, kaderníctvo
Karol Chreno
Kozmetika Zuzana
Milan Lukáč – Janka
Milena Kováčová – výroba čokoládových praliniek
Mgr. Marta Majerová - lekáreň
MUDr. Ľubica Mendelová - detská lekárka
MUDr. Ľubomír Vladár - praktický lekár
MUDr. Martin Rybárik - zubný lekár
Pálenica Starý mlyn - Jana Lukáčová
Svetlana Petrovičová - cukrárenská výroba
Pričšáková – Second hand, sklárstvo
Rozličný tovar, Ivana Rišianová
Slovenská pošta, a. s.
Stanislav Géryk, STENLY
ŠRZ Drienok s.r.o. – spoločnosť založená obcou Mošovce
Vegaprint, s.r.o.
Viera Žilová – Smack & Cafe Sokolovňa

Priemysel v obci
V obci Mošovce sa nachádza viacero menších firiem:
Drotov Juraj Zubáň
Drotov Ján Piecka
FARMAVET s.r.o.
Ján Čierny
Ján Feriančik, včelárstvo
Jozef Geisbacher - Auto Drienok
Pavol Zachar – Auto Drienok
Lesy SR š.p.
Lucia Murčová
KOVO – LAK, s. r. o.
O.S.T. – REMO s. r. o.
Anton Poništ
Radovan Ryba - Stolárstvo
STRECHAP, Peter Arvensis
STS –Mechanizácia s.r.o.
Miroslav Vladár, Taxi služba
Mgr. Viola Sadloňová, Taxi služba
Zberňa surovín Budiský Ján
ZVARTEP – S.H.V. s. r. o.
a ostatné nespomenuté firmy
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Poľnohospodárska výroba
Poľnohospodárske družstvo Mošovce
Samostatne hospodáriaci roľníci
Spoločenské organizácie
Dobrovoľný hasičský zbor
Klub dôchodcov, ktorý bol založený v roku 2017
Poľovná spoločnosť
Poľovné združenie Bukovina
Slovenský zväz chovateľov
Slovenský zväz záhradkárov
Urbárske spoločenstvo

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií ako aj
z ďalších zdrojov. 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 2017 bol zostavený
ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako
schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Mošovce dňa 15.12.2016
uznesením č. 51/E/2016.
Rozpočet bol zmenený sedemkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 09.03.2017 uznesením č. E/1/11/13/II/2017,
druhá zmena schválená dňa 11.05.2017 uznesením č. A/1/4/V/2017, E/1/4/V/2017,
E/2/4/V/2017, E/3/4/V/2017, E/4/4/V/2017,
tretia zmena schválená dňa 22.06.2017 uznesením č. E/1/7/VII/2017, E/2/7/VII/2017,
A/1/8/VII/201,7
štvrtá zmena
schválená dňa 14.09.2017 uznesením č. A/1/12/IX/2017,
E/1/12/IX/2017,
piata zmena schválená dňa 09.11.2017 uznesením č. A/1/10/X/2017, E/1/10/X/2017,
E/2/10/X/2017,
šiesta zmena schválená dňa 14.12.2017 uznesením č. A/15/XI/2017,
siedma zmena schválená dňa 24.01.2018 uznesením č. A/1/5/I/2018.
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7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017

Upravený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2017

1 233 060,00

1 263 916,44

1 261 927,90

99,84

1 146 200,00
0,00
70 960,00
15 900,00

1 169 956,44
5 150,00
72 910,00
15 900,00

1 180 095,00
5 210,00
48 106,57
28 516,33

100,87
101,16
65,98
179,34

1 233 060,00

1 262 766,44

1 250 762,13

99,05

458 070,00
74 810,00
2 000,00
12 000,00
686 180,00

459 492,44
87 310,00
6 124,00
12 000,00
697 840,00

456 820,45
65 499,20
6 034,04
11 241,45
711 166,99

99,42
75,02
98,53
93,68
101,91

0,00

1 150,00

11 165,77

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Kapitálový výdavky RO
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy spolu

1 208 611,33

z toho : bežné príjmy obce

1 180 095,00

bežné príjmy RO

28 516,33

Bežné výdavky spolu

1 167 987,44

z toho : bežné výdavky obce

456 820,45

bežné výdavky RO

711 166,99

Bežný rozpočet

40 623,89
5 210,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

5 210,00

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

71 533,24

z toho : kapitálové výdavky obce

65 499,20

kapitálové výdavky RO

6 034,04

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
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-66 323,24
-25 699,35
-180,28
-25 879,63

