VÝROČNÁ SPRÁVA
OBCE BREZOVIČKA
ZA ROK 2013
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1. Základná charakteristika Obce Brezovička
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá 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.
1.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce: Obec Brezovička leží na severovýchode Slovenska v Prešovskom
kraji, v okrese Sabinov, Spišsko-šarišské medzihorie, mikroregión Horná Torysa.
Susedné obce: Brezovica, Vysoká, Nižný Slavkov, Tichý Potok, Brutovce
Celková rozloha katastrálneho územia obce: 898,5 ha
Nadmorská výška: 470 m n. m.

1.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov k 31.12.2013: 412 obyvateľov
Národnostná štruktúra: národnosť slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského zloženia: rímskokatolícka cirkev
Vývoj počtu obyvateľov:
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Počet
obyvateľov

410

420

426

425

421

426

425

412

1.3 Ekonomické údaje:

Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku k 31.12.2013
vek / pohlavie
do 14
15 - 60
61 a viac

muži
33
145
33

ženy
31
124
46

spolu
64
269
79

Nezamestnanosť v okrese: k 31.12.2013 bola evidovaná miera nezamestnanosti v okrese
Sabinov 23,68 %

1.4 Symboly obce
Erb obce Brezovička
V zelenom, neskorogotickom štíte ho tvorí striebrobradá , zlato
prepásaná a zlato obutá postava Sv. Martina v striebornom
rúchu a plášti , v striebornej zlatolemej mitre, v pravici so
zlatou mitrou vo zdvihnutej ľavici so zlatým kalichom, vľavo
sprevádzaný dvomi striebornými húskami v zlatej zbroji.
Podkladom pre tento návrh erbu bola obecná pečať,
pochádzajúca z r. 1667. Odtlačok typária je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v
Altenburgerovej zbierke pečatí.

Vlajka obce
Pozostáva z ôsmych pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej,
bielej, zelenej, žltej, zelenej, bielej a zelenej a žltej. Vlajka má
pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi siahajúcimi do
tretiny jej listu.
Symboly obce sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou B154/2000
Pečate obce
Pečať obce je okrúhla so symbolom obce a kruhopisom
„PEČAŤ OBCE BREZOVIČKA“ a „OBEC BREZOVIČKA“.

1.5 História obce
Obec bola založená na zákupnom práve v polovici 13. storočia. V r. 1307 tu Berzeviczyovci
postavili nad cestou spájajúcou Spiš so Šarišom kláštor- hrad, ktorý zanikol v 14.-15. storočí.
Od toho je odvodený pravdepodobne aj pôvodný názov obce - Hamburg- od nemeckého
"ham"- výbežok, ostroh a "burg"- hrad, teda "Hrad na výbežku".

Obec patrila panstvu Torysa a v r. 1316 pri deľbe Toryského panstva pripadla Kokošovi,
synovi grófa Rikolfa pochádzajúceho z Berzeviczyovcov. Prvá písomná zmienka o obci je z r.
1320.
V r. 1787 mala obec 63 domov, v r. 1828 mala 84 domov a 624 obyvateľov.
V r. 1938 bolo v obci 98 % roľníkov a chovateľov dobytka , 2 kováči, 1 obuvník, 3 stolári, 3
píly a 3 mlyny . V r. 1958 mala obec 546 osôb, začala elektrifikácia obce a v r. 1961 bol
zriadený miestny rozhlas.
Názvy obce: Hamburg, Hambork (1773), Hamburg (1786), Hamburg, Hamborg (1808),
Hamborg (1863-1902), Hámbor (1907-1913), Hamburek (1920), Hamborek (1927- 1948),
Brezovička (1948) .
V ústnom podaní tunajší občania zostávajú „hamborčanmi“.

