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Identifikačné údaje: 

Názov:   Obecný úrad Breznička 

Adresa:  Breznička 35 

         091 01  Stropkov 

Okres:   Stropkov 

Kraj:     Prešovský 

 

IČO: 00330337 

DIČ: 2020784227 

 

Právna forma: právnická osoba 

Rozloha: 584 ha 

Telefón: 054 742 2379 

Mail: obecbreznicka@gmail.com 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2014: 127 

Vekový priemer:               41,21 

Vekový priemer mužov:        40,50 

Vekový priemer žien:           42,74 

 

 

Kategória       Muži        Ženy       Spolu 

0 – 3 roky         3           2           5 

4 – 6 rokov         1            2            3 

7 – 14 rokov         9           2           11 

15 – 17 rokov         2           0            2 

18 – 60 rokov        39           38          77 

Nad 60 rokov        15          14          29 

Spolu       69         58        127 

 

Kompetencie: 

 

Obec Breznička je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje 

samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení). 

 

Stavebný úrad je  zriadený na Spoločnom obecnom úrade pri OcÚ Vyšná Olšava so sídlom  v 

Stropkove, Hviezdoslavova 7, 091 01.  

 

Základné orgány obce: starosta a obecné zastupiteľstvo 

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách 

v počte 5 poslancov. 

 

Starosta obce:         Monika Leľová                 od 15.12.2014  

                        Jaroslav Verba                do 14.12.2014 

Zástupca starostu:     Vladislav Fedorco              od 15.12.2014 
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Poslanci:               Vladislav Fedorco              od 15.12.2014 

                        Iveta Harvišová               od 15.12.2014 

                        Imrich Hutňan                 od 15.12.2014 

                        Ivo Leľo                       od 15.12.2014 

                        MUDr. Soňa Zacharovská      od 15.12.2014 

                         

                        Ján Čakurda                   do 14.12.2014 

                        Oľga Fedorcová                do 14.12.2014 

                        Ľuboš Lapčák                  do 14.12.2014 

                        Ivo Leľo                       do 14.12.2014 

                        Michal Šimko                  do 14.12.2014 

 

Komisie: 

 

- Komisia finančná a správy majetku obce 

Predseda: Vladislav Fedorco 

Členovia: Ivo Leľo a MUDr. Soňa Zacharovská 
 

- Komisia na ochranu verejného poriadku, riešenie priestupkov a sťažností 

Predseda: Vladislav Fedorco 

Členovia: Iveta Harvišová a  Imrich Hutňan 

O obci 

 

Obec Breznička leží v Ondavskej vrchovine v nadmorskej výške okolo 224 m. Pod súčasným 

názvom ju poznáme od roku 1027. Avšak od jej prvej zachovanej zmienky z roku 1430 ju 

sprevádzalo názvov niekoľko. V spomínanom roku 1430 Brezničku volali Novabrizou, neskôr ju 

poznali ako Kysbriznicze (1454), Mala Breznicza (1773), Brežnička (1920), Breznička (1927); po 

maďarsky Kisbresnice, Kisberezsnye.  

 

Obec, založená na zákupnom práve, patrila panstvu Stropkov. Vlastivedný slovník obcí na 

Slovensku uvádza, že postupne bola vo vlastníctve rodu Perényiovcov, od roku 1567 Pethöovcov, 

od 18. storočia patrila rodine Hadik-Barkóczyovcov.  

 

Prvé písomné záznamy, spomínajúce Brezničku, sú v listinách o darovaní stropkovského panstva 

šľachticom z Perína v rokoch 1408 a 1410. O dve desaťročia neskôr (1430) sa v listinách tohto 

rodu spomína obec opäť v súvislosti s dedičskými záležitosťami rodových vetiev.  

 

Etymológia názvu sa vzťahuje na neďalekú staršiu obec Breznica, pričom sa v toku času tento 

vzťah vyjadroval najprv výrazom „Nová Breznica“, neskôr „Malá Breznica“ a od začiatku 20. 

storočia došlo k úprave na jednoslovné Breznička v zmysle „menšej Breznice“.  

