Individuálna výročná správa
Obce Brezany
za rok 2015

Bc. Iveta Brezianská
starostka obce
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1. Úvodné slovo starostky obce
Starostkou obce Brezany som od roku 2014, postupne sa oboznamujem s problematikou
výkonu funkcie starostky obce, pred zvolením na funkciu som vykonávala funkciu poslanca
obecného zastupiteľstva 1 volebné obdobie.
Individuálna výročná správa Obce Brezany za rok 2015 je zostavená na základe výsledkov
ekonomických ukazovateľov, počas celého roku 2015.
V priebehu roka sa nevykonávali investičné akcie vo väčšom rozsahu, prostriedky RF budú
použité na investičné akcie v ďalších rokoch. Obec sa zameriavala hlavne na plnenie zákonom
daných povinností obce s cieľom vychádzať v ústrety požiadavkám občanov obce a organizácii
sídliacich v obci, konanie akcií pre občanov hlavne za účelom dobrého spolunažívania občanov
v rámci obce.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: OBEC BREZANY
Sídlo: Brezany 64, 010 04
IČO: 00648973
Štatutárny orgán obce: Bc. Iveta BREZIANSKÁ, starostka obce
Telefón: 0415662659
Mail: obec.brezany@mail.t-com.sk
Webová stránka: www.obecbrezany.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Bc. Iveta BREZIANSKÁ
Zástupca starostu obce: Pavol ŠPÁNIK
Hlavný kontrolór obce: Helena ŠUPEJOVÁ
Obecné zastupiteľstvo: Juraj BELAN, Miloš BREZÁNI, Ing. Michal TVRDÝ,

Viera

MARTONÍKOVÁ, Renáta ZUŠČÁKOVÁ, Emília HUBOČANOVÁ, Pavol ŠPÁNIK
Komisie: pre financie a správu majetku, výstavby a životného prostredia, pre kultúru
a šport, na ochranu verejného záujmu a životného prostredia
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Obecný úrad:

Drahomíra ŠTAFFENOVÁ, Bc. Katarína TRNOVCOVÁ

Materská škola:

Zdenka

MARTONÍKOVÁ,

Lujza

BADUROVÁ,

Jana

FTORKOVÁ
Opatrovateľská služba: Daniela HAJDUKOVÁ

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.. Na plnenie svojich úloh
môže použiť návratné zdroje financovania, mimorozpočtové zdroje.
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.
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.
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 o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle
tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva.
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
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dokumentmi strategického plánovania Obce Brezany, je Program sociálneho a hospodárskeho
rozvoja Obce Brezany ako strednodobý strategický dokument, ktorý určuje smerovanie
samosprávy.
Vízie obce:
•

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 živnosti, občanov obce.

•

Posilniť služby, podporiť rozvoj hospodárskeho života , poľnohospodárskej výroby.

Ciele obce:
Cieľom obce je budovať infraštruktúru v obci tak, aby plnila úlohu pre sídelnú, ekonomickú
,kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci .
Pre dosiahnutie cieľov a plnenie poslania uplatňuje Obec Brezany nasledovné zásady:
•

plnenie právnych a ostatných požiadaviek,

•

zvyšovanie kvality služieb poskytovaných obyvateľom,

•

zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovanie

environmentálneho povedomia a kvality života,
•

rozšírenie ÚP obce za účelom ďalšej výstavby

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 :

západná časť žilinskej kotliny
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Susedné mestá a obce :

Hôrky, Bitarová, Lietava, Žilina

Celková rozloha obce :

366 ha

Nadmorská výška :

385 m.n.m.

5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov :

169 obyvateľov na km2, počet obyvateľov 618

Národnostná štruktúra :

slovenská

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímsko-katolícke vyznanie
Vývoj počtu obyvateľov :

v roku 2015 nárast o 20 obyvateľov

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :
Nezamestnanosť v okrese :

7,72 %

Vývoj nezamestnanosti :

klesajúci trend

5.4. Symboly obce
Erb obce :

áno

Vlajka obce :

áno

Pečať obce :

áno

5.5. Logo obce

na žltomodrom pozadí biela breza
farby loga – modrá, biela, žltá, čierne olemovanie

5.6. História obce

obec vznikla v roku 1393

5.7. Pamiatky

svätý kríž v postavený v roku 1843

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

Základná škola Hôrky

-

Materská škola Brezany

Na mimoškolské aktivity je zriadená:
-

Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Hôrky

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na zvyšovanie kompetencií skvalitňovania výchovno – vzdelávacieho procesu.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline

