VÝROČNÁ SPRÁVA
Obce

BREZINY

Za rok 2015

Predkladá : Ondrej Frlajs, starosta Obce Breziny
1

Úvod – charakteristika obce
Breziny ležia v severovýchodnej časti Pliešovskej kotliny na toku Neresnice pred jej
vstupom do Javoria. Nadmorská výška v obci je 355-375 m n. m., v chotári 325-501
m n. m. Chotár je kotlinová pahorkatina z andezitov a ich tufov, v západnej časti
s čadičovým prúdom. Väčšinou je odlesnený, dubové a bukové lesy sú len v severnej
časti chotára. Má hnedé a alimerizované pôdy.
Počiatky Brezín (najstarší názov) sú veľmi hmlisté. Určité náznaky pravekého
osídlenia sa našli pri stavbe krmovinárskeho závodu, ale materiál sa zničil. Podľa
zachovalých skromných fragmentov nálezov možno usúdiť, že toto územie bolo
osídlené prinajmenšom už 2400 rokov pred Kristom.
V čase rozkvetu veľkej Zvolenskej župy v 12. storočí tadiaľto viedla veľká
obchodná cesta (Via magna). Vychádzala z hradu Hont a smerovala cez Hontianske
Nemce, Bzovík, Krupinu, Babinú, Sásu, Dobrú Nivu a Breziny do Zvolena a odtiaľ
potom do Turca, Oravy až k Baltickému moru.
V rokoch 1241 – 1637 bol brezinský chotár drancovaný nájazdmi Tatárov a
Turkov. Najstrašnejšie nájazdy nastali po 12. februári 1556, keď sa až k Dobrej Nive
dostali Turci. Zvesť o tom do Zvolena priniesol jeden člen spravodajskej služby, načo
potom kapitán Balašša sa vybral prenasledovať Turkov. Niektorých zajal a od nich sa
dozvedel, že fiľakovský beg chce napadnúť i Vígľašský zámok a vyraboval jeho
okolie. Práve do tohto obdobie spadá vznik Brezín. Po spomenutom roku 1556
majiteľ Dobronivského panstva Esterházy sem usadil niekoľko rodín. Pravdepodobne
založením majera chcel kolonizovať brezinský chotár a ľudia, ktorí sa po čiastočnom
pominutí tureckého nebezpečenstva do pôvodných sídel už nevracali, boli tu
čiastočne chránení.
Zdá sa, že najstaršia osada Brezín bola pravdepodobne Horňie Breziňi. Bola od
frekventovanej cesty najviac vzdialená, čo sa možno vyplácalo, lebo 28. apríla 1568
400 tureckých jazdcov napadlo územie dobronivského panstva a odvliekli odtiaľ 74
ľudí.
Turecké nebezpečenstvo sa zvýšilo po roku 1575. 30. júla tohto roku turecký beg
píše Zvolenu, Banskej Bystrici, Modrému Kameňu a Breznu, aby sa vzdali. Mestá túto
„ponuku“ odmietli a tak nasledujú ďalšie vpády. Napríklad v roku 1578 Turci porazili
posádku v obci Sása. V tomto čase sa kolonizuje územie Prostredných Brezín.
Postupne bola osídlená aj časť obce Dolné Breziny.
6. júla 1588 Turci prešli chotárom obce a smerovali na Môťovú, ktorú vypálili. V
tomto čase vo Zvolene začínajú opevňovacie práce. Stavbu opevnení viedli taliansky
majstri, pre ktorých obyvatelia lámu a dodávajú kameň i z Brezín.
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V rokoch 1848 – 1854 Breziny s Dobrou Nivou, Podzámčokom a inými obcami
patrili pod expozitúru v Krupine. V roku 1885 už patria do služnovského obvodu
Dobrá Niva, ktorý mal sídlo vo Zvolene.
V rokoch 1857 až 1874 sa po rozpade Dobronivského panstva uskutočnila
komasácia. V tomto čase sa tu založila sypáreň. Bol to sklad obilia, kde sa v rokoch
dobrej úrody uskladňoval prebytok obilia, aby v rokoch neúrody mohli roľníci nakúpiť
obilie za lacné peniaze.
Podľa župného štatútu zo dňa 4. mája 1883 sa na území Zvolenskej župy
vytvárajú štyri okresy: Banská Bystrica, Zvolen, Brezno a Zvolenská Slatina. Breziny
až do súčasnosti patria do okresu Zvolen.
Obec Breziny nemá kostol. Občania evanjelického náboženstva navštevujú
bohoslužby v motlitebni raz do mesiaca v obci, rímsko-katolíci navštevujú kostol vo
Zvolene.
Najvýraznejšou kultúrnou pamiatkou je ZVONICA, postavená v 19.storočí, má
tri zvony – veľký, na ktorom sa zvonilo na obed a večer, stredný a najmenší zvon umieráčik.