Predpokladá sa, že obec založil šoltýs s poddanými podľa zákupného práva koncom 14. alebo 

začiatkom 15. storočia.  

 

Až do 17. storočia bola Breznička nepretržitou majetkovou súčasťou stropkovského panstva. 

Podľa zápisov v urbároch stropkovského panstva z rokov 1557 a 1567 vo valašskej dedine 

Breznička hospodáril šoltýs a poddanské domácnosti. V roku 1600 malo sídlisko jedenásť 

obývaných poddanských domov, dom šoltýsa, ale aj pravoslávneho farára, lebo tam bol aj kostol, 

o čom je doklad k roku 1601. Breznička bola stredne veľkou dedinou. V 17. storočí poddanské 

domácnosti chudobneli.  
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V roku 1715 mala 6 opustených a 10 obývaných domácností, v roku 1787 mala obec 26 domov a 

173 obyvateľov, v roku 1828 mala 26 domov a 199 obyvateľov. Zaoberali sa pastierstvom, 

drevorubačstvom a uhliarstvom. 

 

Počas 1. svetovej vojny obec evakuovali. Povodeň v roku 1926 spôsobila hospodárske škody. V 

rokoch 1943-45 pôsobili v okolí obce partizánske skupiny. JRD založené v roku 1952 sa v roku 

1953 rozpadlo, znovu bolo založené v roku 1959. V roku 1970 počet obyvateľov stúpol na 209. 

Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Stropkove a Svidníku. 

 

V súčasnosti žije v obci 127 obyvateľov.  Veľkosť katastra je 530 ha. V obci je kultúrny dom, dom 

smútku a gréckokatolícky chrám zo začiatku 19. storočia.  

 

 

Symboly obce: 

 

     Erb - v modrom štíte nad striebornými skríženými sekerkami na zlatých poriskách strieborný 

sklonený meč, prekrížený zlatými váhami. Nový erb, ktorého obsah pripomína drevorubačstvo, 
historicky dominantné zamestnanie obyvateľov a atribút svätého Michala, miestneho patrocínia. 

 

                                              
 

 

 

 

     Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje 

organizačné a administratívne veci.  

 

     Obecný úrad nemá zamestnancov. 

 

     Obec Breznička 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 o potreby jej obyvateľov. 

 

     Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho 

rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania a 

prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo 

na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje 

úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi 

krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.  

 

     Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na 

plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne 

nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce 

možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady 

hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok do 

správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 
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správy. Obec môže  vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo 

svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže upustiť od vymáhania majetkových práv, ak 

dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce.  

 

     Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

     Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú 

prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon 

štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 Z. z. o 

financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu 

obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na ich úhradu 

vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu.  

 

     Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa 

zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do 

ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.  

 

     Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou 

zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z. z. 

o štátnej štatistike.  

 

     Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky 

rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle 

tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného účtovníctva.  

 

     Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom 

účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom účtovná závierka tvorí 

jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu 

ziskov a strát, poznámok.  

 

     Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke. 

Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti, 

zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.  

 

     Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia 

individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou závierkou 

musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov.   

 

     Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je zostavenie 

účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej závierky ako celku 

vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania. Z hľadiska charakteru ich 

môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných prác, uzatvorenia účtovných 

kníh a zostavenie účtovnej závierky. 

 

     Účtovnú závierku spracovala p. Olčáková Silvia.  

 

     Audit vykonala spoločnosť MAKROAUDIT s.r.o., Mlynské Luhy 46, 821 05  Bratislava 
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Inštitúcie v obci 

 

1. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Breznička, Breznička č. 10, Tel. č.: 054/7423432. Správca 

farnosti: Róbert Krolák 

 

2. Urbárska spoločnosť, Pozemkové spoločenstvo Breznička, 091 01  Breznička 

 
 

Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce 

 

     Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj 

z ďalších zdrojov. Rozpočet obce na rok 2014 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Brezničke dňa 

22.12.2014. 