1.6 Pamiatky obce
Z novších dejín dochované hlavne kaštiele Berzeviczyovcov:
- horný renesančný z r. okolo 1620, momentálne sídlo Domova sociálnych služieb
- dolný z r. okolo 1700, momentálne sídlo kultúrneho domu a obecného úradu.
1.7 Významné osobnosti obce
- V obci sa 1.11.1652 narodil jej možno najvýznamnejší rodák Henrich Berzeviczy, významný
slovenský matematik a náboženský spisovateľ. Študoval na Trnavskej univerzite . Prednášal
matematiku a fyziku na Trnavskej univerzite, neskôr prednášal matematiku na univerzite v
Grazi, v Levoči a v Trenčíne.
- V Hamborku sa 20.8.1871 narodil Štefan Bayus, bankár a niekdajší hlavný dozorca Prvej
Katolíckej Slovenskej Jednoty, účinkujúci v Lakewood, organizoval rôzne cirkevné a národné
podujatia v Clevelande, bol jedným zo zakladateľov Clevelandskej Slovenskej jednoty.
- V obci sa 8.10.1879 narodil Andrej Novák , niekdajší hlavný pokladník Prvej katolíckej
jednoty. Bol jedným z členov delegácie Slovenskej ligy, ktorá bola v r. 1938 vyslaná na
Slovensko s Pittsburghskou dohodou.
- V r. 31.12.1888 sa narodil Imrich Valko, advokát v Clevelande a niekdajší predseda
Finančného výboru Prvej Katolíckej Slovenskej Jednoty. Bol právnym radcom "Orol Federal
Savings and Loan" spoločnosti v Lakewood, Ohio a členom viacerých slovenských
podporných a dobročinných organizácií.

1.8 Výchova a vzdelávanie
Škola v obci bola od r. 1868.
Momentálne funguje Materská škola v Brezovičke s počtom žiakov v školskom roku 20122013 18 žiakov. Základné vzdelanie pre deti poskytuje Základná škola vo vedľajšej obci
v Brezovici.

1.9 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život zabezpečuje:
- obecný úrad pod vedením starostky obce
- DHZ v Brezovičke (dobrovoľný hasičský zbor)
- TJ Sokol Brezovička – futbalový klub

1.10 Hospodárstvo
Poskytovatelia služieb v obci:
- Domov sociálnych služieb
- COOP Jednota, Potraviny Figurová
- pohostinstvo
- penzión „Hamborek“

Priemysel v obci:
- Anton Polomský –stolárstvo
- píla JO-TEL, s.r.o.
- ŠVESTAV s.r.o. – rekonštrukcie striech, realizácia stavieb na kľúč
- krajčírstvo Mária Pribulová
- polygrafické výrobky – AB Kupčík, s.r.o.

1.11 Organizačná štruktúra obce

Starostka obce: Ing. Alena Kudová
Zástupca starostky: Ing. Anton Polomský
Hlavný kontrolór: Štefan Talarovič
Obecné zastupiteľstvo v Brezovičke tvorí 5 poslancov:
Ing. Anton Polomský
Viliam Ščavnický
Andrej Kupčík
Ľubomír Michálek
Roman Švec
Obecný úrad v Brezovičke
Sídlo: Brezovička 8, 082 74 Brezovička
IČO: 00326879

DIČ: 2020711396

tel: +421/514591235

email: brezovicka@livenet.sk

www.brezovicka.sk

Zamestnanci: Obecný úrad: Slavka Klučárová
Materská škola: riaditeľka Katarína Bujňáková, vedúca školskej jedálne
Iveta Grešová, Mgr. Mária Tomčufčíková, Mária Pribulová, , Margita Bačová
Obec Brezovička je samostatný územný a správny celok SR, združuje osoby, ktoré majú na
jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených
zákonom č. 138/1991 Zb. samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy podľa zíkona č. 369/1990 Zb. 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 č. 431/2002 Z. z. 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.
Vymedzenie predmetu účtovníctva obsahuje § 2 zákona o účtovníctve ako účtovanie
a vykazovanie skutočnosti o stave a pohybe majetku, záväzkov, o rozdiele majetku a záväzkov,
o výnosoch a nákladoch, o príjmoch a výdavkoch, o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky
v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a opatrenia MF SR č. 24501/2003-92, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre RO a obce
a v znení opatrenia č. MF/10717/2004-74 a opatrenia MF SR č. 1407/2003-92, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej
závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre RO a obce v znení opatrenia
MF SR č. 1487/2004-74 a v znení opatrenia č. MF/10717/2004-74.
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.
Prípravné práce sa uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy
činností:


inventarizáciu,



kontrolu bilančnej kontinuity,



kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty,



zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok,



kontrolu účtu výsledku hospodárenia,



kontrolu zaúčtovania odpisov,



doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia,



kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov.

Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne:


zisťujú sa obraty jednotlivých účtov,



zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia,



zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

2. Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.
Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym
rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce,
- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí :
- podiely na daniach v správe štátu,
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým
organizáciám zriadeným obcou, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy :
- k rozpočtom iných obcí,
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné
úlohy.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet),
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné
operácie.

Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. .
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.11.2012 uznesením č.
4/22/2012.
Bol zmenený počas roka 2013 viac krát.
Po poslednej úprave bol rozpočet nasledovný:
Upravený rozpočet obce k 31.12.2013 v celých €:
Rozpočet 2013 po zmenách
PRÍJMY SPOLU

138 225,00

z toho: Bežné príjmy

123 464,00

Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

14 761,00

VÝDAVKY SPOLU

138 225,00

z toho: Bežné výdavky

109 587,00

Kapitálové výdavky

28 638,00

Finančné výdavky
2.1 Plnenie príjmov za rok 2013
Rozpočet na rok 2013
138.225

Skutočnosť k 31.12.2013
139.629,81

% plnenia
101,02

Skutočnosť k 31.12.2013
114.800,48

% plnenia
101,43

Skutočnosť k 31.12.2013
4.305,76

% plnenia
111,46

1) Bežné príjmy
a) Bežné príjmy - daňové
Rozpočet na rok 2013
113.187
b) Bežné príjmy - nedaňové
Rozpočet na rok 2013
3.863

c) Bežné príjmy – granty a transfery
Rozpočet na rok 2013
6.414

Skutočnosť k 31.12.2013
5.762,57

% plnenia
89,84

2) Finančné operácie – príjmové
Rozpočet na rok 2013
14.761

Skutočnosť k 31.12.2013
14.761

% plnenia
100

2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2013
Rozpočet na rok 2013
138.225

Skutočnosť k 31.12.2012
128.046,09

% plnenia
92,64

Skutočnosť k 31.12.2013
102.210,05

% plnenia
93,27

1) Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2013
109.587
v tom:
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy a FO
Ochrana životného prostredia
Občianska vybavenosť
Kultúra a náboženstvo
Vzdelanie
Školské stravovanie
Sociálne služby

Rozpočet
47.759
10.106
7.036
4.804
27.315
12.167
400

Skutočnosť
44.996,56
8.706,59
5.989,43
3.926,38
26.376,06
11895,03
320

% plnenia
94,22
86,15
85,13
81,73
96,56
97,76
80,0

2) Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2013
28.638

Skutočnosť k 31.12.2013
25.836,04

% plnenia
90,22

v tom:
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy a FO
Rozvoj obci
Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

Rozpočet
3.000
14.960
10.678

Skutočnosť % plnenia
3.000,00
100
12.158,04
81,27
10.678,00
100

3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013
Rozpočet
Bežný
Kapitálový
Spolu:
Finančné operácie
Hospodárenie obce

Príjmy
124.868,81
0
124.868,81
14.761,00
139.629,81

Výdavky
102.210,05
25.836,04
128.046,09
0
128.046,09

Výsledok hospodár.
+ 22.658,76
- 25.836,04
- 3.177,28
+ 14.761,00
+ 11.583,72

Podľa ustanovenia § 10 ods.3.písm a) a b) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov bol zistený schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 3.177,28 €. Z toho
prostriedky vo výške 14.761,- € boli použité na kapitálové výdavky z prebytku roku 2012.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z prebytku
vylučujú:
 nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 141,20 €
Zostatok finančných prostriedkov v sume 11.724,92 € navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu vo výške 1.172,92 EUR
- sumu 10.552,- € použiť v rozpočtovom roku 2014 na kapitálové výdavky
Rekapitulácia plnenia rozpočtu podľa zdrojov krytia
Zdroj
krytia
111
41
46
SPOLU

Zo štátneho rozpočtu
Vlastné príjmy obce
Iné zdroje

Príjmy

Výdavky

Plnenie v %

5 026,79
119 841,84
14 761,00
139 629,63

4 885,77
108 399,32
14 761,00
128 046,09

97,19
90,45
100,00

4. Bilancia aktív a pasív
Aktíva, t.j. majetok spolu, podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 predstavujú sumu
599.664,86 €.
Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky, podľa účtovnej závierky k 31.12.2013
predstavujú sumu 599.664,86 €.

