Individuálna výročná správa
Obce Brezovička
za rok 2017

............................
Bc Peter Tomčufčík
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa obce Brezovička za rok 2017, ktorú Vám predkladám poskytuje
pragmatický náhľad na činnosť obce a výsledky dosiahnuté v minulom roku v širokej škále
činností vykonávaných v rámci samosprávnych- originálnych kompetencií a prenesených
kompetencií a zabezpečenie výkonu štátnej správy. Do roku 2017 naša obec vstupovala so
schváleným rozpočtom, ktorý predpokladal vyrovnané hospodárenie. Počas roka bol rozpočet
viackrát upravený na strane príjmovej, ale aj výdavkovej. Príjmy dosiahli sumu 170 187,88 EUR.
Hospodárenie obec ukončila s prebytkom vo výške 18 766,69 EUR.
Vyslovujem poďakovanie orgánom obce, členom obecného zastupiteľstva, ktorí svojou
činnosťou naplnili svoje poslanie. Osobitné poďakovanie patrí tým občanom, ktorí svojou
dobrovoľníckou prácou prispeli k napredovaniu obce.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Brezovička

Sídlo:

082 74 Brezovička, 8

IČO:

00326879

Štatutárny orgán obce:

Bc. Peter Tomčufčík

Telefón:

+421 51 459 1235

Mail:

brezovicka@livenet.sk

Webová stránka:

www.brezovicka.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Bc. Peter Tomčufčík
Zástupca starostu: Viliam Ščavnický
Hlavný kontrolór: Ing. Štefan Talarovič
Obecné zastupiteľstvo v Brezovičke tvorí 5 poslancov:
Viliam Ščavnický
Vincent Drusa
Andrej Kupčík
Ľubomír Michálek
Ing. Anton Polomský
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Obecný úrad v Brezovičke
Sídlo: 082 74 Brezovička, 8
IČO: 00326879

DIČ: 2020711396

tel: 051/459 12 35

email: brezovicka@livenet.sk

www.brezovicka.sk

Zamestnanci: Obecný úrad: Slavka Klučárová
Materská škola: riaditeľka Katarína Bujňáková, vedúca školskej jedálne
Mária Pecúchová, Bc. Mária Tomčufčíková, Margita Bačová, Lenka Kulbaková

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
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 zo zdrojov od ostatných subjektov.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie
úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať. Neprípustné je darovanie nehnuteľného majetku
obce. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon
samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo.
Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky. Základnými
dokumentmi obce Brezovička sú štatút obce a zásady hospodárenia.
Vízie obce, ciele:


Formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné
a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce,



Uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom,
dodávateľom a ostatným subjektom.



Individuálnym prístupom starostu obce a poslancov OZ zvyšovať záujem a zapojenie
občanov do riešenia vecí verejných



Vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú činnosť a rozvoj obce.



Posilniť služby, podporiť rozvoj hospodárskeho života , poľnohospodárskej výroby
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5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 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.
5.1. 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.
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov k 31.12.2017: 415 obyvateľov
Národnostná štruktúra: národnosť slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského zloženia: rímsko-katolícka cirkev
Vývoj počtu obyvateľov:
Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Počet
obyvateľov

421

426

425

412

420

414

406

415

5.3. Ekonomické údaje
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku k 31.12.2017
vek / pohlavie
do 14
15 - 60
61 a viac

muži
28
148
31

ženy
34
127
47

spolu
62
275
78

Nezamestnanosť v obci: cca 8 %
Nezamestnanosť v okrese:

k 31.12.2017 bola evidovaná miera nezamestnanosti v okrese

Sabinov 12,20 %
Vývoj nezamestnanosti: miera nezamestnanosti v okrese Sabinov k 31.12.
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Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

%

25,71

26,75

28,44

23,68

21,86

18,69

16,98

12,20

5.4. 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“.

5.5. 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".
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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“.

5.6. Pamiatky
Z novších dejín dochované hlavne kaštiele Berzeviczyovcov:
- horný renesančný z r. okolo 1620, momentálne sídlo Domova sociálnych služieb
- dolný z r. okolo 1700, momentálne tam sídli obecný úrad
5.7. 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.

7

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Materská škola s bežnou starostlivosťou v Brezovičke

-

Základné školy v Brezovici a v Lipanoch

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na udržanie prevádzky škôlky v obci. Prioritou je zabezpečiť primerané podmienky
pre výchovu a vzdelávanie detí obyvateľov obce.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

Poliklinika Lipany

-

Nemocnica s poliklinikou v Prešove, Starej Ľubovni, Košiciach

-

Sieť súkromných zdravotníckych ambulancií v Lipanoch, Sabinove, Toryse, Brezovici

6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby občanom obce zabezpečuje :
-

Spišská katolícka charita v obci Vyšný Slavkov

-

Denný stacionár v Toryse

Na základe analýzy doterajšieho vývoja a demografického vývoja možno očakávať, že rozvoj
sociálnych služieb sa bude orientovať na obnovenie opatrovateľskej služby pre obyvateľov obce.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život zabezpečuje:
- obecný úrad pod vedením starostu obce
- DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) v Brezovičke
- TJ Sokol Brezovička

6.5. Hospodárstvo
Poskytovatelia služieb v obci :
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- COOP Jednota, Potraviny Figurová
- pohostinstvo JD-BAR
- penzión „Hamborek“
- Damián Tkáč – kachliar, kominár
Priemysel v obci :
- Ing. Anton Polomský - Stolárstvo
- JO-TEL, s.r.o. - píla
- ŠVESTAV s.r.o. – rekonštrukcie striech, realizácia stavieb na kľúč
- BORDON, s.r.o. - kúrenie
- AB Kupčík, s.r.o. – polygrafia
Poľnohospodárstvo:
- v obci pôsobí niekoľko súkromne hospodáriacich roľníkov
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať hospodársky rast obce hlavne v oblasti
poľnohospodárstva..