Príjmy z finančných operácií

48 106,57

Výdavky z finančných operácií

11 241,45

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

36 865,12
1 261 927,90
1 250 762,13
10 985,49
583,86

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

10 401,63

Schodok rozpočtu v sume 25 699,35 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 180,28 EUR bol v rozpočtovom
roku 2017 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
25 879,63 EUR
Schodok rozpočtu 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 sa upravuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 180,28 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 180,28 EUR
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zostatok finančných operácií v sume 36 865,12 EUR, upravený o prostriedky z činnosti
stravovania ZŠ podľa osobitných predpisov v sume 583,86 EUR bol v rozpočtovom roku
2017 vysporiadaný bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 25 879,63 EUR
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 v sume 10 401,63 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
K 31. 12. 2017 bol stav na bežných účtoch nasledovný:
Finančné účty obce spolu: 43 741,80 EUR v tom Rezervný fond 33 267,40 EUR.
SF 405,15 EUR, stravovací účet 404,62 EUR.
Zostatok bežného účtu ZUŠ: 34,72 EUR
Zostatok príjmového účtu ZUŠ: 0,00 EUR
Zostatok bežného účtu ZŠ: 346,30 EUR
Zostatok príjmového účtu ZŠ: 36,00 EUR
Spolu: 44 158,82 EUR
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43 741,80 + 34,72 + 346,30 + 36,00 – 33 267,40 = 10 891,42 – 180,28 EUR ŠR = 10 711,14
Rozdiel medzi vypočítaným výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2017 a finančnými
účtami k 31. 12. 2017 je vo výške 309,51 EUR. Rozdiel vznikol nesprávnym zaúčtovaním
rozpočtových položiek.
Na základe uvedených skutočností bola skutočná tvorba rezervného fondu za rok 2017
vo výške 10 711,14 EUR.
7.3 Rozpočet na roky 2018 - 2020
Skutočnosť
k 31.12.2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou
Kap. výdavky RO
s právnou subjektivitou

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

1 261 927,90

1 233 800,00

1 198 100,00

1 198 100,00

1 208 611,33
5 210,00
48 106,57
28 516,33

1 154 600,00
0,00
43 000,00
36 200,00

1 161 900,00
0,00
0,00
36 200,00

1 161 900,00
0,00
0,00
36 200,00

Skutočnosť
k 31.12.2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

1 250 762,13

1 233 800,00

1 198 100,00

1 198 100,00

456 820,45
65 499,20
11 241,45
711 166,99

493 970,00
39 000,00
8 000,00
692 830,00

495 000,00
0,00
8 000,00
695 100,00

495 000,00
0,00
8 000,00
695 100,00

6 034,04

0,00

0,00

0,00

- 20 -

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok

8.1 Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31.12.2016
3 060 354,95

Skutočnosť
k 31.12.2017
3 106 416,67

2 666 817,70

2 769 388,84

18 916,69

10 647,97

2 343 448,36

2 454 288,22

Dlhodobý finančný majetok

304 452,65

304 452,65

Obežný majetok spolu

391 249,65

331 700,76

3 479,58

2 858,98

288 762,21

279 768,63

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

16 196,46

4 197,58

Finančné účty

82 811,40

44 875,57

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

2 287,60

5 327,07

Skutočnosť
k 31.12.2016
3 122 397,82

Skutočnosť
k 31.12.2017
3 196 609,73

2 980 022,91

3 079 245,21

18 916,69

10 647,97

2 663 292,35

2 770 783,37

Dlhodobý finančný majetok

297 813,87

297 813,87

Obežný majetok spolu

139 710,16

112 921,64

Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie

a) za konsolidovaný celok
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
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z toho :
Zásoby

5 786,58

6 381,26

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

13 673,32

19 515,30

120 250,26

87 025,08

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

2 664,75

4 442,88

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31.12.2016
3 060 354,95

Skutočnosť
k 31.12.2017
3 106 416,67

2 260 536,17

2 222 046,89

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

2 260 536,17

2 222 046,89

85 198,92

84 815,86

Rezervy

1 100,00

3 642,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

1 950,00

180,28

721,08

480,57

Krátkodobé záväzky

22 943,54

33 270,16

Bankové úvery a výpomoci

58 484,30

47 242,85

714 619,86

799 553,92

Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie
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b) Za konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12.2016
3 122 397,82

