Výro∏ná správa
Obce
Tekovská Breznica
za rok 201
2014

Ing. Jozef Dolinaj
starosta obce
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Základná charakteristika Obce Tekovská Breznica
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.
Identifikačné údaje:
Názov: Obec Tekovská Breznica
adresa pre poštový styk: Obecný úrad, 966 52 Tekovská Breznica 566
Tel. a fax: 045/6861169
e-mail: ocutbreznica@stonline.sk
web: www.tekovskabreznica.sk
Okres: Žarnovica
IČO: 321036
DIČO: 2021111477
Právna forma: právnická osoba
Deň vzniku: Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa
riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a Ústavou SR
Poloha obce: Obec sa rozprestiera na západnom svahu Štiavnických hôr. Leží
v nadmorskej výške 215 m nad morom.
Počet obyvateľov k 31.12.2014: 1209
Kategória

Spolu

Muži

Ženy

Vek od 0 – 3 rokov

46

26

20

Vek od 4 – 6 rokov

31

22

9

Vek od 7 – 14 rokov

77

40

37

Vek od 15 – 17 rokov

36

16

20

Vek od 18 – 60 rokov

720

358

362

Vek nad 60 rokov

299

121

178

Spolu

1209

583

626

Základné orgány obce
1. Obecné zastupiteľstvo
2. starosta obce
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených
v priamych voľbách, ktoré sa konali v roku 2010 na obdobie 4 rokov v počte 9.
Poslanci obecného zastupiteľstva:
• Ing. Anna Krištofová , Tekovská Breznica č. 637 zástupkyňa starostu obce
• Ing. Andrea Krištofová, Tekovská Breznica č. 798
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Mgr. Eva Sučanová, Tekovská Breznica č. 423
• Milena Švecová , Tekovská Breznica č. 747
• Vladimír Zaťko, Tekovská Breznica č. 567
• Mgr. Juraj Majzler, Tekovská Breznica č. 321
• Juraj Ďurček , Tekovská Breznica č. 770
• Ján Šály, Tekovská Breznica č. 745
• Ján Ruman , Tekovská Breznica č. 266
Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných
otázkach života obce. Každé zasadnutie OZ sa konalo v zasadačke obecného
úradu. Pozvánka na zasadnutie bola zverejnená na úradnej tabuli . Každé
zasadnutie bolo verejné.
•

Prvá písomná zmienka o obci: z roku 1276
Najväčšie pamätihodnosti v obci:
Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie. Bol postavený v XIV. storočí
v románskom slohu z kameňa. Historickou a kultúrnou pamiatkou je Sopka
Putikov vŕšok. Pozoruhodná je aj jaskyňa, nachádzajúca sa v strede kopca
Chmelinie tzv. Sezam. Nad dedinou na kopci zvanom Hrádok v 11. až 16.
storočí stál hrad Brezince. Na bočnom výbežku Hodrušskej hornatiny, asi jeden
kilometer od Luchtova vo výške 369 metrov sa nachádzajú zrúcaniny strážnej
veže Pustý hrad.
Významní rodáci a občania:
Čestné občianstvo našej obce bolo udelené Viktorovi Alexandrovičovi
Karasjevovi, veliteľovi Partizánskeho zväzku Alexander Nevský. Stanislavovi
Wronskému, majorovi, ktorého prepadová skupina dňa 13. februára 1945 zničila
na Orovnici nepriateľské stráže a opevnenia.
Zaujímavosti z histórie a súčasnosti obce:
Obec dostala meno Breznica údajne od množstva brezí, ktorých v okolí rástlo
veľmi veľa. V súlade do spoločenskými pomermi sa menil aj názov obce. Okolo
roku 1273 to bola Brezinche, 1276 Berzenthe, 1468 Berzenze, 1713 Breznitz,
1808 Březnica, 1863 Berzenze, 1907 Barsberzenze, 1920 Tekovská Breznica.
Symboly obce:
Erb,Vlajka ,Pečatidlo
Farby erbu a vlajky obce sú zelená, biela, červená, žltá.
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce,
zabezpečuje organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu
organizuje starosta obce
Zamestnanci obecného úradu:
Anna Cibuľová – účtovníčka obce
Darina Potocká – administratívna pracovníčka
Miroslav Gužík - robotník obce
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Hlavný kontrolór
Bc. Júlia Danková, zvolená do funkcie OZ v Tekovskej Breznici uznesením č.
7/2008 z 25.07.2008. Dňa 25.7.2014 uznesením číslo 6/2014 na základe
výberového konania bola do funkcie hlavného kontrolóla opať menovaná Bc.
Júlia Danková. V roku 2014 hlavná kontrolórka pracovala v zmysle plánu práce
schváleného obecným zastupiteľstvom.
Komisie
OZ má zriadené komisie:
1. Stavebná komisia
2. Spoločensko-kultúrna-športová + sociálna komisia
3. Komisia pre životné prostredia a verejný poriadok
Obec Tekovská Breznica je samostatný územný samosprávny a správny celok
Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.
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.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo
štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť
návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných
fondov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na
ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže
obec financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so
samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok
obce slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej
celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného
majetku obce je neprípustné. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na
podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia
s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok
do správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do
obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu.
Obec môže upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo
dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce.
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.
Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl
a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na
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úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na ich
úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky
v prospech svojho rozpočtu.
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 rozpočtové organizácie
a obce v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností,
ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie
vyžadujú, pričom účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo
všeobecných náležitostí a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát,
finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu
verejnej správy, finančný výkaz o plnení rozpočtu verejnej správy, finančný
výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch , zmenkách a finančnom prenájme
subjektu verejnej správy a poznámok.
Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej
závierke. Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované
z hľadiska významnosti, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť
overenia individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej
súlad s účtovnou závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to
ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
doplnkov.
Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých
výsledkom je zostavenie účtovných výkazov, vypracovanie poznámok
a následné predloženie účtovnej závierky ako celku vrátane všeobecných
náležitostí na určené miesta predkladania. Z hľadiska charakteru ich môžeme
rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných prác, uzatvorenia
účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky.
Prípravné práce sa uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto
okruhy činností:
- inventarizáciu,
- kontrolu bilančnej kontinuity,
- kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické
účty,

