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Úvodné slovo starostky obce  

 

     V roku 2017 sme sa snažili zabezpečovať chod samosprávy pre najväčšiu spokojnosť našich 

občanov.           

     

     Nový rok 2017 sme privítali pri obecnom úrade prípitkom a ohňostrojom.  

 

 

            V januári sme mali bohatú nádielku snehu. 13.01.2016 napadlo až 33 cm 

snehu. 

 

 

 

ZO ÚŽS v Brezničke v mesiaci marci organizovala tvorivé dielne, kde predvádzali 

jednotlivé techniky zdobenia veľkonočných kraslíc a iných veľkonočných ozdôb. 

 

 

 

 

Členky únie žien sa zúčastnili 20. ročníka regionálnej súťaže maľovania 

veľkonočných kraslíc v Nižnej Olšave. Veľkým úspechom bolo získanie ceny za 

najkrajšie naaranžovaný košík. 

 

 

29.4.2017 sa konala brigáda na obecnom cintoríne.  

 

 

Už tradične 30.04. sa v našej obci „stavia máj“. Tohto roku bola  

sprístupnená aj výstava prác našich predkov.  Mohli ste si pozrieť 

staré výšivky, obrusy, kroje, náradie.  Starší spomínali, mladší 

obdivovali. 

V podvečer bola zapálená vatra. 

 

 

 

 

Dňa 15.07.2017 členky ZO ÚŽS v Brezničke spolu s rodinnými príslušníkmi 

zorganizovali pochod na cintorín z 1. svetovej vojny do Veľkropa. Cintorín sa 

nachádza asi 800 metrov juhovýchodne od obce Veľkrop. V tomto čase sa konalo 

aj slávnostné kladenie vencov za účasti oficiálnej delegácie Veľvyslanectva Ruska 

na Slovensku. 

 

 

22.07.2017 zorganizovali dobrovoľní hasiči stolnotenisový turnaj.  

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v spolupráci so ZO ÚŽS a DHZ pripravili v sobotu 12. 

augusta športové hry pre deti i skôr narodených. Pre všetky 

vekové skupiny boli pripravené súťaže, no išlo skôr o zábavu 

ako o športové výsledky. Ako roky predtým, aj tentokrát si 

súťaženie užili najviac deti, no nezaostávali ani ženy a muži. 

Víťazi boli odmenení vecnými cenami, deti naviac aj 



 
 

 

diplomami, malí futbalisti medailami. Spestrením bolo maľovanie na tvár. Deti 

sa menili na tigre, pirátov, motýle... 

Pre všetkých sa podával chutný guláš, arašídové šúľance, pirohy a nezabúdalo 

a ani na pitný režim. 

 

 

Aj tento rok sme si výročie SNP pripomenuli zapálením vatry. Sprievodnou akciou 

bola tentokrát výstava Premeny mesta 2016, ktorá zachytáva premeny mesta 

Stropkov. Mohli sme tak porovnať minulosť a súčasnosť a tiež si zaspomínať na 

zašlé časy. Po výstave nasledovalo občerstvenie a potom zapálenie vatry. Pri 

speve a družnej debate sme strávili príjemné chvíle.  

 

 

 

Prvá svetová  vojna neobišla ani našu obec. ZO ÚŽS v Brezničke aj tento rok 

zorganizovala na cintoríne pietnu spomienku padlým vojakom. Pri drevenom 

kríži boli  o 11. hodine a 11. minúte zapálené štyri sviece, ktoré symbolizujú 

štyri svetové strany. Týmto aktom sa pripojili k akcii, ktorá prebehla v mnohých 

mestách a obciach Slovenská ale aj v iných krajinách. 

 

     

 Základná organizácia Únie žien v Brezničke v spolupráci s obecným úradom aj 

v tomto roku pripravili pre deti stretnutie s Mikulášom.   

Nedočkavé detské očká sa radostne rozžiarili, keď po 

dlhej a namáhavej ceste prišiel Mikuláš s anjelom. 

V krátkej scénke im ukázali, prečo je Mikuláš svätý. 

A keďže všetky deti boli dobré a poslúchali, dostali balíček 

plný sladkosti.   

Po odchode Mikuláša, ktorý mal pred sebou ešte dlhú cestu, si deti 

zamaškrtili na sladkých pirôžkoch. 

Rodičia a starí rodičia si zase pochutnali na tradičných jedlách starých materí. Tie pripravili ženy podľa 

receptov ich predkov. 

 

   

 

Na cintoríne boli vyrúbané smreky a následne bola vykonaná náhradná výsadba.   

Boli urobené aj terénne úpravy. 

 

 

Na začiatku obce boli osadené tabule s erbom. 