-

Lekár pre obec vo väčšej miere MUDr. Tunegová, Žilina, časť občanov má
ošetrujúceho lekára podľa vlastného výberu

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti
občanom obce.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
-

Opatrovateľská služba pre občana našej obce s ŤZP v byte.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na poskytovanie opatrovateľskej služby občanom, ktorí požiadajú o službu,
posúdením zdravotného stavu zmluvným lekárom, vydanie rozhodnutia na poskytovanie
opatrovateľskej služby.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje Obec Brezany konaním kultúrnych
a spoločenských akcií – fašiangy, deň matiek, hodové slávnosti obce, akcie pre deti Hurá
prázdniny a Mikuláš, Brezanský jarmok. O kultúrny život v obci sa starajú aj
podnikateľské subjekty v obci.
7

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na poriadanie kultúrnych akcií za účelom stretávania občanov, kultúrne
vyžitie detí a mládeže.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Potraviny Klimíková

-

Pohostinstvo Centrum

-

ARCHA, pohrebné služby

-

LAUK, pohrebné služby

-

Jazdecký areál Brezany

-

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :

-

SHR – Timotej Martoník, Tibor Martoník, Rastislav Petrík

-

Farma Brezany, Agrodružstvo Žilina - Bánová

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na poľnohospodársku výrobu, výroba a predaj živočíšnych, rastlinných
produktov.
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

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 na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.11.2014 uznesením č. 47/2014
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 19.03.2015 uznesením č. 23/2015

-

druhá zmena schválená dňa 25.06.2015 uznesením č. 39/2015

-

tretia zmena schválená dňa 27.08.2015 uznesením č. 45/2015

-

štvrtá zmena schválená dňa 30.09.2015 – presun položiek v rámci upraveného rozpočtu
zo dňa 30.09.2015. Opatrenie starostu obce v zmysle schválených Zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce.

-

piata zmena schválená dňa 10.12.2015 uznesením č. 77/2015

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015
Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2015

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

170155,00

188672,00

187407,61

99 %

159155,00
0,00
11000,00

175273,00
3,00
13396,00

180498,61
3,00
6906,00

103 %
100 %
52 %

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
SF čerpanie
Rozpočet obce

170132,00

178890,00

166014,06

93 %

158907,00
10300,00
925,00

168335,00
9630,00
925,00

161949,97
3140,00
924,09

96 %
33 %
100 %

23,00

9782,00

21393,55

9

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu

Skutočnosť k 31.12.2015

180498,61
180498,61

161949,97

z toho : bežné výdavky obce

161949,97

Bežný rozpočet

18548,64
3,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

3,00

3140,00
3140,00

-3137,00
15411,64
0,00
15411,64
6906,00
924,09

5981,91
187407,61
166014,06
21393,55
0,00
21393,55

Prebytok rozpočtu v sume 21.393,55 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.
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7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2015
187407,61

Rozpočet
na rok 2016
195877,00

Rozpočet
na rok 2017
196050,00

Rozpočet
na rok 2018
199550,00

180498,41
3,00
6906,00

192377,00
0,00
3500,00

192550,00
0,00
3500,00

195550,00
0,00
4000,00

Skutočnosť
k 31.12.2015
166014,06

Rozpočet
na rok 2016
192088,00

Rozpočet
na rok 2017
191049,00

Rozpočet
na rok 2018
194251,00

161949,97
3140,00

171588,00
20500,00

173049,00
18000,00

176251,00
18000,00

924,09

0,00

0,00

0,00

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

Skutočnosť
k 31.12.2014
465119,31

Skutočnosť
k 31.12.2015
446114,12

Predpoklad
na rok 2016
442611,71

433613,44

403353,66

409817,16

836,44

3966,68

5122,00

Dlhodobý hmotný majetok

356605,95

323215,93

328524,11

Dlhodobý finančný majetok

76171,05

76171,05

76171,05

Obežný majetok spolu

30451,84

41368,70

31586,40

Zásoby

0,00

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

1495,89

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

1651,54

1208,90

1200,15

27304,41

40159,80

30386,25

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

0,00

1054,03

1391,76

1208,15

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Finančné účty

Časové rozlíšenie

11

8.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2014
465119,31

Skutočnosť
k 31.12.2015
446114,12

Predpoklad
na rok 2016
442611,71

211441,08

216408,54

218522,13

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

0,00

211441,08

216408,54

218522,13

16430,95

11947,59

12577,26

830,00

710,00

710,00

0,00

0,00

0,00

139,22

314,38

343,15

14537,64

10923,21

11524,11

924,09

0,00

0,00

237247,28

217757,99

211512,32

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

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

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

V priebehu roka 2015 bol splatený celý úver, ktorý bol poskytnutý v roku 1999.