 

 
Rozpočet obce k 31.12.2014 v eurách 

 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 16.681,00 16.681,00 

z toho :   

Bežné príjmy 16.681,00      16.681,00 

Kapitálové príjmy 0 0 

Finančné príjmy 0 0 

Výdavky celkom 16.681,00 16.681,00 

z toho :   

Bežné výdavky 16.681,00 16.681,00 

Kapitálové výdavky 0 0 

Finančné výdavky 0 0 

Rozpočet obce 0 0 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v EUR   

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

16.681,00            25.140,65 150,71 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

16.622,00               21.056,34     126,68 
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Textová časť – bežné daňové príjmy:  

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 14.306,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 18.496,75 EUR, čo predstavuje plnenie na 

129,29 %.  

b) Daň z nehnuteľností  

Z rozpočtovaných 1.381,00  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1086,05 EUR, čo je 

78,64 % plnenie. Príjmy z dane z pozemkov boli v sume 0 EUR, dane zo stavieb boli v sume 

1086,05 EUR . K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 

3.537,96  EUR. 

c) Daň za psa  a známku vybratá v sume 0 EUR. Rozpočtovaná bola suma 100,- EUR. 

K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 94,09 EUR. 

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 442,16 EUR. K 31.12.2014 obec 

eviduje pohľadávky na poplatkoch za odpad v sume 1.489,70  EUR. Rozpočtovaná bola 

suma 835,00 EUR. Plnenie 52,95 % 

e) Daň za dobývací priestor – nebola rozpočtovaná. Príjem bol 1.031,38 EUR.  

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:   

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

20,00           218,74                1.093,70       

 

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:  

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Obec nemala rozpočtované príjmy z prenajatých budov a za predaj výrobkov a služieb. 

Skutočnosť bola: príjmy z prenajatých budov vo výške 39,84 EUR, príjmy za predaj výrobkov 

a služieb vo výške 36,51 EUR.  

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 20,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 23,09 EUR, čo je 

115,45% plnenie.  

c) Úroky z účtov fin. hospodárenia – rozpočtované neboli, skutočnosť 0,68 EUR. 

d) Príjmy z dobropisov – rozpočtované neboli, skutočnosť 118,62 EUR. 
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Obec prijala nasledovné granty a transfery vo výške 3.830,57 EUR : 

P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  

1. Ministerstvo vnútra 930,43 Voľby 

2. Ministerstvo vnútra 43,56 REGOB 

3. Ministerstvo vnútra  775,79 Voľby 

4. Ministerstvo vnútra 1.454,04 Voľby 

5. Ministerstvo vnútra 626,75 Voľby 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

Transfery na voľby sa nerozpočtujú. REGOB bol rozpočtovaný vo výške 39,00 EUR. 

Skutočnosť: na voľby vo výške 3.787,01 EUR; REGOB 43,56 EUR. 

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov bol vo výške 35,00 EUR. 

 

3) Kapitálové príjmy:   

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

0 0  

 

4) Príjmy z finančných operácií:  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

0 0  

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v EUR  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

16.681,00          19.183,33           115,00 

 

1) Bežné výdavky : 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

16.681,00 19.183,33              115,00   
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v tom :                                                                                                                          

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy – obecný 

úrad 

15.167,00 13.348,08 88,01 

Kontrolór  238,96  

Bankové poplatky 120,00 330,82 275,68 

Evidencia obyvateľstva 39,00 43,56 111,77 

Voľby 0 3.787,01  

Nakladanie s odpadmi 955,00 955,02              

100,00 

Rozvoj obce 0 45,29 0 

Verejné osvetlenie 100 1,94                

1,94 

Rekreácia, kultúra a náboženstvo 210,00 366,15 174,36 

Členské príspevky 90,00 66,50 73,89 

Spolu    16.681,00 19.183,33 115,00 

 

Textová časť – bežné výdavky: 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 5.040 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 4.754,99 EUR, čo je 

94,35 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  1.628,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 2.228,95 EUR, 

čo je 136.91 % čerpanie.  

