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Úvodné slovo starostky obce  

 

     V roku 2016 sme sa snažili zabezpečovať chod samosprávy pre najväčšiu spokojnosť našich 

občanov.           

     V posledný deň roku 2015 sme pripravili pre občanov obce silvestrovské posedenie. Nový 
rok sme privítali ohňostrojom. 

 

24.04.2016 sme v našej obci privítali Mons. Jána Babjaka SJ, prešovského 

arcibiskupa a metropolitu, ktorý posvätil chrám sv. Michala archanjela po 

rekonštrukcii. 

 

 

30.04.2016 sa uskutočnilo verejné zhromaždenie občanov obce Breznička. Po 

ukončení nasledovalo stavanie mája, ktorý zdobil našu obec celý mesiac máj.  Pri 

zapálenej vatre v príjemnej atmosfére stretnutie pokračovalo do neskorých hodín 
    

 

Aj v tomto roku sme sa stretli, aby sme spolu prežili deň plný zábavy a 

športových hier. Tie boli pripravené pre všetky vekové skupiny. Najväčšiu 

radosť zo súťaženia mali deti, no aj dospelí sa aktívne zapájali do jednotlivých 

súťaži. Víťazi boli odmenení vecnými cenami a deti naviac aj diplomami. 

Väčšina z detí využila ponuku maľovania na tvár a postupne sa menili na 

tigre, víly, motýle, pirátov. Na záver si deti vyskúšali „hasenie požiaru“ 

a snažili sa zhodiť čo najviac plechoviek. Pre všetkých sa podával chutný 
guláš a nezabúdalo a ani na pitný režim. 

 

Dňa 28.08.2016 sa konala akcia s názvom Afrika s M. Fedorcom. Veľkou 

záľubou Miška Fedorca je cestovanie. Nám prišiel porozprávať o svojej ceste po 

Východnej Afrike - Etiópii, Keni a Tanzánii. Súčasťou bola aj prezentácia 

fotografií, ktoré vznikli na tejto ceste. V podvečer bola zapálená vatra a v 
príjemnej atmosfére stretnutie pokračovalo do nočných hodín.  

 

Prvá svetová  vojna (28.07.1914 – 11.11.1918) bola do roku 1939 najväčším 

vojnovým konfliktom v dejinách ľudstva a žiaľ neobišla ani našu obec. ZO ÚŽS v 

Brezničke aj tento rok zorganizovala na cintoríne pietnu spomienku padlým 

vojakom. Správca farnosti o. Róbert Krolák spolu s občanmi obce slávil 

panychídu za zomrelých. 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. 

 

ZO ÚŽ v  Brezničke v spolupráci s obecným úradom a DHZ pripravila pre deti 

našej obce popoludnie s Mikulášom. Po  slávnostnom rozsvietení vianočných 

ozdôb – snehuliaka a soba so saňami deťom o živote sv. Mikuláša porozprával  

o. Róbert Krolák. 
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          Deti potešil Mikuláš, ktorý mal tentokrát pomocníka – anjela. Spolu rozdávali balíčky 

pre menších i väčších.  

    

Na cintoríne a v okolí cintorína bola vykonaná náhradná výsadba. V priestoroch 

cintorína boli vysadené tuje, ktoré budú tvoriť živý plot. Terén pod cintorínom bol 

vyrovnaný a boli vysadené borovice. V úpravách a výsadbe sa bude pokračovať aj 

v roku 2017. V zimnom období bude vykonaný výrub smrekov a následne vykonaná  

náhradná výsadba. 

 

 

V roku 2016 bola urobená čiastočná oprava miestnych komunikácií. Išlo o opravu 

najkritickejších miest.  

 

 

Už v roku 2015 obecný úrad upozorňoval dotknuté organizácie na havarijný stav 

oporného múra (pri obecnom úrade). Dňa 20.02.2016 došlo k zosuvu časti 

oporného múra na strane miestnej komunikácie. Z dôvodu, že zosuv tvoril 

prekážku vodného toku, SVP, š.p. vykonal nevyhnutné opravy – spevnenie brehu 

kameňom. V havarijnom stave je však múr pri hlavnej ceste. Po nájdení  

dokladov v archíve bolo zistené, že investorom cesty Breznička – Veľkrop boli 

Štátne lesy. Oporný múr bol súčasťou tejto stavby. V súčasnej dobe je 

vypracovaná projektová dokumentácia, no hľadajú sa finančné prostriedky  

 

 

 

 

Z činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Breznička: 

     Aj keď dobrovoľný hasičsky zbor v našej obci bol založený v roku 1926, v posledných rokov 

nevyvíjal žiadnu činnosť. V roku 2015 bola obnovená činnosť DHZ. V súčasnosti je zaradený 

v kategórií „C“ a k dnešnému dňu eviduje 23 členov. 

     Tento rok bola pridelená účelová dotácia pre DHZ na účet obce vo výške 700,- EUR. Na 

základe rozhodnutia výboru DHZ bola zakúpená sada hadíc s rozdeľovačom a savice.  Obec 
požiadala o dotáciu pre zbor aj na rok 2017.  