Obec je samostatný územný a samosprávny celok Slovenskej republiky. Obec
je právnickou osobou, ktorá samostatne ako samostatný a správny SR sa riadi
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskorších predpisov a Ústavou SR,
hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri
výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej
obyvateľov.

Identifikačné údaje obce

3

Názov: Obec Breziny
Sídlo: Breziny č.141
IČO: 00319741
DIČ: 2021339287
Štatutárny orgán obce: starosta
Telefón: 045/5387124
e-mail: breziny@breziny.sk
Webová stránka: www.breziny.sk

Symboly obce

BREZINY, okres Zvolen

V modrom štíte zo zelenej trávnatej pažite vyrastajúca strieborná breza,
po jej stranách stojaci dvaja strieborní privrátení rubači so striebornými
sekerami na zlatých rukovätiach - pravý so sekerou pred sebou, ľavý so
sekerou na pleci.
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Komentár: Drevorubačský motív podľa pečate z prelomu 17. - 18.
storočia, modifikáciou pôvodne vŕbe podobného stromu na brezu vznikol
hovoriaci erb, vyjadrujúci pomenovanie obce.

Demografické údaje Obce Breziny k 31.12.2015
Ukazovateľ
Obyvatelia spolu k 01.01.2015
Narodenie
Úmrtie
Prihlásení na TP
Prihlásení na TP cudzinec
Obyvatelia spolu k 31.12.2015

Počet
346
4
4
10
2
358

Obecný úrad
Základné orgány obce sú:
1. Starosta obce
2. Obecné zastupiteľstvo
Starostom obce je p. Ondrej Frlajs, ktorý vo svojej funkcii pôsobí druhé volebné
obdobie. Bol zvolený 15.11.2014 v Komunálnych voľbách, pokračoval vo funkcii
zložením zákonom predpísaného sľubu na ustanovujúcom zasadnutí OcZ 18.12.2014.
Obecné zastupiteľstvo Obce Breziny je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov, boli
zvolení v Komunálnych voľbách 15.11.2014 a svojich funkcií sa ujali zložením
predpísaného sľubu na ustanovujúcom OcZ, ktoré sa konalo 18.12.2014:
-

Milan Grajciar, zástupca starostu
Dana Hybská
Tatiana Ponická, Bc.
Igor Klein
Ľubica Geansová, Ing.

Organizácie obce
Obec nemá zriadenú preddavkovú, ani rozpočtovú organizáciu.

Služby v obci:
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GURMAN – ZV s.r.o.
PAMOSTAV s.r.o.
Jozef Kolenič – inštalácia zariadení
Adam Ponický – služby poskytované v lesníctve
Jozef Frlajz – klimatizačné zariadenia

Komisie pri OcZ v Brezinách
Finančná komisia:
Predseda: Ing. Ľubica Geansová
Komisia na ochranu verejného poriadku:
Predseda: Igor Klein
Komisia sociálno-zdravotná:
Predseda: Dana Hybská
Komisia kultúrno-školská a športová:
Predseda: Bc. Tatiana Ponická

Hlavná kontrolórka obce
Do funkcie kontrolórky obce bola 01.07.2011 obecným zastupiteľstvom uznesením č.
2-OZ/2011 zo dňa 16.06.2011 zvolená Ing. Žaneta Žitvová na dobu 6 rokov. V roku
2015 hlavná kontrolórka pracovala v zmysle plánu.