Zakúpili sme aj vitríny, kvôli lepšej informovanosti občanov. Jedna bola osadená na 

autobusovej čakárni na dolnej zastávke, druhá na budove obecného úradu. Tieto slúžia 

ako úradné tabule obce. 

Na cintoríne bola osadená informačná tabuľa, kde budú zverejňované informácie 

ohľadom cintorína. 

 

 

 

Obec zobrala v októbri do výpožičky od SR – Lesy  SR, š.p. Medový 

potok. Na základe tejto zmluvy ako správca toku bude môcť vykonať 

vyčistenie tohto toku nielen v intraviláne obce ale aj v extraviláne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Počet obyvateľov k 19.12.2017: 130 

 

                             Muži       Ženy       Spolu 

                               69           61          130   

 

Deti do 3 r.               3              0             3 

Deti do 6 r.               2              3             5 

Deti do 15 r.             8              3            11 

Ostatní                   56            55          111 

 

 

 

 

Z činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Breznička: 

Tento rok bola pre DHZ pridelená účelová dotácia na účet obce vo výške 1.400,- EUR. Na základe 

rozhodnutia výboru DHZ bola dotácia použitá na opravu PS 12.  Obec požiadala o dotáciu pre zbor aj 

na rok 2018.  

Traja členovia DHZ sa zúčastnili v dňoch 8.-9.4. a 22.-23.4 základnej prípravy členov hasičských 

jednotiek. 

7.10.2017 sa štyria členovia zúčastnili námetovo-inštruktážneho cvičenia v Nižnom 

Mirošove. 

21.11.2017 sa šesť členov zúčastnilo školenia vedúcich a členov kontrolných skupín. 

Obec požiadala o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. 

 

Z činnosti Základnej organizácie Únie žien Slovenska v Brezničke: 

     Členky ZO ÚZS v Brezničke sa aktívne zapájajú do diania v obci a spolupracujú 

pri príprave akcií Pre svoje členky pripravili akcie – Deň matiek, 

prednášku „Ako ďalej, keď odídu detí  

z domu“. Počas roka zbierali vrchnáky z pet fliaš a koncom  roka 

zase zbierku šatstva pre sociálne slabších. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

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 

Web: www.breznicka-sp.sk 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2017: 130 

 

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                  

                         

Zástupca starostu:     Vladislav Fedorco               

 

 

Poslanci:           Vladislav Fedorco  

                        Iveta Harvišová           

                        Imrich Hutňan            

                        Ivo Leľo                        

                        MUDr. Soňa Zacharovská       

                         

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 

mailto:obecbreznicka@gmail.com


 
 

 

 

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.  

 

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 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. Monika Leľová.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inštitúcie v obci 

 

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

Ján Senaj 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

1. Rozpočet obce na rok 2017 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2017. 

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.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 31.12.2016  uznesením č. 11/2016 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 31.03.3017 uznesením č. 2/2017 

- druhá zmena schválená dňa 29.06.2017 uznesením č. 4/2017 

- tretia zmena  schválená 27.09.2017 uznesením č. 6/2017 

- štvrtá zmena  schválená dňa 15.06.2017 uznesením č. 9/2017 

Rozpočet obce k 31.12.2017 

 
Schválený 

rozpočet 

Schválený 

rozpočet po 

poslednej  zmene 

Príjmy celkom         28 265,00 €         33 170,22 € 

z toho:   

Bežné príjmy         28 265,00 €         32 469,56 € 

Kapitálové príjmy   

Finančné príjmy               700,66 € 

Výdavky celkom         28 265,00 €         33 170,22 € 

z toho:   

Bežné výdavky         28 265,00 €         31 370,22 € 

Kapitálové výdavky            1 800,00 € 

Finančné výdavky   

Rozpočet obce                   -  €                   -  € 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 



 
 

 

                                       33  170,22 €                                        32 676,90 € 98,51% 

Z rozpočtovaných celkových príjmov         33 170,22 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v 

sume           32 676,90 € , čo predstavuje 98,51% plnenie. 

2.1 Bežné príjmy 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

                                       32  469,56 €                                        31 976,24 

€ 

98,48% 

Z rozpočtovaných celkových príjmov         32 469,56 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 

v sume           31 976,24 € , čo predstavuje 98,48% plnenie. a) daňové 

príjmy 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

                                       27  496,00 €                                        27 040,84 € 98,34% 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

Z predpokladanej  čiastky v sume          23 055,00 € z výnosu sane z príjmov boli  k 31.12.2017 

poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 21.5       23 052,78 € , čo predstavue plnenie vo 

výške  99,99% 

Daň z nehnuteľnosti 

Z rozpočtovaných           4  286,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017          3 814,74 € 

Táto suma predstavuje plnenie  89,00% . Príjmy dane z pozemkov boli v sume 

         2 535,62 € , dane zo stavieb           1 279,12 € .     K 31.12.2017 obec eviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v celkovej sume          2 100,37 € . 