4.1 Aktíva
Názov
Neobežný majetok spolu z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu z toho:
Zásoby
Pohľadávky dlhodobé
Pohľadávky krátkodobé
Finančný majetok
Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlh.
Poskytnuté návr.fin.výpomoci krát.
Prechodné účty aktív

SPOLU

ZS k 1.1.2013
572.529,26
0
499.378,50
73.150,76
32.624,31
1.218,32
0
3.124,09
28.281,91
0
0
354,26
605.507,83

KZ k 31.12.2013
570.683,05
0
497.532,29
73.150,76
28.620,16
1.596,01
0
2.391,84
24.632,31
0
0
361,65
599.664,86

4.2 Pasíva
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku z toho:
Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi sub.VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné prij.výp.
Prechodné účty pasív (VBO)

SPOLU

ZS k 1.1.2013
297.822,50
0
297.822,50
13.500,12
2.796,68
0
741,26
9.962,18
0
294.185,21
605.570,83

KZ k 31.12.2013
313.610,07
0
313.610,07
10.797,79
2.606,88
35,99
37,08
8.117,84
0
275,257,00
599.664,86

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov
5.1 Pohľadávky
Prehľad vývoja pohľadávok
POHĽADÁVKY z toho:
- pohľadávky v lehote splatnosti
- pohľadávky po lehote splatnosti

stav k 31.12.2012

stav k 31.12.2013

3 124,09
302,41
2 821,68

2 391,84
1 806,60
585,24

5.2 Záväzky
Prehľad vývoja záväzkov
stav k 31.12.2012

stav k 31.12.2013

10 703,44
7 350,94
3 352,50

8 154,92
7 481,90
673,02

ZÁVÄZKY z toho:
- záväzky v lehote splatnosti
- záväzky po lehote splatnosti

6. Hospodársky výsledok
Skutočnosť
k 31.12.2012

Skutočnosť
k 31.12.2013

148 035,20
17 404,34
14 604,51
71 044,34
110,28
3 101,75

132 497,88
15 289,86
16 148,81
68 784,97
273,27
2 438,32

39 318,15

26 942,88

2 450,31
1,52

1 315,67
1 301,40
2,70

150 786,33
6 295,17
112 043,91
1 193,19

148 982,30
5 428,88
115 884,38
1 463,97

2 019,26

2 266,68

37,57
-

16,21
-

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

29 197,23

23 922,18

Hospodársky výsledok
(+kladný HV, - záporný HV)

+ 2 751,13

+ 16 484,42

Názov
Náklady
50 - Spotrebované nákupy
51 - Služby
52 - Osobné náklady
53 - Dane a poplatky
54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 - Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej činnosti a
finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 - Finančné náklady
57 - Mimoriadne náklady
58 - Náklady na transfery, náklady z odvodu príjmov
59 - Dane z príjmov
Výnosy
60 - Tržby za vlastné výkony a tovar
61 - Zmena stavu vnútroorganizačných služieb
62 - Aktivácia
63 - Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
64 - Ostatné výnosy
65 - Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 - Finančné výnosy
67 - Mimoriadne výnosy

7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
Obec v roku 2013 prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : EO

- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

ÚPSVaR
ÚPSVaR
OÚ Prešov
ObÚ ŽP

Strava pre deti v HN
Učebné pomôcky pre deti v HN
5-ročné deti v MŠ
Prenesený výkon štátnej správy /
životné prostredie
MF SR
Navýšenie platov ped/nep
MV SR
Voľby
MV SR
Prenesený výkon štátnej správy /
REGOB
MV SR
Povodne
Min. dopravy Cestná infraštruktúra

Suma
Suma použitých
poskytnutých
prostriedkov
prostriedkov
v roku 2012
v roku 2013

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

320,66,40
1.448,37,22

320,66,40
1.448,37,22

0
0
0
0

1.390,623,22
141,90

1.248,80
623,22
141,90

141,20
0
0

448,32
551,91

448,32
551,91

0
0

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
7.2 Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2013 poskytla z rozpočtu obce dotáciu na centrá voľného času iným obciam
v celkovej sume 1.293,40 €:
 Obec Brezovica
- poskytnuté 1.276,- €
 Obec Lipany
- poskytnuté 17,40 €
7.3 Významné investičné akcie
Najvýznamnejšie investičné akcie v roku 2013:
- začatie rekonštrukcie budovy Materskej školy
- stavba autobusovej zastávky
- výstavba trafostanice (rekonštrukcia elektrifikácie obce)
- oprava kaplnky
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v nasledujúcich rokoch:
- dokončenie rekonštrukcie Materskej školy
- rekonštrukcia školskej jedálne pri Materskej škole
- dokončenie rekonštrukcie elektrifikácie obce zavedením novej trafostanice do prevádzky

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracovala: Klučárová
Predkladá: Ing. Alena Kudová - starostka obce
V Brezovičke 30.6.2014

