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1. Úvodné slovo starostu obce 

Rok 2021 bol na celom svete ale aj v našej obci poznačený pandémiou COVID-19, ktorá spôsobila 

v spoločnosti veľké ekonomické a hlavne zdravotné problémy. Táto udalosť obmedzila spoločenský 

kontakt v práci, kolektívoch, spoločenskom dianí v obci a celý rok musel byť podriadený rôznym 

obmedzeniam. Plne si uvedomujem, že kvalitu života v našej obci ovplyvnenú celým týmto dianím  

nezabezpečujú iba investície a ich výška, ale hlavne to, ako sa obec postará o svojich obyvateľov v 

oblasti vzdelávania, kultúry, športu, bezpečnosti, či v oblasti sociálnej starostlivosti o našich starších 

a odkázaných obyvateľov. 

Preto chcem tento priestor využiť na poďakovanie svojim 

predchodcom, poslancom, zamestnancom obecného 

úradu, iniciatívnym občanom a pracovníkom menších 

obecných služieb, ktorý zabezpečili nepretržitú činnosť 

obce a svojimi aktivitami zabezpečili jej plynulý chod.  

Obec je vlastne vizitka nás všetkých. Buďme preto jeden 

voči druhému milí, láskaví, tolerantní a spolu patriční. 

Pred sebou máme ešte veľa výziev, ktoré na nás čakajú. 

Mojím želaním preto ostáva, aby každý jeden z nás 

dosiahol v svojom každodennom osobnom a pracovnom 

živote veľa úspechov. 

Výročná správa obce Mokrá Lúka za rok 2021 obsahuje 

základné informácie týkajúce sa organizačnej štruktúry obce, vyjadruje prioritné poslanie, vízie a 

ciele, ktoré plánujú predstavitelia obce dosiahnuť. Okrem základnej charakteristiky obce, prehľadu 

o prenesených kompetenciách obce výročná správa vyjadruje aj celistvý obraz o vývoji obce z 

pohľadu obecného rozpočtu a účtovníctva. Je zostavená na základe výsledkov ekonomických 

ukazovateľov počas celého roka 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

5 

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Mokrá Lúka 

Sídlo: Mokrá Lúka 2, 050 01 Revúca 

IČO: 31949347 

Štatutárny orgán obce: MVDr. Juraj Gallo 

Telefón: 058/4425345 

E-mail: info@mokraluka.eu 

Webová stránka: www.mokraluka.eu  

 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: MVDr. Juraj Gallo 

Zástupca starostu obce: Ing. Igor Dacho 

Hlavný kontrolór obce: Lýdia Fandáková 

Obecné zastupiteľstvo: Ing. Igor Dacho, Ing. Peter Lašan, Ing. Anna Kubusová,  Ing. Július Kvetko 

CSc. 

Komisie: 

Komisia pre kultúru, sociálnu oblasť, šport a mládež 

Predseda: Ing. Igor Dacho  

Členovia: Ing. Štefánia Dachová 

Mgr. Andrea Houšková 

Ján Hodoš 

Zuzana Kiselová 

Lucia Kriaková 

Ing. Anna Kubusová 

Ing. Július Kvetko, CSc. 

Mgr. Gabriela Lašanová 

Dana Repáková 

Martina Saganová 

Ján Siták ml. 

Ing. Barbora Slabejová 

Mgr. Jana Šaffová 

Bc. Katarína Vrbjarová 

  

Komisia pre životné prostredie, výstavbu a verejný  poriadok 
Predseda: Ing. Anna Kubusová  

Členovia: Mária Čajková 

Ing. Július Kvetko      

Ing. Peter Lašan 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu 

http://www.mokraluka.eu/
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Predseda: Ing. Július Kvetko, CSc. 

Členovia: Ing. Igor Dacho 

Ing. Peter Lašan 

 

Komisia inventarizačná 

Predseda: Ing. Július Kvetko, CSc. 

Členovia: Ing. Igor Dacho 

  Ing. Peter Lašan 

     

Ďalšie  funkčné  zaradenia : 

Vedúca obecnej knižnice: Mária Hrnčiarová  

Správca domu smútku a cintorína: Miroslav  Repák      

Obecná hospodárka: Dana Repáková     

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: Obec Mokrá Lúka je samostatný územný samosprávny celok SR, ktorý 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 o 

potreby jej obyvateľov.  