5

- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný
zostatok,
- kontrolu účtu výsledku hospodárenia,
- kontrola zaúčtovania odpisov,
- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia,
- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov.
Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne:
- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov,
- zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového
hospodárenia,
- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Obec Tekovská Breznica od 1.1.2009 účtovala v mene euro.
Inštitúcie v obci
1. Základná škola s materskou školou
Rozpočtová organizácie Obce Tekovská Breznica
Riaditeľka: Mgr. Monika Ďurovská
Adresa: 966 52 Tekovská Breznica
Tel. č.: 045/6861166
e-mail: zssmstekbreznica@gmail.com
web: www.zssmstekbreznica.edupage.org.
Počet žiakov: 94
Jej súčasťou je školský klub detí a školská jedáleň.
Základná škola s materskou školou v Tekovskej Breznici, hospodári s vlastnými
finančnými prostriedkami a je napojená na rozpočet obce.
Schválený rozpočet Rozp. po zmenách
Bežné príjmy ZŠ s MŠ
Bežné výdavky ZŠsMŠ
Kapitálové výdavky
Nerozpočtované príjmy
Nerozpočtované výdavky

10 210,00
285 538,00
0
0
0

10 210,00
304 630,00
0
0
0

Skutočnosť k 31.12. 2014

11 441,81
305 859,47
3 520,00
45 089,57
46 584,56

Financovanie obce, rozpočet obce
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych
dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Rozpočet obce na rok 2014 schválilo Obecné
zastupiteľstvo v Tekovskej Breznici dňa 5.12.2013 unesením číslo 8/2013
Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie
obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
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Rozpočet bol upravovaný :
Prvá zmena schválená dňa 28.3.2014 uznesením obecného zastupiteľstva
č.2/2014
Druhá zmena schválená dňa 19.9.2014 uznesením obecného zastupiteľstva
č. 7/2014
Tretia zmena schválená dňa 5. 12. 2014 uznesením obecného zastupiteľstva
č. 9/2014
Štvrtá zmena schválená dňa 30. 12. 2014 starostom obce
Rozpočet obce k 31.12.2014 v eurách
Rozpočet
634 883,00

Príjmy celkom

Rozpočet po zmenách
672 058,00

z toho :

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové operácie
Výdavky celkom

559 883,00
75 000,00
0,00
272 852,00

595 253,00
75 000,00
1 805,00
284 899,00

160 452,00
98 000,00
14 400,00

172 499,00
98 000,00
14 400,00

z toho :

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové operácie

Príjmy obce k 31.12. 2014 v eurách
Por.č.

Názov

Schválený
rozpočet

1
2
3
4
5
6

Bežné transfery
Daňové
Nedaňové
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Iné nerozpočtované príjmy
Príjmy spolu

Upravený
rozpočet

191 328,00
327 525,00
41 030,00
75 000,00
0
0
634 883,00

216 698,00
337 525,00
41 030,00
75 000,00
1 805,00
0
672 058,00

Skutočnosť

% plnenia

251 871,04
341 888,05
49 699,59
50 079,78
1 804,50
222,07
695 565,03

116,23
101,29
121,13
66,77
99,97
0
103,50

Plnenie príjmov za rok 2014 v eurách
Rozpočet na rok 2014

634 883,00

Rozpočet po úprave

672 058,00

Skutočnosť
k 31.12.2014

695 565,03

% plnenie

103,50

1/ Bežné príjmy – daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014

327 525,00

Rozpočet po úprave

337 525,00

Skutočnosť
k 31.12.2014

341 888,05

% plnenie

101,29
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2/ Bežné príjmy – nedaňové príjmy
Rozpočet na rok 2014