Poslanie, vízie a ciele
- vytvárať priaznivé podmienky pre jej rozvoj a prosperitu obyvateľov a
-

-

poskytovať vysokokvalitné, nebyrokratické a dostupné služby pre všetkých
občanov,
efektívne a transparentne, vynakladať zdroje pre rozvoj obce a prijímať
rozhodnutia smerujúce k jej rozvoju,
poskytovať nevyhnutné verejné služby a vytvárať prostredie, ktoré zabezpečí
kvalitné životné podmienky pre obyvateľov obce.
základnou víziou je, že naša obec bude bezpečným a prosperujúcim miestom,
ktoré bude priťahovať návštevníkov svojou unikátnou prírodnou scenériou,
zachovaným kultúrnym a historickým bohatstvom a stane sa pokojným
vidieckym sídlom s rozvinutou infraštruktúrou a s vysokým štandardom kvality
bývania pre jej obyvateľov,
medzi základné ciele možno zaradiť:
rekonštrukciu miestnych komunikácií a dobudovanie chodníkov v obci,
starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň,
zníženie objemu nerecyklovaného odpadu,
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- pravidelná údržba existujúcich športových a detských ihrísk,
- údržba kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce,
- vyšší počet kultúrnych a športových podujatí v obci.
Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce na rok 2015.
Obec v roku 2015 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.
Obec Breziny má k 31.12.2015 zostavený bežný rozpočet vyrovnaný, kapitálový
rozpočet schodkový, finančné operácie schodkové.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.01.2015 uznesením
č.20/2015.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 14.09.2015 uznesením č. 47/2015
- druhá zmena schválená dňa 21.12.2015 uznesením č. 61/2015
Výsledok hospodárenia sa tvorí podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona z rozdielu
bežných príjmov a výdavkov a kapitálových príjmov a výdavkov. Je to dokument,
ktorý verne zobrazuje výsledky rozpočtového hospodárenia za kalendárny rok. Je
podložený ročnými účtovnými a finančnými výkazmi spracovanými v rámci účtovnej
závierky v zmysle zákona o účtovníctve a rozpočtovej klasifikácie.
Návrh záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli v zákonom
stanovenej lehote.

Rozpočet obce v EUR :
PRÍJMY OBCE:
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočné
plnenie príjmov
k 31.12.2015

% plnenia

Príjmy celkom

99 000,00

101 200,00

86 239,46

85

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné
operácie

79 000,00
0,00
20 000,00

81 200,00
0,00
20 000,00

85 869,86
369,60
0,00

106
0
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Obec Breziny mala v roku 2015 schválený celkový rozpočet príjmov vo
výške 101 200,00 €, skutočné plnenie 86 239,46 €. Celkové plnenie
rozpočtových príjmov sa plnil na 85%, z toho:
Obec Breziny mala v roku 2015 schválený rozpočet bežných príjmov vo
výške 81 200,00 €, skutočné plnenie 85 869,86 €. Bežný rozpočet príjmov sa
plnil na 106%.
Obec Breziny nemala v roku 2015 schválený rozpočet kapitálových príjmov,
príjem z predaja pozemku tvoril finančnú čiastku 369,60 €.
Finančné operácie boli schválené vo finančnom rozpočte na 20 000,00 €,
skutočné plnenie bolo 0,00 €.
VÝDAVKY OBCE:

Výdavky celkom

Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné operácie

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

99 000,00

101 200,00

80 801,30

80

79 000,00
20 000,00

81 200,00
20 000,00

74 401,30
6 400,00

92
32

0,00

0,00

0,00

0

Obec Breziny mala pre rok 2015 schválený celkový výdavkový finančný rozpočet vo
výške 99 000,00 €, ktorý následne bol upravovaný na sumu 101 200,00 €. Skutočné
plnenie 80 801,30 €, % plnenia ku schválenému rozpočtu 80.
Na rok 2015 bol schválený bežný rozpočet bolo vo výške 79 000,00 €,
upravený na 81 200,00 €, plnenie predstavuje 74 401,30 €, % plnenia ku
schválenému rozpočtu 92.
Úspora finančných prostriedkov bola dosiahnutá v nasledovných oblastiach :
01.1.1 výkonné a zákonodarné orgány boli čerpané na 85 %, o 7 764,05 €
menej, a to konkrétne na položke 611 (tarifný plat, osobný plat, základný plat)
o 4 440,54 €, položke 631 (cestovné) o 1 436,80 €, 632 (energie, poštové
a telekomunikačné služby) o 587,44 €. V nemalej položke sa ušetrilo i na položke
637 (odmeny poslancov) o sumu 821,20 €.
01.1.2 na finančné a rozpočtové záležitosti o 220,41 €,
04.5.1 cestná doprava o 670,34 €,
06.4.0 verejné osvetlenie ušetrené finančné prostriedky na položke 635
(údržba VO) o 971,91 €.
K prekročeniu plánovaných výdavkov došlo v oblastiach rozpočtu len
v zanedbateľných čiastkach, rozpočtové prostriedky boli použité na účely stanovené
v schválenom rozpočte.
.
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Na rok 2015 bol schválený kapitálový rozpočet vo výške 20 000,00 €, ktorý
nebol upravovaný, ani zrealizovaný. Plnenie predstavuje 6 400,00 €, % plnenia ku
schválenému rozpočtu 32.
Bol schválený projekt na kultúrny dom, jeho modernizácia bude pokračovať
v roku 2016.