Vízie obce: Zabezpečiť fungovanie obce so zachovalým vidieckym štýlom života, živými tradíciami 

a hodnotami a stabilnými vzťahmi s okolitými obcami. Zámerom je vytvoriť atraktívne miesto pre 

pokojné bývanie obyvateľov obce, oddych a šport a zároveň naplno využiť historický potenciál 

obce.  

Ciele obce: Stratégia rozvoja obce Mokrá Lúka stavia predovšetkým na rozvoj infraštruktúry, 

bývania, rozvoj ľudských zdrojov, rozvoj možností kultúrneho, športového vyžitia a zachovanie 

hodnôt a koloritu vidieckeho prostredia 

 

5. Základná charakteristika obce  

Obec Mokrá Lúka je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom  Slovenskej 

republiky združujúcim osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec Mokrá Lúka je právnickou 

osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom 

a s vlastnými príjmami. Obec Mokrá Lúka môže nakladať aj s majetkom fyzických a právnických 

osôb, pokiaľ je na takéto nakladanie zmocnená právnym predpisom alebo dohodou. Obec plní úlohy 

na úseku sociálnej pomoci, pričom využíva opatrenia v oblasti sociálnych vecí v súlade s platnou 

právnou úpravou. 
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5.1 Geografické údaje 

Geografická poloha obce:  Obec Mokrá Lúka sa nachádza v Muránskej doline pod vrchom Kohút, 

asi 2 km južne od okresného mesta Revúca. Chotár obce sa rozprestiera po oboch stranách rieky  

Muráň a štátnej cesty vedúcej z Revúcej do Jelšavy. Reliéf chotára je značne členitý.  

Susedné mestá a obce: Revúca, Revúcka Lehota 

Celková rozloha obce: 15,21 km² (1 521 ha)  

Nadmorská výška: 295 m. n. m. 

 

5.2 Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov: 551 

Počet obyvateľov v produktívnom veku: 360 

Národnostná štruktúra: Slováci 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: Evanjelici, Katolíci 

 

5.3 Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v okrese: 18,00 %. Vývoj nezamestnanosti v obci sa oproti roku 

predchádzajúcemu nezmenil. Počet uchádzačov o zamestnanie: 25 z toho ženy 17. 

 

Obec Mokrá Lúka sa snaží ponúkať prácu nezamestnaným občanom prostredníctvom menších 

obecných  služieb s cieľom, aby obdobie, kedy nemôžu nájsť uplatnenie na trhu práce využili na 

udržiavanie svojich doterajších zručností a pracovných návykov a zároveň zlepšovať životné 

prostredie, ekonomické a sociálne podmienky v obci.  

 

5.4 Symboly obce 

Erb obce                                  Vlajka obce :              Pečať obce :  
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5.5 História obce  

V historických listinách a dokumentoch sa môžeme stretnúť s týmito názvami obce Mokrá Lúka: 

Kerekrét (1427), Mokra Lehota (1430), Nase Wiese, Wizes Reth (1502), Mocra Luka (1557), Mukra 

Luka (1582), Mokrá Lúka. Názov obce sa odvodzuje od mokrej pôdy, mokrých lúk, mokrín, ktoré 

zaberali väčšinu dnes osídlenej časti chotára obce. Obyvatelia boli poľnohospodári o čom svedčia 

aj symboly v pečati obce.  

   

5.6 Zaujímavosti 

V obci ešte aj dnes vidieť niekoľko typov obydlí: 

1) Domy postavené vedľa seba – dlhé dvory  

2) Domy so spoločnými strechami 

3) Domy s dvormi oproti sebe  

4) Gazdovské domy 

 

Názvy dvorov 

Predpokladá sa, že názvy dvorov sú odvodené od priezvisk obyvateľov, ktorí tu bývali už od roku 

1560. Ako napr.: do Dachó, do Cupky, do Vizrona, do Kuči, do Deläka, do Piljanó, do Ševcó, do 

Bobkó, do Kiseló, do Strinkó atď. 

 

5.6.1. Nárečie 

Nárečie v obci je veľmi zaujímavé: ,,Ťisíc ďevecto siadmom som narukoval do Lušenca gu 

dvacäťim päčim. Potom som prišól domó. Tri manébre som spravil a f štrnáctom bio (hybaj) zaz do 

vojni. Prvia po mobilizácii zmo išli do Premisla a potom zmo išli gu Nemcovi. Potom zmo išli do 

Ravaruské a tam som búl ranení. Za tricedva rokó som gulu f sebe nosil f pravom boku. Potom mi 

jú dochtor Čipka v Revúci vibral. Koj mi jú viberúval, aš pot čiakól z neho. Ak som se vihojil, zaz 

som išól na front do Karpát. Tu bulo vojska ani šervenich mrevcó.” (J. Balážik v r.1974, vtedy 84-

ročný) 

 

5.6.2. Školstvo a vzdelanosť 

V obci sa škola po prvý raz spomína vo vizitačnej zápisnici z r. 1653. Učiteľom bol Tobiáš Partoris. 