     Snahou DHZ je obnova strojného vybavenia, postupné vyškolenie členov a účasť na 
regionálnych súťažiach.  

 

Z činnosti Základnej organizácie Únie žien Slovenska v Brezničke: 

     Dňa 10.04.2015 sa konala ustanovujúca členská schôdza ZO ÚŽ 

Slovenska v obci Breznička za účasti 22 zakladajúcich členiek. V súčasnej 
dobe evidujú 27 členiek.  

     Členky ZO ÚŽ sa aktívne zapájajú do diania v obci. Veľkou mierou 

prispeli k organizácií 2. športových hier, pomáhali pri akciách Stavanie mája, 

Rozprávanie o Afrike. V spolupráci s obecným úradom a DZH pripravili pre deti Mikuláša. Pre 

členky pripravili akcie – Deň matiek, prednášku Liečivé bylinky a ich účinok na naše zdravie. 

V priebehu roka organizovali zber vrchnákov  pre o.z. TRDIELKO. Koncom  roka zase zbierku 
šatstva pre sociálne slabších.  

  S rokom 2016 sme sa rozlúčili na silvestrovskom posedení. Nový rok 2017 sme privítali 

prípitkom a ohňostrojom. 
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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 
Web: www.breznicka-sp.sk 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2016: 132 

 

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
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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. 
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     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 
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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: Róbert Krolák 

 

2. Urbárska spoločnosť, Pozemkové spoločenstvo Breznička, 091 01  Breznička 
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Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce 

 
 

 

1. Rozpočet obce na rok 2016  

 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2016. 

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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.12.2015  uznesením č. 20/2015 

 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 31.03.3016 uznesením č. 3/2016 

- druhá zmena schválená dňa 30.04.2016 uznesením č. 4/2016 

- tretia zmena  schválená 31.05.2016 uznesením č. 5/2016 

- štvrtá zmena  schválená dňa 30.06.2016 uznesením č. 6/2016 

- piata zmena  schválená dňa 30.09.2016 uznesením č. 8/2016 

- šiesta zmena  schválená dňa 31.12.2016 uznesením č. 10/2016 
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Rozpočet obce k 31.12.2016 

 

  
Schválený 

rozpočet 

Schválený rozpočet 

po poslednej  

zmene 

Príjmy celkom        30 750,17 €         35 466,60 €  

z toho:     

Bežné príjmy        30 750,17 €         35 117,13 €  

Kapitálové príjmy     

Finančné príjmy              349,47 €  

Výdavky celkom        30 750,17 €         35 466,60 €  

z toho: 
 

  

Bežné výdavky        30 750,17 €         35 466,60 €  

Kapitálové výdavky     

Finančné výdavky     

Rozpočet obce 
                 -   

€  
                 -   €  

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

35 466,60 € 35 051,98 € 98,83% 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 35.466,60 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016v sume 

35.051,98 EUR, čo predstavuje  98,83 % plnenie.  

 

2.1  Bežné príjmy 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

35 117,13 € 34 702,51 € 98,82% 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 35.117,13 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume  

34.702,51 EUR, čo predstavuje  98,82 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

26 341,00 € 25 867,71 € 98,20% 
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Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 20.241,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 21.507,38 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 106,26 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 6.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4.212,25 EUR, čo je 

70,20 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 1.477,30 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 2.734,95 EU. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 

1.883,30   EUR. 

Daň za psa   

Z rozpočtovaných 100,000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 148,08 EUR, čo je 

148,08 % plnenie. 

 

b) nedaňové príjmy:  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

1 762,80 € 1 821,47 € 103,33% 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 1.290,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1.345,25 EUR, čo je 

104,28 % plnenie. 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 345,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 348,92 EUR, čo je 

101,140 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov 

a objektov v sume 103,92 EUR, z predaja výrobkov, tovarov a služieb v sume 245,00 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 127,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 127,30 EUR, čo je 

99,61 % plnenie. Ide o príjem – ostatné poplatky v celkovej sume 49,50 EUR, príjem z vkladov 

0,28 EUR a príjem z vratiek RZZP vo výške 77,52 EUR. 

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 7.013,33 EUR bol skutočný príjem vo výške 7.013,33 

EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. 
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Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo vnútra               40,26 €  evidencia obyvateľstva 

Ministerstvo vnútra                9,00 €  register adries 

Ministerstvo vnútra             905,90 €  voľby 

Úrad práce, sociálnych vecí a 

rodiny 
          1 429,20 €  § 52 

Úrad práce, sociálnych vecí a 

rodiny 
          3 928,98 €  § 54 

Dobrovoľná požiarna ochrana             700,00 €  dobrovoľný hasičský zbor 

 

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

 

2.2  Kapitálové príjmy:   

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

-   € -   € 0,00% 

 

Rozpočtovaná suma a aj skutočnosť kapitálových príjmov bola vo výške 0,00 EUR. 

