Individuálna výročná správa
Obce Brezany
za rok 2016
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starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
V roku 2016 sme zabezpečovali chod samosprávy obce tak, aby sme čo najviac uspokojili
potreby našich občanov. Od apríla 2016 má obec zriadenú živnosť na prevádzkovanie
verejného vodovodu.
Ako každý rok aj v tomto roku sme zorganizovali viacero akcií: Deň matiek, 6. ročník
Hodových slávností, pre deti akciu „Hurá prázdniny“, Brezanský jarmok – súťaž v pečení
zemiakových placiek, Mikuláš a na záver roka sme usporiadali 1. ročník Silvestrovského
výstupu na Lietavský hrad, ktorý nás potešil veľkou účasťou našich občanov.
V roku 2016 sme zorganizovali aj brigády občanov – čistenie cintorína a jeho okolia ako aj
náter oplotenia pri miestnom kostole. Na materskej škole sme v septembri obnovili náter
strechy a menšie opravy. Na miestnych komunikáciách boli osadené spomaľovacie prahy
a v problémových častiach križovatiek dopravné zrkadlá.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým spoluobčanom, ktorí svojou pracou prispeli
k zveľaďovaniu našej obce.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: OBEC BREZANY
Sídlo: Brezany č. 64, 010 04
IČO: 00 648 973
Štatutárny orgán obce: Bc. Iveta BREZIANSKÁ, starostka obce
Telefón: 041/5662 659
E-mail: obec.brezany@mail.t-com.sk, iveta.brezianska@brezany-za.dcom.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:

RNDr. Edita BRISUDOVÁ

Obecné zastupiteľstvo:

Juraj

BELAN,

Miloš

BREZÁNI,

Emília

HUBOČANOVÁ, Viera MARTONÍKOVÁ, Ing. Michal
TVRDÝ, Renáta ZUŠČÁKOVÁ
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Komisie:

pre financie a správu majetku, výstavby a životného
prostredia, pre kultúru a šport, na ochranu verejného
poriadku, verejného záujmu

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 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 štatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obci je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle
tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva.

5

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 dokumentami 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 poslancom OZ zvyšovať záujem a zapojenie
občanov do riešenia veci 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
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Geografická poloha obce :
Obec Brezany - leží v západnej časti Žilinskej kotliny v úvalinovej doline Súľovských skál,
vzdialená od krajského mesta Žilina 7 km. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 385 m
nad morom. Katastrálne územie obce Brezany sa rozprestiera na ploche 4,015 km2, z toho
poľnohospodárska pôda zaberá 3,449 km2.
Vstupnú bránu do obce tvorí kopec Brezovec. Obcou preteká miestny potok Brezianka s troma
menšími prítokmi. Brezianka sa v Bánovej vlieva do rieky Rajčianky. Maximálne prietoky
dosahuje v marci a minimálne v septembri.
Územie obce patrí do mierne teplej klimatickej oblasti s veľkou intenzitou teplôt vzduchu.
Podnebie sa vyznačuje pomerne chladnou zimou, s priemernou januárovou teplotou – 3,5 až –
4,0°C. Územie sídla obce v úvalinovej doline má za príčinu slabú ventiláciu vzduchu, čo
spôsobuje hromadenie chladného vzduchu so značnou relatívnou vlhkosťou. Výsledkom je
zvýšený výskyt zamračených dní, ako aj dní s hmlou (80-90 dní za rok). Priemerná júlová
teplota dosahuje 16,8°C. Samotná Žilinská kotlina sa vyznačuje vysokou zrážkovosťou s
maximom v júli.
Susedné mestá a obce :
Lietava–vzdialená 3 km (spojovacia cesta), Lietavská Lúčka–vzdialená 4 km, Bánová–
vzdialená 2 km, Hôrky–vzdialené 2 km, Bitarová–vzdialená 2 km, Podhorie-vzdialené 2 km,
Peklina–vzdialená 5 km a Krajské mesto Žilina - vzdialené 7 km.
Celková rozloha obce : 366 ha
Nadmorská výška : 385 m.n.m.

