VÝROČNÁ SPRÁVA
Obce Suché Brezovo
ZA ROK 2016

1. ÚVOD
1.1 Základné údaje
Názov:
Právna forma:

Obec Suché Brezovo
právnická osoba zriadená Zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
Suché Brezovo
00648311
2021314174
047/4898609, 0918118247
brezovo@procomp.sk
1148 ha
101

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Telefón:
e-mail:
Rozloha obce:
Počet obyvateľov k 31.12.2016 :
Hlavná činnosť:
- Územná samospráva
- starostlivosť o všestranný rozvoj obce a o potreby obyvateľov obce
- usmerňovanie ekonomickej činnosti na území obce
- zabezpečovanie výstavby a údržby miestnych komunikácií
- zabezpečovanie verejnoprospešných služieb – nakladanie s komunálnym odpadom,
udržiavanie čistoty v obci a pod.
- ochrana životného prostredia na území obce
- zabezpečovanie verejného poriadku na území obce
- plnenie úloh na úseku sociálnej pomoci
- vykonávanie osvedčovania listín a podpisov na listinách
- vedenie obecnej kroniky
- plnenie iných úloh stanovených osobitnými právnymi normami.
História obce:
Obec Suché Brezovo spomínajú prvé písomné pramene r. 1573 pod názvom Brezowa.
Podľa starších lexikónov a historických prác prvé písomné pramene sú o obci od r. 1571, až
okolo roku 1808 sa označuje názvom Suché Brezovo. Pôvodní obyvatelia sa zaoberali
poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Celoobecné JRD založili 25.01.1959.
Pôvodní obyvatelia boli zruční domáci remeselníci, vyrábali drevené náradie a nástroje pre
domácnosť a poľnohospodárske práce. Z konope, ľanu a vlny ešte v prvej polovici 20.
storočia zhotovovali odevy, tkali koberce. Učiteľ Pavel Králik v roku 1934 založil školskú
kapelu a bábkové divadlo, v dedine mali aj kuchársky kurz. Z viacerých kultúrnych a
spoločenských organizácií k najstarším a najdlhšie aktívnym patril Dobrovoľnícky hasičský
zbor. Obec bola až na niekoľkých obyvateľov evanjelická. Zo sakrálnych stavieb sa v obci
nachádza ev. a. v. kostol, pôvodne modlitebňa, postavená v roku 1861.
Pamätihodnosti v obci: Pamätník SNP, Pamätná tabuľa k SNP, evanjelický kostol z 19.
storočia
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1.2 Orgány obce
Obecné zastupiteľstvo:

Poslanci obec. zastupiteľstva:
Starostka obce:
Hlavný kontrolór:
Obecný úrad:

zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov, ktorý
rozhoduje o základných otázkach života obce v zmysle §
11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov
Slavomíra Majdánová, Eva Cinkotová, Ivan Backa, Matúš
Bartko, Zuzana Dorotinová
Eva Pasiarová,
je štatutárnym orgánom obce
Ing.
Slávka
Čerpáková
zvolená
obecným
zastupiteľstvom na obdobie 6-tich rokov od 1/2015.
výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce,
ktorý zabezpečuje organizačné a administratívne veci.

1.3 Organizácie obce
Obec Suché Brezovo nemá žiadne organizácie.

1.4 Dôvod zostavenia výročnej správy
Povinnosť vyhotoviť výročnú správu je pre obec stanovená zákonom č.431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení zmien a doplnkov. Výročná správa bola vyhotovená v súlade s § 20
tohto zákona.

2. INFORMÁCIA O VÝVOJI ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
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.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet a finančné operácie neboli
zostavené.