Analýza a prognóza vývoja účtovnej jednotky na základe
ukazovateľov:
„Výkaz
o plnení
rozpočtu
a o plnení
vybraných
finančných ukazovateľov obce“ v EUR:
Zostavenie účtovnej závierky.
Účtovná závierka Obce Breziny bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania
jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a
nadväzujúcimi postupmi účtovania. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady
obce aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.
Bola ustanovená inventarizačná komisia a všetky povinnosti týkajúce sa
inventarizácie majetku sú obsiahnuté v inventúrnych súpisoch. Inventarizáciou boli
porovnané skutočné stavy s účtovným stavom v zmysle zákona.

Bilancia aktív obce:

AKTÍVA____________________________________245 776,36 EUR
V tom:
Neobežný majetok

129 992,40

(Dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok,
Dlhodobý finančný majetok)

Obežný majetok
(zásoby, pohľadávky, finančný majetok, poskytnuté

114 680,53

Návratné finančné výpomoci)

Náklady budúcich období
(Časové rozlíšenie)

1 103,43

PASÍVA___________________________________ 245 776,36 EUR
V tom:
Vlastné zdroje krytia

234 506,80

(Výsledok hospodárenia)

Záväzky

9 177,99
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(Dlhodobé záväzky, krátkodobé záväzky, rezervy)

2 091,57

Výnosy budúcich období
(Časové rozlíšenie)

Tabuľkové vyjadrenie za rok 2015 s porovnaním roku 2014 a 2013:
AKTÍVA
Názov

KZ k

KZ k

KZ k

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

245 776,36

238 755,95

232 199,94

129 992,40

123 587,20

127 421,88

0,00

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

71 002,40

64 597,20

68 431,88

Dlhodobý finančný majetok

58 990,00

58 990,00

58 990,00

114 680,53

114 470,92

104 108,61

24,00

48,00

72,00

13 345,42

19 929,09

16 865,98

1 025,62

0,00

0,00

100 285,49

94 493,83

87 170,63

1 103,43

697,83

669,45

Majetok spolu:
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Pohľadávky
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Finančný majetok
Poskytnuté

návratné

finančné

výpomoci dlhodobé
Poskytnuté

návratné

finančné

výpomoci krátkodobé
Prechodné účty aktív
Náklady budúcich období

PASÍVA
Názov

KZ k

KZ k

KZ k

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013
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245 776,36

238 755,95

232 199,94

234 506,80

232 659,69

223 687,81

1 398,55

1 398,55

1 398,55

231 261,14

222 289,26

217 885,09

1 847,11

8 971,88

4 404,17

9 177,99

5 953,06

8 365,13

Dlhodobé záväzky

2 195,25

640,89

563,92

Krátkodobé záväzky

6 282,74

3 007,81

4 051,31

700,00

2 304,36

3 749,90

2 091,57

143,20

147,00

Vlastné zdroje krytia majetku
a záväzky celkom :
Vlastné

zdroje

krytia

majetku:
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Záväzky
z toho :

Bankové úvery
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami
verejnej správy
Výnosy budúcich období

Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov

Trieda 6: Rekapitulácia výnosov k 31.12.2015 v porovnaní k 31.12.2014
Popis /číslo účtu a názov/