Daň za psa 

Z rozpočtovaných              155,00  € bol skutočný príjem k 31.12.2017             173,32 € 

Táto suma predstavuje plnenie  111,82% .  

b) nedaňové príjmy 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

                                         4 973,56 €                                          4 935,40 

€ 

99,23% 

Poplatok za komunálny odpad 

Z rozpočtovaných           1  400,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 

Táto suma predstavuje plnenie  99,98% .  

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

         1 399,69 

€ 

Z rozpočtovaných             1 260,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017          1 219,50 

€ 

Táto suma predstavuje plnenie  96,79% .   Ide o príjem z prenajtých budov, 

priestorov a objektov v celkovj sume                 20,00 € , z predaja výrobkov, tovarov a služieb 

vo výške            1 199,50 € . 



 
 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných                186,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017             189,32 € Táto 

suma predstavuje plnenie  101,78% .   Ide o príjem - ostatné poplatky 

v celkovej sume                 75,00 € , príjem z vkladov                   -  € a príjem z vratiek 

RZZP vo výške               111,32 € . 

Prijaté granty a transféry 

Z rozpočtovaných grantov a transférov vo výške           2 127,56 € bol skutočný príjem vo výške

           2  126,89 € , čo predstavuje 99,97% plnenie. 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo vnútra                 39,93 € evidencia obyvateľstva 

Ministerstvo vnútra                 24,40 € register adries 

Ministerstvo vnútra               662,56 € voľby 

Dobrovoľná požiarna ochrana            1 400,00 € dobrovoľný hasičský zbor 

Granty a transféry boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 

2.2 Kapitálové príjmy: 

Rozpočet na rok 2017  Skutočnosť k 31.12.2017  % plnenia 

                                                 -  €                                                  -  € 0,00% 

Rozpočtovaná suma  a aj skutočnosť 

2.3. Príjmové finančné operácie: 

kapi tálových príjmov bola vo výške                     -  € 

Rozpočet na rok 2017  Skutočnosť k 31.12.2017  % plnenia 

                                            700,66 €                                            700,66 € 100,00% 

Z rozpočtovaných finančných príjmov              700,66 € bol skutočný  príjem vo výške             

700,66 € , čo predstavuje 100,00% plnenie. 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/2017 zo dňa 29.06.2017  bolo schválené použitie 

rezervného fondu v celkovej  sume               700,66 € . Skutočné plnenie bolo v sume             

700,66 € .  

V roku 2017 nebol prijatý žiadny úver. 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 



 
 

 

                                       33  170,22 

€ 

                                       32 496,98 € 97,97% 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov         33 170,22 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 

v sume  

3.1 Bežné výdavky 

         32 496,98 € , čo predstavuje 97,97% plnenie. 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

                                       31  370,22 €                                        30 696,98 € 97,85% 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov         31 370,22 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v 

sume           30 696,98 € , čo predstavuje 97,85% plnenie. 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou záverečného účtu. 

Medzi významné položky bežného rozočtu patrí: 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných             8 055,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017          8 050,42 € 

 čo predstavuje 99,94% plnenie. Patria sem mzdové prostriedky starostky obce. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných             2 833,78 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017          2 782,98 

€  čo predstavuje 98,21% plnenie. 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných           15 952,83 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017        15 454,87 

€  čo predstavuje 96,88% plnenie. 

Ide o prevádzkové výdavky obce ako sú: cestovné náhrady, energie, materiál,  poštové 

a telekomunikačné služby, rutinná a štandardná údržba,  ostatné tovary a služby 

3.2 Kapitálové výdavky: 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 

31.12.2017 

% plnenia 

                                         1 800,00 €             1 800,00 € 100,00% 

Kapitálové výdavky  - výdavky na rekonštrukciu 

a modernizáciu  PD "Rekonštrukcia MŠ  na 

požiarnu zbrojnicu" 

3.3 Výdavkové finančné operácie: 

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 

31.12.2017 

% plnenia 

                                                 -  €                -  € 0,00% 

Výdavkové finančné operácie neboli rozpočtované a neboli ani čerpané. 

 



 
 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR 

Bežné príjmy spolu                                       31 976,24 € 

Bežné výdavky spolu                                       30 696,98 € 

Bežný rozpočt                                        1  279,26 € 

Kapitálové príjmy spolu                                                -   € 

Kapitálové výdavky spolu                                        1  800,00 € 

Kapitálový rozpočet -                                       1  800,00 € 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -                                          520,74  € 

Vylúčenie z prebytku                                                -   € 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu 
-                                          520,74  € 

Príjmy z finančných operácií                                           700,66   € 

Výdavky z finančných operácií                                                -   € 

Príjmy spolu                                       32 676,90 € 

Výdavky spolu                                       32 496,98 € 

Hospodárenie obce                                           179,92   € 

Vylúčenie z prebytku                                                -   € 

Upravené hospodárenie obce                                           179,92   € 

Prebytok rozpočtu v sume              179,92 € 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, 

navrhujeme použiť na: 

 - tvorbu rezervného fondu vo výške             179,92 € 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 

vo výške               179,92 € 

5.  