Skutočnosť
k 31.12.2017
3 196 609,73

2 227 802,27

2 203 283,36

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

2 227 802,27

2 203 283,36

179 617,28

179 697,31

Rezervy

2 275,20

4 675,20

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

1 950,00

180,28

Dlhodobé záväzky

4 391,88

3 927,91

112 515,90

117 837,10

58 484,30

53 076,82

714 978,27

813 629,06

Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Na účte 021 – stavby je vykázaný prírastok vo výške 11 842,74 €, čo predstavuje zaradenie
rekonštrukcie plynového kúrenia na obecnom úrade do majetku obce a prírastok vo výške
4 279,06 €, čo predstavuje rekonštrukciu vrtu VR. 1 v areáli ŠRZ Drienok, ktorú bolo treba
vykonať z dôvodu novely Vodného zákona.
Úbytok na účte 021 vo výške 12 176,13 € predstavuje vyradenie majetku na základe
vykonanej inventarizácie nasledovne: 232,36 € zásobník pitnej vody, 6 399,46 € montovaná
garáž a dielňa a 4 702,38 € montovaná garáž pre autobus v areáli ŠRZ Drienok. Garáže boli
v minulosti predané, ale neboli vyradené z majetku obce. Vo výške 841,93 € bola vyradená
z majetku obce chatka č. 31 v areáli ŠRZ Drienok, ktorá sa zlikvidovala v roku 2017
z dôvodu výstavby novej recepcie.
Na účte 022 – je vykázaný prírastok vo výške 4 000,- €. Do majetku obce bolo zaradené
vysokotlaké hasiace zariadenie pre DHZ.
Na účte 023 – dopravné prostriedky je vykázaný úbytok vo výške 2 578,67 €, čo predstavuje
vyradenie majetku - malotraktora Tomo Vinkovic z dôvodu predaja.
Na účte 028 je vykázaný úbytok majetku v celkovej výške 2 702,48 €. Jedná sa o
rôzny drobný hmotný majetok evidovaný v nízkych cenách, ktorý bol vyradený na základe
inventúry, majetok bol nefunkčný, nepoužiteľný, poškodený, morálne opotrebovaný.
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Na účte 042 obec v roku 2017 zaúčtovala faktúry za odvodnenie studne v areáli ŠRZ Drienok
vo výške 2 000,- €, vysokotlaké hasiace zariadenie pre DHZ vo výške 4 000,- €, porez
guľatiny na strechu Domu smútku vo výške 845,68 €, rekonštrukciu vrtu VR. 1 v areáli ŠRZ
Drienok vo výške 4 279,06 €, rekonštrukciu sociálnych zariadení v Dome smútku vo výške
10 618,- €, rekonštrukciu oporného múru pri budove obecného úradu vo výške 4 861,- €,
doplnenie verejného osvetlenia na ulici Vidrmoch vo výške 3 550,92 €, rekonštrukciu
zdravotného strediska /okná/ vo výške 15 963,50 €, projektovú dokumentáciu na
rekonštrukciu zdravotného strediska vo výške 2 500,- €, projektovú dokumentáciu na plyn na
zdravotnom stredisku vo výške 1 210,- €, poplatok za prípojku plynu na zdravotnom
stredisku vo výške 216,36 €, rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo výške 1 013,68 €
a nákup zámkovej dlažby na chodník vo výške 1 441,- €.
Obec v roku 2017 predala pozemok v katastrálnom území Mošovce, ktorý bol zapísaný na LV
č. 679 pod A ako zastavané plochy a nádvoria parcela KN-C 627/6 o výmere 3 m2 Milanovi
Lvončíkovi a Dane Lvončíkovej, rodenej Kerhátovej na základe Kúpnej zmluvy zo dňa
22.09.2017 v sume 60,- €.