V r. 1730 bola v obci zriadená rímsko-katolícka a v r.1785 spolu s kostolom evanjelická škola. O 

tom, že vzdelaniu Mokro Lúčania venovali veľkú pozornosť, svedčí aj prehľad o počte obyvateľov 

obce s vysokoškolským vzdelaním od r. 1920: inžinieri-46, učitelia-42, lekári-10, právnici-7 a 
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zverolekári-5. Kto obec Mokrú Lúku navštívi, iste neoľutuje. Stretne milých, zaujímavých ľudí, 

spozná ich život, kultúru a nárečie. 

 

5.6.3. Pamiatky  

V obci sa nachádzajú tri kultúrne pamiatky :  

 

Katolícky kostol: Kostol Navštívenia Panny Márie pochádza z prvej štvrtiny 18.storočia. Kostol bol 

pôvodne barokový, zasvätený Navštíveniu Panny Márie. Okolo r. 1735 pribudovali ku kostolu vežu, 

pričom na jej stavbu prispeli všetci občania bez rozdielu náboženstva. Bohatá baroková výzdoba, 

stropné kazety s ornamentami a kvetmi, organ, oltár kazateľnica patria k najkrajším a najvzácnejším 

pamiatkam. 

 

Evanjelický kostol: Tolerančný evanjelický kostol bol postavený v r. 1785, po vydaní Tolerančného 

patentu cisárom Jozefom II. Kostoly postavené v duchu Tolerančného patentu museli spĺňať určité 

kritéria. Teda, nesmeli mať vežu a vchod do kostola z hlavnej ulice. Dnes je už kostol súčasťou 

obce, ale v čase, keď sa staval, stál za dedinou. Od doby svojho vzniku prešiel viacerými opravami. 

Podľa záznamu na klenbe bol rekonštruovaný v r. 1930, potom v r. 1977 a posledná generálna 

oprava bola vykonaná v r. 2013. Postupne bola vymenená strecha, urobená nová elektoinštalácia, 

vymenené okná, vchodové dvere, budova bola odvodnená zvonku aj 

zvnútra. Následne boli urobené nové omietky, maľovky zvonku aj zvnútra 

a nová podlaha. Kostol má vyrobené nové lavice. Od r. 2013 v etapách 

prebieha aj reštaurovanie mobiliáru - zreštaurovaný je oltár, kazateľnica a v 

pláne je aj reštaurovanie empory. Spomínané reštaurátorské práce boli 

vykonané s podporou fondu z MK SR Obnovme svoj dom so spoluúčasťou 

cirkevného zboru. V r. 2020 cirkevný zbor  vykonal generálnu opravu 

organa. Zreštaurovaním empory bude komplet obnovená vzácna národná 

kultúrna pamiatka nielen pre domácich veriacich, ale aj pre turistov, ktorí 

budú objavovať vzácne dedičstvo predkov na Gotickej ceste, kde sa 

nachádza aj náš kostol. 

 

Dom ľudový  

 

 

Obr.č.1: Historické črepené 

kachle z Domu ľudového 
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5.6.4. Významné osobnosti obce 

Matej Haluška – učiteľ, básnik, publicista, farár na viacerých miestach, konsenior malohontského 

seniorátu. 

Gyula Terrai st. – spravoval okolité lesy, býval uprostred dediny v dome lesnej správy. K domu 

patrila aj veľká záhrada v strede obce i obydlia a stajne pre kone, polia na výcvik koní.  

Gyula Terrai – farár, profesor na viacerých miestach Rakúsko – Uhorska. 

Pál Terrai – lekár, odborník na choroby hrudníka. Pôsobil na klinike E. Korányiho v Budapešti. 

Martin Šturman – kráľovský radca, majiteľ dvoch baní, vysokej pece, budov a tiež pozemkov 

v Mokrej Lúke, v Revúcej, v Turčoku a v Sirku. 

Juraj Daniel Szabo – evanjelický kňaz, hlboko mysliaci človek, organizátor života v obci. 

Ján Maukš – učiteľ a riaditeľ školy v obci. Veľkú zásluhu mal na rozvoji kultúry, národného a 

verejného života v obci – režisér ochotníckeho divadla, vedúci spevokolu, organizátor 

mládežníckeho života a Matice slovenskej v obci. Od r. 1945 pracoval na ministerstve školstva. 