5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 165 obyvateľov na km2, počet obyvateľov 611
Národnostná štruktúra : slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímsko-katolícke vyznanie
Vývoj počtu obyvateľov : v roku 2016 nárast o 12 obyvateľov

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 9,8 %
Nezamestnanosť v okrese : 6,79 %
Vývoj nezamestnanosti : klesajúci trend

5.4. Symboly obce
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Erb obce:

Vlajka obce

Pečať obce

5.5. Logo obce
-

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

5.6. História obce
Prvá písomná zmienka o obci Brezany pochádza z r. 1393 kde sa spomína ako Berzen, v
roku 1473 ako Brezen, v roku 1474 Brezanw, 1773 Bražany, 1920 Brezany. V stredoveku obec
patrila do Trenčianskej župy k panstvu Lietava. Koncom 16. storočia v roku 1598 boli v obci 3
domy, počas prvého sčítania ľudu (1784) 23 domov, 28 rodín a 163 obyvateľov. Súpis z roku
1828 zaznamenal 24 domov a 227 obyvateľov, v roku 1910 žilo v obci 231 obyvateľov, v roku
1970 bolo v obci už 99 domov a 446 obyvateľov. Do roku 1918 obec administratívne patrila do
Trenčianskej stolice. Obyvatelia sa živili chovom dobytka a poľnohospodárstvom. Ešte v prvej
polovici 20. storočia sa obyvatelia venovali povozníctvu a kupčeniu s koňmi. V 17. storočí tu
boli 3 panské rybníky. Pôvodné objekty boli zrubové domy so slamenou strechou. Prevažne
poľnohospodársky charakter si obec zachovala až do 1. polovice 20. storočia. Našlo sa tu
pohrebisko lužickej kultúry a púchovské sídlisko z doby laténskej. V roku 1962 sa v oblasti
kopca Brezovec našla na jeho upätí nevýrazná vrstva s ojedinelými črepmi z konca doby
laténskej.
5.7. Pamiatky
-

Svätý kríž z roku 1843

5.8. Významné osobnosti obce
-

Eva Baníková – majsterka sveta vo fitness

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

Základná škola vo Hôrkach

-

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 skvalitňovanie 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 – Deň matiek, Hodové slávnosti, Hurá prázdniny, Brezanský jarmok,
Mikuláš, v roku 2016 sa pridali akcie – mesiac úcty k starším, tvorivé dielne a Silvestrovský
výstup na Lietavský hrad. O kultúrny život v obci sa starajú aj podnikateľské subjekty v obci.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na poriadanie kultúrnych akcií za účelom stretávania sa občanov, kultúrne
vyžitie detí a mládeže.
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6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Potraviny Beáta 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 a rastlinných
produktov.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
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 Brezany na rok 2016 bol zostavený ako
prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový

rozpočet ako

schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2015 uznesením č. 76/2015.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 11.03.2016 uznesením č. 12/2016

-

druhá zmena schválená dňa 16.06.2016 uznesením č. 31/2016

-

tretia zmena schválená dňa 09.08.2016 uznesením č. 44/2016

-

štvrtá zmena – ID presun položiek v rámci upraveného rozpočtu zo dňa 30.09.2016
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-

piata zmena schválená dňa 15.12.2016 uznesením č. 65/2016

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016

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

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2016

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

195.877

193.448

194.752,78

101

192.377

193.448

194.752,78

101

3.500
193.888

191.852

174.544,80

98

173.388
20.500

177.852
14.000

164.796,80
9.748

93
70

1.989

1.596

20.207,98

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2016

194.752,78 €
194.752,78 €

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

164.796,80 €
164.796,80 €

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet

29.955,98 €

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

9.748 €
9.748 €

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-9.748 €
20.207,98 €

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

20.207,98 €

Príjmy z finančných operácií

0€

Výdavky z finančných operácií

0€

Rozdiel finančných operácií

0€
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PRÍJMY SPOLU

194.752,78 €
174.544,80 €
20.207,98 €
0€
20.207,98 €

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu s sume 20.207,98 € zistený podľa ustanovenia § 10 ost. 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.

7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019
Skutočnosť
k 31.12.2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Kapitálové výdavky

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

194.752,78 €

188.205 €

194.100 €

196.350 €

194.752,78 €

180.705 €

184.100 €

186.350 €

0€

7.500 €

10.000 €

10.000 €

Skutočnosť
k 31.12.2016

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

174.544,80 €

187.371 €

185.177 €

188.547 €

164.796,80 €
9.748 €

175.371 €
12.000 €

175.177 €
10.000 €

178.547 €
10.000 €

Finančné výdavky

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

Skutočnosť
k 31.12.2015
446.114,12 €

Skutočnosť
k 31.12.2016
450.955,93 €

Predpoklad
na rok 2017
412.533,97 €

403.353,66 €

382.654,40 €

340.153,97 €

3.966,68 €

7.596,68 €

7.596,68 €

Dlhodobý hmotný majetok

323.215,93 €

298.526,67 €

256.386,24 €

Dlhodobý finančný majetok

76.171,05 €

76.171,05 €

76.171,05 €

Obežný majetok spolu

41.368,70 €

67.142,95 €

71.400,00 €

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
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Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