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 9.974,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 8.368,82 EUR, čo 

je 83,91 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú energie, materiál, rutinná 

a štandardná údržba, poistné, špeciálne služby, odmeny a ostatné tovary a služby. 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 39,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 43,56 EUR, čo 

predstavuje 111,69 % čerpanie. 

Voľby sa nerozpočtujú, čerpanie bolo vo výške 3.787,01 EUR. 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  

    finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných 0 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 0 EUR.  

 

2) Kapitálové výdavky :  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

0            0                

 

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2014 
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Hospodárenie obce  

Skutočnosť k 31.12.2014 
  

 Bežné  príjmy spolu 25.140,65 

 Bežné výdavky spolu 19.183,33 

 Bežný rozpočet +5.957,32 

 Kapitálové  príjmy spolu 0 

 Kapitálové  výdavky spolu 0 

 Kapitálový rozpočet  0 

 Prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu 
+5.957,32 

 Vylúčenie z prebytku   

 Upravený prebytok/schodok bežného 

a kapitálového rozpočtu 
 

 Príjmy z finančných operácií 0 

 Výdavky z finančných operácií 0 

 Rozdiel finančných operácií 0 

PRÍJMY SPOLU   25.140,65 

VÝDAVKY SPOLU 19.183,33 

Hospodárenie obce  +5.957,32 

Vylúčenie z prebytku  

Upravené hospodárenie obce +.5957,32 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

Rezervný fond 

Obec mala vytvoriť rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. V súvahe nie je na riadku 121 

vykázaný zostatok rezervného fondu. Rezervný fond sa bude viesť analyticky k bankovému účtu. 

Správne vyčíslenie rezervného fondu je vypočítané v tabuľke. O použití rezervného fondu 

rozhoduje obecné zastupiteľstvo.              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2014  3.986,60       

Prírastky - z prebytku hospodárenia 5.957,32 

Úbytky - použitie prebytku hospodárenia 0 

               - ostatné prírastky - úrok 0 

               - ostatné úbytky - poplatky 0 

KZ k 31.12.2014 9.943,92       
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v EUR  

 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2014 KZ  k  31.12.2014 

Majetok spolu 34.279,02 41.196,80 

Neobežný majetok spolu 27.103,04 25.591,04 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 27.103,04 25.591,04 

Dlhodobý finančný majetok   

Obežný majetok spolu 7.175,98 15.605,76 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  3.154,38 5.661,84 

Finančné účty  4.021,60 9.943,92 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

dlh. 

  

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

krát. 

  

Časové rozlíšenie    

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2014 KZ  k  31.12.2014 

Vlastné imanie a záväzky spolu 34.279,02          41.196,80 

Vlastné imanie  28.310,23 34.465,85 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  28.310,23 34.465,85 

Záväzky 2.649,40 3.411,56 

z toho :   

Rezervy  1.537,89  

Zúčtovanie medzi subjektami VS     35,00     

Dlhodobé záväzky   

Krátkodobé záväzky 1.076,51 3.411,56 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 3.319,39 3.319,39 

 
 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám                       0     EUR 

- voči dodávateľom                         1.456,55    EUR 

- voči štátnemu rozpočtu                      0    EUR 

- voči zamestnancom                 1.257,24    EUR 



12 

 

 

Obec k 31.12.2014 eviduje okrem daňových a nedaňových príjmov obcí tieto pohľadávky: 

- pohľadávka z ostatných priamych daní vo výške 540,09 EUR 
 

 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 

 

Obec v roku 2014 neposkytla dotácie  

 

 

     Z hľadiska budúcich cieľov obec Breznička aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov 

plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak 

ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 

štátnej správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať budú mať 

jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov. 

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014.  

 

    Účtovná závierka bola odovzdaná na Daňovom úrade vo Svidníku v písomnej aj elektronickej 

forme v termíne stanovenom v zákone.  

 

 

 

V Brezničke 15.06.2015                                 