 

2.3  Príjmové finančné operácie:  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

349,47 € 349,47 € 100,00% 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 349,47 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

349,47 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie.  

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 06/2016 zo dňa 15.06.2016 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 349,47 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 349,47 EUR.  

V roku 2016 bol nebol prijatý žiadny úver  

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

35 466,60 € 33 970,63 € 95,78% 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 35.466,60 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 33.90,63 EUR, čo predstavuje  95,78 % čerpanie.  

 

3.1  Bežné výdavky  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

35 466,60 € 33 970,63 € 95,78% 
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 35.466,60 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 33.970,63 EUR, čo predstavuje   95,78 % čerpanie.  

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 6.680,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 6.379,15 EUR, čo 

je 95,5 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostky obce.  

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  2.684,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 2.675,14 EUR, čo 

je 99,66 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 8.985,45 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 8.555,71 EUR, čo 

je 95,22 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom 

a ostatné tovary a služby. 

 

3.2 Kapitálové výdavky : 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

-   € -   € 0,00% 

 

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované a neboli ani čerpané. 

3.3 Výdavkové finančné operácie : 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

-   € -   € 0,00% 

 

Výdavkové finančné operácie neboli rozpočtované a neboli ani čerpané. 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR 

Bežné príjmy spolu 34 702,51 € 

Bežné výdavky spolu 33 970,63 € 

Bežný rozpočt 731,88 € 

Kapitálové príjmy spolu -   € 

Kapitálové výdavky spolu -   € 

Kapitálový rozpočet -   € 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 731,88 € 

Vylúčenie z prebytku -   € 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu 
731,88 € 

Príjmy z finančných operácií 349,47 € 

Výdavky z finančných operácií -   € 

Príjmy spolu 35 051,98 € 

Výdavky spolu 33 970,63 € 

Hospodárenie obce 1 081,35 € 

Vylúčenie z prebytku -   € 

Upravené hospodárenie obce 1 081,35 € 

  

Prebytok rozpočtu v sume 1.081,35 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 bol prebytok použitý:  

- tvorbu rezervného fondu  vo výške                                 380,69 EUR                                                 

- úhradu záväzkov evidovaných k 31.12.2015   vo výške             700,66 EUR 
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho 

fondu 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Rezervný fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016 6 426,14 € 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý 

rozpočtový rok 
1 081,35 € 

Úbytky - použitie rezervného fondu: 
 

 - uznesenie č. 06/2016 zo dňa 15.06.2016 349,47 € 

 - krytie schodku -   € 

 - ostatné úbytky -   € 

KZ k 31.12.2016 7 158,02 € 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu podľa zákona. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016 -   € 

Prírastky - povinný prídel -   € 

- ostatné prírastky -   € 

Úbytky - závodné stravovanie -   € 

- regeneráciu PS, dopravu -   € 

- dopravné -   € 

- ostatné úbytky -   € 

KZ k 31.12.2016 -   € 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016  

A K T Í V A 

Názov ZS k 01.0.12016 KZ k 31.12.2016 

Majetok spolu 118 906,57 € 127 555,96 € 

Neobežný majetok spolu 109 431,98 € 117 712,78 € 

z toho: -   € 
 

Dlhodobý nehmotný majetok -   € -   € 

Dlhodobý hmotný majetok 85 037,33 € 93 318,13 € 

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

Obežný majetok spolu  9 474,59 € 9 843,18 € 

z toho: -   € 
 

Zásoby -   € -   € 

Zúčtovanie medzi subjektami VS -   € -   € 

Dlhodobé pohľadávky -   € -   € 

Krátkodobé pohľadávky 3 048,45 € 2 685,16 € 

Finančné účty 6 426,14 € 7 158,02 € 

Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé -   € -   € 

Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé -   € -   € 

Časové rozlíšenie -   € -   € 

P A S Í V A  

Názov ZS k 01.0.12016 KZ k 31.12.2016 

Vlastné imanie a záväzky spolu 118 906,57 € 127 555,96 € 

Vlasnté imanie  113 737,02 € 113 426,03 € 

z toho: -   € -   € 

Oceňovacie rozdiely -   € -   € 

Fondy -   € -   € 

Výsledok hospodárenia 113 737,02 € 113 426,03 € 

Záväzky 3 095,14 € 2 118,50 € 

z toho: -   € 
 

Rezervy -   € 
 

Zúčtovanie medzi subjekatmi VS -   € 
 

Dlhodobé záväzky -   € 
 

Krátkodobé záväzky 3 095,14 € 2 118,50 € 

Bankové úvery a výpomoci -   € 
 

Časové rozlíšenie 2 074,41 € 12 011,43 € 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 

 

   

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky: 

 - voči bankám 
 

               -   €  

 - voči štátny fondom (ŠFRB, ŠF)                -   €  

 - voči dodávateľom             700,66 €  

 - voči štátnemu rozpočtu                -   €  

 - voči zamestnancom             807,89 €  

 - voči poisťovniam a daňovému úradu             609,93 €  

 - ostatné 
 

               0,02 €  

 