602 - Tržby z predaja služieb
632 – Daňové výnosy samosprávy
633 – Výnosy z poplatkov
641 – Tržby z predaja pozemku
642 – Tržby z predaja materiálu
645 – Ostatné pokuty
648 – Ostatné výnosy
z prevádzkovej činnosti
652 – Zúčtovanie zákonných

bežné obdobie

predch.obdobie

Suma v EUR

Suma v EUR

8 617,26
65 742,71
5 486,15
369,60
24,00
5,70

8 760,46
58 109,30
5 524,02
649,60
48,00
0,00

0,00

0,00

2 404,36

3 749,90
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rezerv z prevádzkovej činnosti
662 – Úroky
665 – Výnosy z dlhodobého
finančného majetku
693 – Výnosy samosprávy
z bežných transferov zo ŠR a od
iných subjektov VS
697 – Výnosy samosprávy z BT od
ostatných subjektov
698 – Výnosy samosprávy z KT od
ostatných subjektov

400,54

563,44

0,00

0,00

5 987,96

3 790,46

35,80

0,00

439,03

0,00

89 513,11

81 195,18

Trieda 5: Rekapitulácia nákladov k 31.12.2015 v porovnaní k 31.12.2014

Popis /číslo účtu a názov/
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
504 - Predaný tovar
511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne poistenie
525 - Ostatné sociálne poistenie
527 - Zákonné sociálne náklady
541 - Predaný hmotný majetok
542 - Predaný materiál
545 - Ostatné pokuty, penále a
úroky z omeškania
546 -Odpis pohľadávky
548 - Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
551 - Odpisy dlhodobého
nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku
552 - Tvorba zákonných rezerv z
prevádzkovej činnosti
568 - Ostatné finančné náklady
585 - Náklady na transfery z
rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného
586 - Náklady na transfery z
rozpočtu obce alebo z rozpočtu

bežné obdobie
Suma v EUR
6 680,86
6 063,26
0,00
3 560,11
74,69
43,78
15 132,44
30 683,26
9 279,06
0,00
1 340,50
133,39
24,00

predch.obdobie
Suma v EUR
5 033,28
6 321,25
0,00
3 003,25
60,43
87,59
14 018,34
25 636,50
6 277,68
0,00
929,98
69,68
24,00

0,00

6,62

6 816,14

0,00

994,20

1 047,26

2 861,41

4 510,20

800,00

2 304,36

310,52

309,68

2 424,86

2 128,18

443,52

455,04
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vyššieho územného
87 666,00

Výnosy k 31.12.2015:
Náklady k 31.12.2015:
prebytok

72 223,30

89 513,11
-87 666,00
+ 1 847,11 €

Prijaté granty a transfery
Ekon.kl.
300

Schválený
FR

Zdroj Názov

Upravený
FR

Čerpaný
FR

Plnenie
%

Granty a transfery
311
312
312
312

71 Pliešovská kotlina

0,00

0,00

35,80

0,00

1 800,00

1 800,00

100

0,00

2 300,00

2 016,69

88

550,00

550,00

1 145,65

208

MVD a RR SR

300,00

300,00

336,66

112

Register obyvateľov

150,00

150,00

119,46

80

KÚ pre CD a PK

100,00

100,00

15,64

16

KÚ pre Životné prostredie

0,00

0,00

33,89

REFERENDUM

0,00

0,00

640,00

11H Dotácia BBSK/Detské ihrisko II. etapa
1161 ÚPSVaR
111 Tuzemské granty a transfery

V tom :

Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec k 31.12.2015 eviduje záväzky voči:
- zamestnancom (hotovosť)
- zamestnancom (osobný účet)
- záväzky sociálne fondu
-záväzky poisťovniam
- daň zo mzdy

mzdy december 2015 v sume
mzdy december 2015 v sume
zostatok k 31.12.2015
odvody za 12/2015 v sume
odvody za mesiac 12/2015

- neuhradené faktúry za obdobie december 2015
Spolu:

1 496,95
2 195,25
0,00
2 185,77
642,97
1 957,05
8 477,99 €
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Uvedené záväzky sú evidované k 31.12.2015 po ich zaevidovaní v januári
nasledujúceho roka. Sú to predovšetkým mzdy za mesiac december 2015, ako aj
odvody do poisťovní a preddavky za daň z príjmu. Dodávateľské faktúry sú
vystavené za služby, ktoré sa čerpali v mesiaci december. Všetky záväzky boli
uhradené v januári 2016.