8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31. 12. 2016
1 926,03

Zostatok
k 31. 12. 2017
2 536,52

Pohľadávky po lehote splatnosti

14 270,43

1 818,17

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31. 12. 2016
5 607,03

Zostatok
k 31. 12. 2017
17 697,13

Pohľadávky po lehote splatnosti

8 066,29

1 818,17

Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31. 12. 2016
23 664,62

Zostatok
k 31. 12. 2017
33 750,73

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Pohľadávky

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky

8.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky
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b) za konsolidovaný celok

Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31. 12. 2016
116 907,78

Zostatok
k 31. 12. 2017
121 765,01

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Záväzky

9. Hospodársky výsledok za 2017 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2016
768 970,02

Skutočnosť
k 31.12.2017
867 228,38

50 – Spotrebované nákupy

67 307,79

67 540,32

51 – Služby

74 770,74

75 545,66

261 804,26

301 723,39

999,23

934,44

12 593,33

13 801,09

90 849,58

74 463,71

5 674,00

5 263,34

0,00

50,49

254 914,63

327 059,82

56,46

846,12

1 211 086,65

806 048,71

42 710,68

42 287,09

0,00

0,00

0,00

0,00

664 077,13

683 854,92

437 164,70

19 031,36

Náklady

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
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
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65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

1 537,44

1 100,00

150,15

64,14

212,40

828,77

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

65 234,15

58 882,43

Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

442 116,63

-61 179,67

67 – Mimoriadne výnosy

Hospodársky výsledok záporný v sume -61 179,67 € bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
Výška hospodárskeho výsledku v sume -61 179,67 € oproti roku 2016 v sume 442 116,63 €
bola ovplyvnená hlavne zaúčtovaním pozemkov v roku 2016, ktoré boli evidované na listoch
vlastníctva obce, ale neboli zaúčtované v účtovníctve obce. Ide o pozemky vo výške
399 288,48 €. V roku 2017 boli znížené a opravené odpisy z rekonštrukcie budov Základnej
školy a Požiarnej zbrojnice z dôvodu zmeny legislatívy.
b) za konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12.2016
1 340 508,95

Skutočnosť
k 31.12.2017
1 499 027,57

50 – Spotrebované nákupy

229 838,34

262 686,19

51 – Služby

144 605,64

156 196,05

52 – Osobné náklady

812 695,02

927 007,66

1 738,12

2 015,92

23 964,52

25 223,57

112 054,81

95 009,95

7 585,64

7 093,96

Názov
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
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57 – Mimoriadne náklady

0,00

50,49

7 010,40

20 130,00

1 016,46

3 613,78

1 772 636,93

1 451 919,08

60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

232 851,34

271 718,42

0,00

0,00

850,75

1 376,35

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

663 492,84

683 243,23

444 789,95

33 363,42

1 537,44

1 100,00

150,15

64,14

212,40

828,77

428 752,06

460 224,75

432 127,98

-47 108,49

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy

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
/

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
Výška hospodárskeho výsledku v roku 2017 v sume -47 108,49 € oproti roku 2016 v sume
432 127,98 € bola ovplyvnená hlavne zaúčtovaním pozemkov v materskej účtovnej jednotke,
ktoré boli evidované na listoch vlastníctva obce, ale neboli zaúčtované v účtovníctve obce. Ide
o pozemky vo výške 399 288,48 €.
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10.

Ostatné dôležité informácie

10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie
Lesy SR
ÚPSVaR - ŠR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
VUC Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo financií SR
DPO SR
DPO SR
SPOLU:

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
4 957,47
86,99
8 097,00
471,90
120,00
66,40
16,60
600,00
4 618,00
4 448,00
53,00
13 836,00
87,00
380 992,00
5 250,00
3 500,00
2 284,00
438,00
12,50
1 932,48
436,26
302,80
664,40
5 000,00
264,18
438 534,98
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Účelové určenie grantov
a transferov
Oprava ciest
Aktivační pracovníci
p. Kubík, p. Šimová
Strava HN ZŠ Mošovce
Strava HN MŠ Mošovce
Školské potreby ZŠ
Školské potreby MŠ
Dotácia na ihrisko
ZŠ Mošovce – dopravné žiakom
ZŠ Mošovce – vzdel. poukazy
ZŠ Mošovce - na učebnice
ZŠ Mošovce – asistent učiteľa
ZŠ Mošovce - soc. znevýh. rodiny
ZŠ Mošovce – prenes. kompet.
ZŠ Mošovce – lyžiarsky kurz
ZŠ Mošovce – škola v prírode
MŠ Mošovce – predškoláci
Pohrebné nákl.– p. Chrochotská
Dotácia – vojnové hroby
Dotácia na matriku
Dotácia na REGOB
Dotácia na register adries
Dotácia na voľby do VUC
Dotácia DHZO
Refundácia nákladov DHZO