PhDr. Július Strinka, CSc. – významný slovenský vedecký pracovník a dlhoročný zástanca 

ľudských práv. Od r. 1990 až do úmrtia bol predsedom Slovenského helsinského výboru, 

redaktorom denníka Smena, v rokoch 1990-1994 riaditeľom Filozofického ústavu SAV                         

v Bratislave. 

Rudolf Strinka – Dlhoročný predseda požiarnickej organizácie v obci, propagátor a organizátor 

požiarnických súťaží medzi deťmi, mládežou a dospelými v rámci SR. Pod jeho vedením skoro 

každý chlapec a dievča v obci prešiel hasičským výcvikom. Bol členom okresných až ústredných 

orgánov Zväzu požiarnej ochrany na Slovensku. 

Štefan Juretič – Evanjelický kňaz, organizátor duchovného, národného, ochotníckeho a verejného 

života v obci. Priekopník sporenia medzi deťmi, mládežou a dospelými. Jeden z aktívnych členov 

úverného družstva a Slovenskej sporiteľne. 

 

Tých osobností obce by bolo možno vymenovať oveľa viac. Mnohí z občanov, rodákov, dosiahli 

úspechy v pracovnej činnosti. Nemožno zabudnúť na rodákov, ktorí sa z obce vysťahovali                   

do zahraničia. Tam dosiahli cenné úspechy a na svoju rodnú obec ani v ďalekej cudzine nezabudli. 
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6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  
 

6.1 Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí najbližšie poskytuje: 

- ZŠ Komenského v Revúcej, 

- ZŠ Hviezdoslavova v Revúcej, 

- ZŠ I. B. Zocha v Revúcej. 

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

- ŠKD pri Základných školách, 

- ZUŠ v Revúcej, 

- Súkromná ZUŠ v Revúcej. 

 

6.2 Zdravotníctvo 

Zdravotnú starostlivosť najbližšie poskytuje: 

- Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 

- Lekár pre obec – občania majú ošetrujúceho lekára podľa vlastného výberu. 

 

6.3 Sociálne zabezpečenie 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa 

bude orientovať na poskytovanie opatrovateľskej služby občanom, ktorí požiadajú o službu. 

 

6.4 Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje Obec Mokrá Lúka konaním kultúrnych 

a spoločenských akcií. 

 

6.5 Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- Potraviny COOP Jednota Revúca – Mokrá Lúka 
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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 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 2021bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený 

ako vyrovnaný a  kapitálový rozpočet ako schodkový, ktorý bude krytý prebytkom a finančnými 

operáciami. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2020 uznesením OcZ 

č. 29/2020.  

 

Zmeny rozpočtu: 

 

- prvá  zmena  schválená dňa 29.09.2021 uznesením č.   14/2021 

- druhá zmena schválená dňa 15.12.2021 uznesením č.   37/2021 

- tretia zmena  schválená rozpočtovým opatrením starostu dňa 31.12.2021 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021   

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 263 700,00 271 911,17 252 170,23 92,74 

z toho :     

Bežné príjmy 177 700,00 184 632,17 184 745,58 100 

Kapitálové príjmy 0 0 0 0 

Finančné príjmy 86 000,00 87 279,00 67 424,65 77,25 

Výdavky celkom 263 700,00 271 911,17 252 170,23 92,74 

z toho :     

Bežné výdavky 177 700,00 195 911,17 192 463,87 98,24 

Kapitálové výdavky 86 000,00 76 000,00 59 706,36 78,56 

Finančné výdavky 0 0 0 0 

Rozpočet obce  0 0 0  
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021  

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 184 745,58 

z toho : bežné príjmy obce  184 745,58 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 192 463,87 

z toho : bežné výdavky  obce  192 463,87 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet -7 718,29 

Kapitálové  príjmy spolu 0 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 59 706,36 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  59 706,36 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -59 706,36 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -67 424,65 

Vylúčenie z prebytku HČ 0 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -67 424,65 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  67 424,65 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 0,00 

Rozdiel finančných operácií 67 424,65 
PRÍJMY SPOLU   252 170,23 

VÝDAVKY SPOLU 252 170,23 

Hospodárenie obce  0 

Vylúčenie z prebytku HČ 0 

Upravené hospodárenie obce 0 

  

Schodok rozpočtu v sume 67.424,65 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný :  