2.1 Rozpočet obce k 31.12.2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
20156
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.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet a finančné operácie neboli
zostavené.
Obec nepoužíva programový rozpočet.
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Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2015
Rozpočet bol upravovaný schválenými rozpočtovými opatreniami 2-krát, naposledy
16.12.2016 na konečnú výšku 25568,41 €.
Rozpočet obce k 31.12.2016

23129,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
25568,41

23129,00
0,00
0,00
23129,00

25568,41
0,00
0,00
25568,41

23129,00
0,00
0,00

25568,41
0,00
0,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmové operácie
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavkové operácie

Rozbor plnenia príjmov obce za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
25568,41

Skutočnosť k 31.12.2016
26309,32

% plnenia
102,90

Z rozpočtovaných celkových príjmov 25568,41EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 26309,32 EUR, čo predstavuje 102,90 % plnenie.
Bežné príjmy obec
Rozpočet na rok 2016
25568,41

Skutočnosť k 31.12.2016
26309,32

% plnenia
102,90

Z rozpočtovaných bežných príjmov 25568,41EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
26309,32 EUR, čo predstavuje % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2016
23701,50

Skutočnosť k 31.12.2016
24444,55

% plnenia
103,14

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 18000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 18779,15 EUR, čo predstavuje
plnenie na 104,33 %.
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Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 4825,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4799,91 EUR, čo
je 99,27 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3058,15 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 1731,76 EUR.
Daň za psa: z rozpočtovaných 126,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 126,00
€, čo je plnenie 99,61 %
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: rozpočtovaných 750 EUR, bol
skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 749,49 €, čo je plnenie 99,93 %
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
974,35

Skutočnosť k 31.12.2016
972,60

% plnenia
99,82

Príjmy za služby a vlastníctva majetku - vybrané ukazovatele
Z rozpočtovaných361,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 361,12 EUR, čo je
100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 316,12
EUR , príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 45,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 401,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 400,64 EUR, čo je
99,79 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované i príjmy z dobropisov a z vratiek vo výške
210,86 € a skutočnosť predstavuje 210,62€, čo je 99,89 % plnenie.
c) prijaté bežné granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 892,56 EUR bol skutočný príjem vo výške
892,17EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR

Suma v EUR
Účel
9,- Register adries
794,56 Voľby do NR SR
33,33 Register obyv.prenes.výkon
št.spr.
0,- Dotácia z MF SR
55,28 Dohoda skladník CO

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
0

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% plnenia

Obec Suché Brezovo v roku 2016 nemalo rozpočtované ani plnenie v kapitálovom rozpočte
príjmov.
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Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2016
0

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% plnenia

Obec Suché Brezovo nemalo náplň v časti rozpočtu - príjmové finančné operácie.

Rozbor čerpania výdavkov za obec rok 2016
Rozpočet na rok 2016
25568,41

Skutočnosť k 31.12.2016
25780,53

% čerpania
100,83

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 25568,41 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 25780,53 EUR, čo predstavuje100,83 % čerpanie.
Bežné výdavky obce
Rozpočet na rok 2016
25568,41

Skutočnosť k 31.12.2016
25780,53

% čerpania
100,83

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 25568,41 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 25780,53 EUR, čo predstavuje 100,83 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 9630,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 9621,50 EUR,
čo je 99,91% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostky obce a hlavnej kontrolórky
obce.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 3041,46EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 3058,61 EUR,
čo je 100,56 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 12845,95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 13048,99 EUR,
čo je 101,58 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ a obce ako sú energie, materiál,
PHM rutinná a štandardná údržba budov a zariadení, poštové a telekomunikačné služby,
programy, poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, všeobecné služby, propagácia
a kultúrna činnosť.
Bežné transfery vo výške 892,17 € boli použité na účel, na ktorý boli poskytnuté.
Kapitálové výdavky obce:
Rozpočet na rok 2016
0

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% čerpania

Obec Suché Brezovo v roku 2016 nemalo rozpočtované ani plnenie v kapitálovom rozpočte
výdavkov.
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Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016
0

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% čerpania

Obec Suché Brezovo nemalo náplň v časti rozpočtu - výdavkové finančné operácie.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

Bežné príjmy spolu

26309,32
25780,53
528,79
0,00
0,00

Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

528,79
0,00
528,79

Príjmy z finančných operácií

0

Výdavky z finančných operácií

0

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

0
26309,32
25780,53
528,79

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

528,79

Na základe uvedených skutočností navrhujeme zostatok hospodárenia vo výške528,79
EUR použiť na tvorbu rezervného fondu v celkovej výške t.j. 528,79 €.