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

Pohľadávky do lehoty splatnosti

2599,52

660,99

Pohľadávky po lehote splatnosti

547,91

547,91

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti

14676,86

11237,59

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

pokles pohľadávok – úhrada daní a poplatkov z minulých rokov, zostatok tvorí
neuhradená pohľadávka za nájom nebytových priestorov

-

nárast záväzkov – faktúry, mzdy, odvody
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9. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Predpoklad
rok 2016

190334,82

195666,27

197747,60

50 – Spotrebované nákupy

18455,30

23334,59

24558,00

51 – Služby

31397,03

33955,31

35120,00

52 – Osobné náklady

93283,76

97393,68

103200,00

47,05

310,65

326,00

640,35

667,36

692,00

41331,70

34106,78

27885,00

1274,40

1165,32

1008,00

0,00

0,00

0,00

3903,00

4732,00

4958,00

2,23

0,58

0,60

188291,61

200633,73

202600,00

387,72

12054,44

16350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151568,27

159723,75

161450,00

2364,40

3849,20

4210,00

5610,72

839,02

1024,00

14,19

3,63

6,00

0,00

0,00

0,00

28346,31

24163,69

19560,00

-2043,21

4967,46

4852,4

53 – Dane a poplatky
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
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/
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Hospodársky výsledok v sume 4967,46 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:

Náklady
Nárast nákladov v roku 2015 oproti roku 2014 vznikol najmä
52 – osobné náklady – úprava platov zamestnancom vo verejnej správe, najmä u zamestnancov
miestnej MŠ, úprava platu starostu obce na základe zvýšenia priemernej mzdy v NH
53 – dane a poplatky – zmena účtovania poplatku za uloženie odpadu
55 – zníženie nákladov na odpisy z dôvodu mierneho zvýšenia hodnoty majetku obstaraním
v roku 2015

Výnosy
60 – tržby za vlastné výkony a tovar – do výnosov boli účtované poplatky za spotrebovanú
vodu
63 – daňové výnosy a výnosy z poplatkov – zvýšenie výnosu z dôvodu zvýšeného počtu
obyvateľov a tým aj vyššieho podielu dane z príjmov FO zo ŠR, mierne zvýšenie poplatku za
odpad nárastom obyvateľov
65 – rezervy – pre rok 2015 nebola vytváraná rezerva na nevyčerpanú dovolenku z roku 2014,
tvorba rezervy bola len na výkon audítorských služieb
69 – výnosy z transferov a rozpočtových príjmov – zníženie výnosu z dôvodu znižovania
odpisov majetku obstaraného z prostriedkov ŠR
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
1573,00

MF SR

Bežné výdavky - MŠ – predškolská výchova

MV SR

Bežné výdavky - REGOB

MŽP SR

Bežné výdavky - životné prostredie

54,40

MV SR

Bežné výdavky - ROEP

42,86

MV SR

Bežné výdavky - referendum

447,54

MDVRR

Bežné výdavky - stavebný úrad

405,25

ÚPSVaR

Bežné výdavky - hmotná núdza na stravovanie

191,73

81,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
V roku 2015 boli prijaté bežné transfery na výkon prenesených kompetencií, kapitálové
transfery neboli prijaté žiadne.
10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.1/2005 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

TJ Brezany

Účelové určenie dotácie

Na činnosť v roku 2015

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

3000,00 €

10.3. Významné investičné akcie v roku 2015
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:
-

Dobudovanie chodníka v obci pri miestnom kostole

-

Rekonštrukcia kancelárskych priestorov starostu obce,

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Oprava a údržba miestnych komunikácií

-

Výstavba materskej škôlky
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10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadny súdny spor.
Vypracoval: Bc. Trnovcová Katarína

Schválil: Bc. Iveta Brezianská
starostka obce

V Brezanoch dňa 14.04.2016
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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