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec v roku 2017 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.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytková aj kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č. 77-30/2016.
Zmeny rozpočtu:
- zmena č. 1/2017
dňa 27.3.2017
rozpočtové opatrenie starostu
- zmena č. 2/2017
dňa 10.6.2017
rozpočtové opatrenie starostu
- zmena č. 3/2017
dňa 23.8.2017
uznesením č. 99-21/2017
- zmena č. 4/2017
dňa 25.9.2017
rozpočtové opatrenie starostu
- zmena č. 5/2017
dňa 11.10.2017
uznesením č. 106-28/2017
- zmena č. 6/2017
dňa 28.11.2017
uznesením č. 106-28/2017
- zmena č. 7/2017
dňa 4.12.2017
rozpočtové opatrenie starostu
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

537 462

574 440,53

174 794,94

30,43

148 462
330 000
59 000
537 462

175 744,69
330 000
68 695,84
572 086,53

174 323,61
471,33
156 827,93

99,19
0
0,69
27,24

138 471
393 991
5 000
0

173 095,53
393 991
5 000
2 354

156 157,93
670,00
17 967,01

89,64
0,17
0

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
170 072,71
150 751,19
19 321,52
670,00
- 670,00
18 651,52
356,16
18 295,36
471,33
471,33
170 187,88
151 421,19
18 766,69

Prebytok rozpočtu v sume 18 651,52 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 navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu vo výške 10% z prebytku
1 865,15 EUR
- čerpanie prebytku v roku 2018
16 786,37 EUR
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Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 471,33 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
471,33 EUR
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 podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od Slovenského futbalového zväzu
podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v sume 356,16 EUR,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
1 980,32 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2017
170 072,71

Rozpočet na
rok 2018
525 593

Rozpočet
na rok 2019
160 882

Rozpočet
na rok 2020
169 147

170 072,71
-

161 253
360 000
4 340

160 882
-

169 147
-

Skutočnosť
k 31.12.2017
151 421,19

Rozpočet na
rok 2018
525 593

Rozpočet
na rok 2019
160 882

Rozpočet
na rok 2020
169 147

150.751,19
670
-

158 938
366 655
-

160 882
-

169 147
-

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Majetok spolu

686 254,26

670 388,02

Neobežný majetok spolu

634 161,83

598 722,83

0

0

561 011,07

525 573,07

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
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Dlhodobý finančný majetok

73 150,76

73 150,76

Obežný majetok spolu

51 683,49

71 250,94

2 183,22

3 002,92

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

863,00

954,17

48 637,27

67 293,85

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

408,94

413,25

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Vlastné imanie a záväzky spolu

686 254,26

670 388,02

Vlastné imanie

348 612,46

357 472,65

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

348 612,46

357 477,65

Záväzky

10 726,34

12 066,50

Rezervy

0

400,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

z toho :

z toho :

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

476,37

625,23

10 249,97

11 041,27

0

0

326 915,46

300 743,87

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti

127,31

-

Pohľadávky po lehote splatnosti

735,69

954,17
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8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky do lehoty splatnosti

10 249,97

11 666,50

Záväzky po lehote splatnosti

-

216,00

9. Hospodársky výsledok za 2017 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Náklady

175 778,45

190 929,70

50 – Spotrebované nákupy

16 326,73

18 998,73

51 – Služby

19 412,54

25 696,19

52 – Osobné náklady

81 627,61

100 272,32

53 – Dane a poplatky

71,68

76,08

17 657,76

1 885,06

33 746,96

36 508,00

2 350,99

1 109,57

-

-

4 561,81

6 377,52

22,37

6,21

200 675,49

199 794,89

5 883,44

6 049,27

-

-

-

-

141 441,11

147 269,68

2 843,47

1 705,68

17 438,31

-

19,38

33,04

-

-

Názov

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov 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
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69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

33 049,78

44 737,22

24 897,04

8 865,19

Hospodársky výsledok kladný bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
Dobrovoľná požiarna ochrana
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
ÚPSVaR
Slovenský futbalový zväz

Suma
v EUR
1 400,00
38,97
761,00
137,61
26,00
808,55
15 568,74
198,46

Účel
Dobrovoľný hasičský zbor – bežné výdavky
Starostlivosť o životné prostredie
Príspevok pre 5-ročné deti
Hlásenie pobytu, register obyv.
Register adries
Voľby do VÚC
Príspevok na zamestnanosť z ESF+ŠR
Mládežnícky futbal

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

Poskytnutý DPO na účely DHZ vo výške 1 400 eur

-

Príspevok na zamestnanosť financovaná z prostriedkov ŠR a ESF spolu vo výške
15 568,74 €

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotáciu v zmysle VZN č. 2/2013 o určení výšky
finančných príspevkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva.
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Obec Brezovica

Prevádzkovanie centra voľného času

1 056,-

Mesto Lipany

Prevádzkovanie centra voľného času

65,-
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10.3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Rekonštrukcia obecného úradu

-

Oprava fasády a dvora MŠ

-

Chodník na Utro

10.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.5. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nie je vystavená významným rizikám a neistote.

Vypracoval:

Schválil:

Slavka Klučárová

Bc. Peter Tomčufčík

V Brezovičke dňa 19.3.2018
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