Obec k 31.12.2015 eviduje vytvorené
rezervy:
- audítorské služby za rok 2015
- spracovanie záverečného účtu za rok 2015
Spolu:

Obec k 31.12.2015 eviduje zásoby:
v tom:
- odpadové nádoby za účelom predaja
Spolu:

zákonné

krátkodobé

600,00 €
100,00 €
700,00 €

24,00 €
24,00 €

Obec k 31.12.2015 eviduje pohľadávky :
Nedaňové pohľadávky
v tom:
- za EE
- za vodu
Spolu:

227,52
7 357,77
7 585,29 €

Daňové pohľadávky
v tom:
- daň z pozemku
- daň zo stavby
- daň za psa
- poplatok za KO
Spolu:

259,69 €
333,76 €
113,71 €
5 052,97 €
5 760,13 €

Uvedené pohľadávky vyplývajú hlavne z dlhu nevyrovnaných poplatkov fyzických
osôb z roku 2010-2015. Daňové a nedaňové pohľadávky sa budú vymáhať
právnou cestou a inými zákonmi dostupnými formami.
Obec Breziny k 31. 12. 2015 neeviduje žiadne záväzky charakteru úveru, nemá
žiadne záväzky ani voči štátnemu rozpočtu.

Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec Breziny v roku 2015 neposkytla žiadne záruky jednotlivcom, ani
organizácii.
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Údaje o hospodárení príspevkových organizácií vo svojej
pôsobnosti
Obec Breziny nemá k 31.12.2015 zriadené žiadne príspevkové organizácie.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Breziny nemá k 31.12.2015 zriadenú podnikateľskú činnosť.

Stav a vývoj obce
Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je prebytok vo výške
5 438,16 EUR.
Hospodárenie obce v roku 2015 bolo vyrovnané a stabilné. V hospodárení obce sa
nenachádzajú významné neistoty ani riziká, ktoré by mohli narušiť jej stabilitu. Po
ukončení roka do vypracovania výročnej správy nenastali žiadne udalosti osobitného
významu. Do budúcnosti obec plánuje aktívne sa podieľať na využití možností
získania prostriedkov zo štátneho rozpočtu a eurofondov.

Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce na rok 2015.
Obec v roku 2015 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako
schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.01.2015 uznesením č.
20/2015,
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
19.09.2015, číslo uznesenia 57/2015

Záverečný účet obce Breziny za rok 2015 v EUR

Rozpočet obce v EUR :

schválený

upravený

skutočnosť
(čerpanie)
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Príjmy celkom
Výdavky celkom
Prebytok

99 000,00 101 200,00
99 000,00 101 200,00

86 239,46
80 801,30
+5 438,16

z toho :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

79 000,00
79 000,00

81 200,00
81 200,00

85 869,86
74 401,30
+11 468,56

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok kapitálového
rozpočtu

0,00
20 000,00

0,00
20 000,00

369,60
6 400,00
-6 030,40

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z finančných
operácií

20 000,00
0,00

20 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Bežné a kapitálové príjmy spolu :
Bežné a kapitálové výdavky spolu:
Bežný a kapitálový rozpočet: prebytok

86 239,46
80 801,30
+5 438,16

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý ako prebytok bežného
rozpočtu 11 468,56 €.
Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového
rozpočtu 6 030,40 €.
Bilancia finančných operácií je nulový zostatok z finančných operácií.
Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je prebytok vo výške
5 438,16 EUR.

Záver:
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Výsledok bežného rozpočtu je prebytok 11 468,56 €, výsledok kapitálového rozpočtu
spolu je schodok 6 030,40 €.
Výsledok hospodárenia za rok 2015 je celkový prebytok vo výške 5 438,16 €. Z tohto
titulu vyplýva povinnosť tvorby rezervného fondu v zmysle § 15, ods.1) zákona
583/2004 Z. z.

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2015
je prebytok 5 438,16 EUR.
Záver
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie za kalendárny rok od
01.01.2015 do 31.12.2015, podľa výsledkov účtovnej závierky. Účtovná závierka bola
odovzdaná v zákonom stanovenom termíne v elektronickej podobe bez pripomienok
na Ministerstvo financií SR (zverejnená v RIS SAM).
V budúcom období bude Obec Breziny aj naďalej zabezpečovať plnenie úloh v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Predkladá :

Ondrej Frlajs
starosta Obce Breziny

Vypracovala: Jolana Lackovičová
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