2.2 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.
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Fond rezervný
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok 2015
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :

Suma v EUR
2158,20
2501,64
0
0

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

4659,84

Obec Suché Brezovo v prípade, že obecné zastupiteľstvo schváli tvorbu rezervného fondu vo
výške 528,79 EUR bude mať celkový zostatok na rezervnom fonde 5188,63 €.
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu v roku 2016 obec nevytvárala.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1,05%
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
5,37
101,12
0
0
0
0
0
106,49

2.3 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Majetok spolu

59636,90

58194,07

Neobežný majetok spolu

53440,56

51588,96

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

23928,56

22076,93

Dlhodobý finančný majetok

29512,00

29512,00

Obežný majetok spolu

5966,15

64741,46

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
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Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

1306,31

1176,34

Finančné účty

4659,84

5295,12

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

230,19

133,68

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

59636,90

58194,07

Vlastné imanie

55829,22

54632,92

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

55829,22

54632,92

Záväzky

2020,76

2157,79

300,00

550,00

0

0

5,37

106,49

1715,39

1501,30

0

0

1786,92

1403,36

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

2.4 Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- zaväzok zo SF
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu- DÚ
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam

0,00 EUR
106,49 EUR
355,08 EUR
150,56 EUR
641,93 EUR
353,73 EUR

2.5 Hospodárenie príspevkovej organizácie
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácie.
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2.6 Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec Suché Brezovo v roku 2016 neposkytla dotácie z rozpočtu obce právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
V€
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v €
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

0

0

-4-

2.7 Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)

zriadeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí

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 právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
Obec Suché Brezovo k 31.12.2016 v zmysle uvedeného zákona finančne usporiadala vzťahy
voči príspevkovej, rozpočtovej organizácii, voči právnickým osobám, finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, rozpočtom iných obcí nasledovne
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

Obec v roku 2016 nebola zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej ani príspevkovej organizácie.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu uviesť
: školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
BT spolu:

REGOB,
Voľby do NR
Skladník CO
Register adries

33,33
794,56
55,28
9,892,17
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33,33
794,56
55,28
9,892,17

0
0
0
0
0

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec nemala v roku 2016 žiadne finančné vzťahy so štátnym fondom.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

0
Obec v roku 2016 neprijala transfer od iných obcí
e)

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov

Rozdiel

0

0

Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo verejnej správy

Suma poskytnutých
Suma skutočne použitých
Subjekty mimo verejnej
Rozdiel
finančných prostriedkov
finančných prostriedkov
správy
Právnické a fyzické
0
0
0
osoby
Obec nemala v roku 2016 žiadne finančné vzťahy so subjektom mimo verejnej správy.

2.8 O nákladoch a výnosoch
Obec v roku 2016 mala nasledovné náklady a výnosy:
NÁKLADY:
Spotrebované nákupy (spotreba materiálu, spotreba energií)
Služby (opravy, cestovné, náklady na reprezentáciu, ostatné služby)
Osobné náklady (mzdové nákl., sociálne poistenie a soc. náklady)
Dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzku
Odpisy, rezervy
Finančné náklady (úroky z úveru, poplatky )
Spolu náklady:
VÝNOSY:
- Tržby za služby
Daňové výnosy a poplatky (miestne dane a poplatok za KO)
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (nájomné, ...)
Finančné výnosy (úroky)
Výnosy z transferov (transfery bežné i kapitálové)
Spolu výnosy:

Výsledok hospodárenia obec za rok 2016
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2666,08 €
7090,36 €
12915,22 €
43,32 €
1291,08 €
3112,94 €
697,22 €
27816,22 €
70,00 €
24732,21 €
554,40 €
0,22 €
1263,09 €
26619,92 €

-1196,30 €

3. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
a) Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitného významu s dopadom na
výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.
b) V roku 2016 Obec Suché Brezovo plánuje hospodáriť na základe vyrovnaného rozpočtu
v bezprogramovej štruktúre.

4. VÍZIA OBCE
Obec Suché Brezovo do budúceho obdobia plánuje starostlivosť o všestranný rozvoj obce
a o potreby obyvateľov obce, údržbu miestnych komunikácií, zabezpečovať nakladanie
s komunálnym odpadom, udržiavanie čistoty v obci, ochranu životného prostredia na území
obce, zabezpečovanie verejného poriadku na území obce a usporadúvať rôzne kultúrne
podujatia podľa možností a finančných prostriedkov obce.

V Suchom Brezove, dňa: 28.5.2017

Eva Pasiarová
starosta obce
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