- z  rezervného fondu  27.705,65 EUR  

- prostriedky z predchádzajúcich rokov  39.719,00 EUR 

 

Zostatok  finančných operácií v sume  67.424,65 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume          67.424,65 EUR 
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7.3. Rozpočet na roky 2022 - 2024      

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Príjmy celkom 252 170,23 218 345,00 194 345,00 194 345,00 

z toho :     

Bežné príjmy 184 745,58 194 345,00 194 345,00 194 345,00 

Kapitálové príjmy 0 0 0 0 

Finančné príjmy 67 424,65 24 000,00 0 0 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Výdavky celkom 252 170,23 218 345,00 194 345,00 194 345,00 

z toho :     

Bežné výdavky 192 463,87 194 345,00 194 345,00 194 345,00 
Kapitálové výdavky 59 706,36 24 000,00 0 0 

Finančné výdavky 0 0 0 0 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 
 

8.1 Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Majetok spolu 1 437 643,42 1 336 158,37 

Neobežný majetok spolu 1 336 202,36 1 294 360,60 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 1 238 656,94 1 196 815,18 

Dlhodobý finančný majetok 97 545,42 97 545,42 

Obežný majetok spolu 100 379,27 40 614,22 

z toho :   

Zásoby 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  623,46 8 552,17 

Finančné účty  99 755,81 32 062,05 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  1 061,79 1 183,55 

 

 8.2 Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k  31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 437 643,42 1 336 158,37 

Vlastné imanie  502 860,82 494 184,65 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  502 860,82 494 184,65 

Záväzky 56 399,48 9 453,27 

z toho :   

Rezervy  1 150,00 522,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 39 719,00 0 

Dlhodobé záväzky  263,36  301,28 

Krátkodobé záväzky 15 267,12 8 629,99 
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Bankové úvery a výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie 878 383,12 832 520,45 

 

 

 8.3 Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 201921 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   0 0 

Pohľadávky po lehote splatnosti   1 446,52 9 746,03 

 

 8.4 Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   15 530,48 8 931,27 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 
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9. Hospodársky výsledok  za 2021 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Náklady 272 164,81 291 169,71 

50 – Spotrebované nákupy 23 375,15 24 753,99 

51 – Služby 28 150,48 27 535,25 

52 – Osobné náklady 110 206,65 130 251,48 

53 – Dane a  poplatky 463,36 230,96 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
6 245,92 2 005,07 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

100 915,87 102 052,15 

56 – Finančné náklady 1 527,38 1 720,81 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
1 280,00 2 620,00 

59 – Dane z príjmov 0 0 

Výnosy 282 459,84 282 921,41 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 312,55 600,13 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
171 938,62 180 603,39 

64 – Ostatné výnosy 22 080,06 9 644,95 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

876,58 1 189,10 

66 – Finančné výnosy 0 0 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

87 252,03 90 883,84 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

10 295,03 -8 248,30 

   

 

Hospodársky výsledok záporný v sume 8.248,30 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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10. Ostatné  dôležité informácie   

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  

MV SR REGOB 198,08 

MV SR Životné prostredie 52,53 

UPSVaR Príspevky na dobrovoľnícku službu 37,54 

Štatistický úrad SODB 4 265,02 

MV SR COVID- 19 2 670,00 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.46/2012 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v 

EUR 

ZO JDS Mokrá Lúka I. a II. polrok 2021 všeobecne prospešné 

činnosti a podujatia 

300,00 

ZO JDS Mokrá Lúka Mesiac úcty k starším 500,00 

Ľuboš Staňo Sponzorský príspevok – šport. reprezentácia  300,00 

NsP n.o. Revúca Finančná podpora na základe DZ 1 000,00 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2021 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021:              

- Vybudovanie minigolfového ihriska v obci Mokrá Lúka         

- Rekonštrukcia vnútorných priestorov bývalej materskej školy 

- Rekonštrukcia strechy na obecnom úrade v Mokrej Lúke 

    

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané neinvestičné  a investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Vybudovanie nájomných bytov v obci Mokrá Lúka 

- Rekonštrukcia domu smútku v obci 
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- Interiérové vybavenie knižnice a KD 

- Náklady na údržbu a prevádzku obecných budov 

- Náklady na údržbu verejnej zelene v obci 

- Náklady na údržbu miestnych komunikácií 

- Oprava kamerového systému 

 

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   

Obec žiadne riziká neeviduje.  

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Valéria Marčáková                                 Schválil: MVDr. Juraj Gallo 

            

 

V Mokrej Lúke  dňa 19.05.2022 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