0€

2.923,20 €

0,00 €

1.208,90 €

3.303,03 €

2.900,00 €

40.159,80 €

60.916,72 €

68.500,00 €

1.391,76 €

1.158,58 €

980,00 €

Skutočnosť
k 31.12.2015
446.114,12 €

Skutočnosť
k 31.12.2016
450.955,93 €

Predpoklad
na rok 2017
412.533,97 €

216.408,54 €

239.771,085

217.893,10 €

216.408,54 €

239.771,08 €

217.893,10 €

11.947,59 €

11.945,23 €

12.325,25 €

710,00 €

700,00 €

700,00 €

314,38 €

435,49 €

425,10 €

10.923,21 €

10.809,74 €

11.200,15 €

217.757,99 €

199.239,62 €

182.315,62 €

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
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:
-

Prírastok dlhodobého nehmotného majetku – nárast o služby týkajúce sa doplnku ÚPO

-

Úbytok dlhodobého hmotného majetku – zníženie o odpísaný majetok v roku 2016

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti

660,99 €

4.567,98 €

Pohľadávky po lehote splatnosti

547.91 €

1.658,25 €

8.4. Záväzky
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Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti

11.237,59 €

11.245,23 €

Záväzky po lehote splatnosti

0,00 €

0,00 €

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

nárast pohľadávok do lehoty splatnosti – preplatky elektriny, plynu (dobropisy), za
nájom nebytových priestorov

-

nárast pohľadávok po lehote splatnosti – neuhradené pohľadávky za dane
z nehnuteľností, poplatky za KO a vodu

-

nárast záväzkov – faktúry, mzdy, odvody za 12/2016, faktúry za telefón, vodné + stočné
za 4Q/2016

9. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2015

195.665,69 €

Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
rok 2017

205.287,03 €

207.348,12 €

50 – Spotrebované nákupy

23.334,59 €

29.611,87 €

28.315,26 €

51 – Služby

33.955,31 €

33.473,94 €

33.580,00 €

52 – Osobné náklady

97.393,68 €

104.441,31 €

105.256,00 €

53 – Dane a poplatky

310,65 €

1.200,46 €

1.300,45 €

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

667,36 €

575,69 €

640,24 €

34.106,78 €

31.150,26 €

32.800,15 €

1.165,32 €

1.223,79 €

1.256,18 €

4.732,00 €

3.609,71 €

4.200,14 €

200.633,73 €

228.651,61 €

227.984,00 €

12.054,44 €

14.811,85 €

16.232,15 €

159.723,75 €

184.781,22 €

182.513,26 €

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
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a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

3.849,20 €

3.776,22 €

3.814,22 €

839,02 €

710,00 €

700,00 €

3,63 €

10,96 €

11,26 €

24.163,69 €

24.561,36 €

24.713,11 €

4.967,46 €

23.362,54 €

20.635,88 €

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/

Hospodársky výsledok /kladný / v sume 4.967,46

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 na položke 538, vznikol poplatkami za vývoz komunálneho odpadu. Pokles na
účte 551 vznikol doodpisovaním evidovaného hmotného majetku.
Výnosy:
Nárast výnosom na položke 633 vznikol výberom nedoplatkov daní a poplatkov za rok 2015,
nárast výnosu dane z príjmov, ktorý sa odvíja od počtu obyvateľov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

MF SR

Bežné výdavky- školstvo

MV SR

Bežné výdavky - REGOB

MŽP

Bežné výdavky - ŽP

MV SR

Bežné výdavky – voľby do NR SR

UPSVR

Bežné výdavky – aktivačná činnosť

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
977,00 €
220,41 €
55,84 €
663,70 €
1.105,66 €
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Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov.
V roku 2016 boli prijaté bežné

transfery na výkon prenesených kompetencií, kapitálové

transfery neboli prijaté žiadne.

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2016 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

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Na činnosť v roku 2016

3.000 €

10.3. Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
-

Náter a rekonštrukcia strechy MŠ

-

Osadenie spomaľovacích prahov a dopravných zrkadiel

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

Oprava a údržba miestnych komunikácií

-

Zateplenie budovy OcÚ

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadny súdny spor .

Vypracoval:

Bc. Katarína Trnovcová

Schválil: Bc. Iveta Brezianská
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V Brezanoch, dňa 10.03.2017

Prílohy:
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke

Vyvesené na úradnej tabuli:26.04.2017
Zvesené z úradnej tabule :
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