V roku 2017 Základná škola Jána Kollára prijala nasledovné granty:

Poskytovateľ
Nadácia Volkswagen
Nadácia Allianz
Slovenská akademická asociácia
pre medzinár. spoluprácu
Národná agentúra programu
ERASMUS+
Slovenská akademická asociácia
pre medzinár. spoluprácu
Národná agentúra programu
ERASMUS+
Dary rodičov :
Rodičia
Rodičia

Suma prijatých
prostriedkov
Účelové určenie grantu
v EUR
1 300,00 Street Workout Park Mošovce
1 000,00 Street Workout Park Mošovce
4 876,00 Folk Traditions

5 992,00 Take the e+train

5 585,00
1 096,89

Škola v prírode
Učebnice

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Popis najvýznamnejších grantov a transferov:
 Dotácie na prenesený výkon štátnej správy – školstvo
 Refundácie tovarov z projektov ÚPSVaR
 Dotácia na opravu miestnych komunikácií
 Dotácia na nákup materiálu a osobných ochranných prostriedkov pre DHZO
 Dotácie pre ZŠ
10.2 Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade s uzneseniami OZ č. E/1/13/15/II/2017 zo dňa
09. 03. 2017, č. A/1/13/15/II/2017 zo dňa 09. 03. 2017 a v zmysle VZN obce Mošovce č.
1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2 z roku 2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Mošovce.
Obec v roku 2017 poskytla aj dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na
území obce Mošovce v súlade s uznesením OZ č. E/1/12/14/II/2017 zo dňa 09. 03. 2017.

Prijímateľ dotácie
Dobrovoľný hasičský zbor
TJ ŠK Drienok
TJ ŠK Drienok

Účelové určenie dotácie
Zabezpečenie výstroja mladých hasičov
Športové podujatia, turnaje
Memoriál Stana Géryka
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Suma
poskytnutých
prostriedkov
v EUR
500,00
1 200,00
420,00

TJ ŠK Drienok
Slovenský zväz záhradkárov
Turistický oddiel ŠK Drienok
Obecný klub stolného tenisu
Evanjelický zbor a.v.
PaedDr. Magdaléna Klocháňová
CVČ Kamarát
Centrum environmentálnej vých.
Združenie šport. klubov
SCVČ ABC
TJ ŠK Drienok

Futbalový vianočný turnaj ulíc
Súťaž o najkrajšiu predzáhradku
Zájazdy TOM Mošovce
Stolnotenisový turnaj – memoriál Igora
Šavla
Fasáda evan. kostola – obnova náteru
Vydanie knižky
CVČ
CVČ
CVČ
CVČ
CVČ

300,00
50,00
300,00
120,00
1 500,00
800,00
160,00
160,00
160,00
40,00
1 120,00

K 31. 12. 2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s uzneseniami
OZ.
10.3 Významné investičné akcie v roku 2017












rekonštrukcia majetku obce v ŠRZ Drienok s. r. o. / odvodnenie studne v areáli ŠRZ
Drienok, spolufinancovanie výstavby recepcie, rekonštrukcia vrtu VR. 1/
rekonštrukcia sociálnych zariadení v Dome smútku
rekonštrukcia zdravotného strediska /okná/
rekonštrukcia oporného múru pri budove obecného úradu
doplnenie verejného osvetlenia
nákup vysokotlakého hasiaceho zariadenia pre DHZ
projektové dokumentácie na zriadenie plynu na zdravotnom stredisku
rekonštrukcia multifunkčného ihriska
nákup zámkovej dlažby na chodník
panva elektrická výklopná smažiaca do školskej jedálne ZŠ
vstupné dvere hliníkové do prístavby budovy ZŠ

10. 4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch :







Rekonštrukcia zdravotného strediska
Rekonštrukcia Domu smútku
Rekonštrukcia viacúčelového ihriska
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Opravy miestnych komunikácií a chodníkov
Rekonštrukcia majetku obce v areáli ŠRZ Drienok s.r.o
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10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

10.6

Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Obec nevedie žiadny súdny spor.

Vypracoval: Mária Solárová

V Mošovciach, dňa 24. 09. 2018

Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz
ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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