 
 

 

6. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho 

fondu 

Rezervný fond 

Rezervný fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2017                                        7  158,02 € 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový 

rok 
                                          179,92   € 

Úbytky - použitie rezervného fondu: 

 - uznesenie č. 04/2017 zo dňa 29.06.2017 
                                          700,99   € 

 - krytie schodku                                                -   € 

 - ostatné úbytky                                                -   € 

KZ k 31.12.2017                                        6  636,95 € 

Sociálny fond 

Sociálny fond Suma v EUR 
 

ZS k 1.1.2017                                                -   € 

Prírastky - povinný prídel                                                -   € 

             - ostatné prírastky                                                -   € 

Úbytky - závodné stravovanie                                                -   € 

          - regeneráciu PS, dopravu                                                -   € 

          - dopravné                                                -   € 

          - ostatné úbytky                                                -   € 

KZ k 31.12.2017                                                -   € 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 

Aktíva 

Názov ZS k 01.0.12017 KZ k 31.12.2017 

Majetok spolu        127 555,96 €        127 390,87 € 

Neobežný majetok spolu        117 712,78 €        117 594,14 € 

z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok                   -  €                   -  € 

Dlhodobý hmotný majetok         93 318,13 €         93 199,49 € 

Dlhodobý finančný majetok         24 394,65 €         24 394,65 € 

Obežný majetok spolu            9 843,18 €           9 796,73 € 

z toho:   

Zásoby                   -  €                   -  € 

Zúčtovanie medzi subjekatmi VS                   -  €                   -  € 

Dlhodobé pohľadávky                   -  €                   -  € 

Krátkodobé pohľadávky           2 685,16 €           3 248,71 € 

Finančné účty           7 158,02 €           6 548,02 € 

Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé                   -  €                   -  € 

Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé                   -  €                   -  € 

Časové rozlíšenie                   -  €                   -  € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pasíva 

Názov ZS k 01.0.12017 KZ k 31.12.2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu        127 555,96 €        127 390,87 € 

Vlasnté imanie         113 426,03 €        114 294,46 € 

z toho:                   -  €                   -  € 

Oceňovacie rozdiely                   -  €                   -  € 

Fondy                   -  €                   -  € 

Výsledok hospodárenia        113 426,03 €        114 294,46 € 

Záväzky           2 118,50 €           1 671,96 € 

z toho:   

Rezervy   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé záväzky   

Krátkodobé záväzky           2 118,50 €           1 671,96 € 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie         12 011,43 €         11 424,45 € 

 

 

 

 

 

 

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky: 

 - voči bankám                    -  € 

 - voči štátny fondom (ŠFRB, ŠF)                    -  € 

 - voči dodávateľom                 52,95 

€ 

 - voči štátnemu rozpočtu                    -  € 

 - voči zamestnancom               923,96 

€ 

 - voči poisťovniam a daňovému úradu               552,69 

€ 

 - ostatné                    -  € 

 

 

 



 
 

 

9. Hospodárenia príspevkových organizácií 

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 

10. Prehľad o poskytnutých dotáciaách právnickým osobám a fyzickým osobám - 

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

Obec v roku 2017 neposkytla dotácie. 

11. Podnikateľská činnosť 

Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia. 

12. Finančné usporiadanie vzťahov voči 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickym osobám, ktorým 

poskytla finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu 

rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

a) Obec nemá zriadená právnické osoby, rozpočtové ani príspevkové organizácie. 

b) Finančné  usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

Poskytovateľ 
Účelové určenie 

grantu, transféru 

Suma poskytnutých  

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

Rozdiel 

 

Ministerstvo vnútra 
evidencia 

obyvateľstva 
                39,93 €                39,93 €                   -  € 

Ministerstvo vnútra register adries                 24,40 €                24,40 €                   -  € 

Ministerstvo vnútra voľby               662,56 €              662,56 €                   -  € 



 
 

 

Dobrovoľná 

požiarna ochrana 

dobrovoľný hasičský 

zbor 
           1 400,00 €           1 400,00 €                   -  € 

c) Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami. 

d) Obec neposkytla ani neprijala dotácie a granty od iných obcí. 

e) Obec neposkytla ani neprijala dotácie ani grany od VÚC. 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového 

rozpočtu. 

Obec neuplatňuje programový rozpočet. 