Rozpočet po úprave

41 030,00

41 030,00

Skutočnosť
k 31.12.2014

% plnenie

49 699,59

121,13

3/ Bežné príjmy – ostatné príjmy
Rozpočet na rok 2014

Rozpočet po úprave

191 328,00

216 698,00

Skutočnosť
k 31.12.2014

% plnenie

251 871,04

116,23

Obec prijala nasledovné transfery
P.č. Poskytovateľ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Suma v eurách Účel

Okresný úrad Banská Bystrica
ÚPSVR Banská Štiavnica
ÚPSVR Banská Štiavnica
ÚPSVR Banská Štiavnica
Okresný úrad Banská Bystrica
OÚ Žiar nad Hronom
Okresný úrad Banská Bystrica
Okresný úrad Banská Bystrica
Okresný úrad Banská Bystrica
Ministerstvo dopravy Bratislava
Okresný úrad Banská Bystrica
Ministerstvo dopravy Bratislava
Spolu

34.707,00
70,56
381,80
1 959,22
200 644,00
2 607,27
407,55
5 643,00
4 133,00
1 148,55
115,74
53,35
251 871,04

Havária kotlov v ZŠ
Prídavok na dieťa
Školské potreby pre deti v HN
Stravné pre deti v HN
Prostriedky na mzdy pre ZŠ
Voľby
Prenesený výkon REGOB
Vzdelávacie poukazy ZŠ
Dopravné ZŠ
Prenesený výkon staveb.úrad
Prenesený výkon ŽP
Prenesený výkon –komunik.

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich rozpočtom.
4/ Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2014

Rozpočet po úprave

75 000,00
75 000,00
Príjem z predaja budovy BONITAS
Príjem z predaja pôdy
EKOFOND

Skutočnosť
k 31.12.2014

50 079,78

% plnenie

66,77

10.000,- €
189,24 €
39.890,54 €

5/ Príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok 2014

Rozpočet po úprave

0
1 805,00
6/ Iné nerozpočtované príjmy
Rozpočet na rok 2014

0

Rozpočet po úprave

0

Skutočnosť
k 31.12.2014

1 804,50

Skutočnosť
k 31.12.2014

222,07

% plnenie

99,97

% plnenie

0
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Čerpanie výdavkov za rok 2014 v eurách
Rozpočet na rok 2014

Rozpočet po úprave

272 852,00

284 899,00

Skutočnosť
k 31.12.2014

% plnenie

227 447 ,72

79,83

1/ Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2014

160 452,00

Rozpočet po úprave

172 499,00

Skutočnosť
k 31.12.2014

% plnenie

173 167,88

100,39

v tom :
Zdroj Funkčná klasifikácia
111
111
111
111
111
111
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

Schválený
rozpočet
01116 REGOB,ŽP,CK
0,00
01116
Rodinné
0,00
prídavky
0160 Voľby
0,00
0620 Stavebný úrad
0,00
1070 Školské potreby
0,00
hmotná núdza
1070
Stravovanie
0,00
hmotná núdza
01116
Výdavky 83 950,00
verejnej správy
0112
Finančná
900,00
a rozpočtová oblasť
0170
Transakcie
4 800,00
verejného dlhu
0320 Ochrana pred
332,00
požiarmi
04513 Cestná doprava
3 700,00
0510 Nakladanie s 23 000,00
odpadmi
0620 Rozvoj obcí
17 100,00
0640
Verejné
9 000,00
osvetlenie
0810
Rekreačné 12 000,00
a športové služby
08205 Knižnica
170,00
08209 Kultúrne služby
2 800,00
0830
Vysielacie
0,00
a vydavateľské služby
0840 Náboženské a iné
700,00
spoločenské služby
09121
Základné
0,00
vzdelanie
0950 Nedefinovateľné
800,00
vzdelanie

Upravený
rozpočet
577,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2014
576,64
70,56

%
plnenie
99,94
0,00

2 607,00
1 148,00
381,00

2 607, 27
1 148,55
381,80

100,01
100,05
100,21

1 796,00

1 959,22

109,09

82 234,00

84 033,49

102,19

1 900,00

1 841,26

96,91

4 800,00

4 095,25

85,32

332,00

20,00

0,00

3 040,00
23 660,00

1 167,60
24 917,20

38,41
105,31

24 225,00
6 245,00

24 676,30
5 042,44

101,86
80,74

12 000,00

10 904,57

90,87

170,00
4 280,00
0,00

273,55
5 599,12
116,56

160,91
130,82
0,00

2 304,00

2 120,49

92,04

0,00

651,70

0,00

800,00

841,31

105,16
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41
41

09502 Centrá voľného
0,00
času
10202
Sociálne
1 200,00
zabezpečenie
Spolu
160 452,00

0,00

36,00

0,00

0,00

87,00

0,00

173 167,88

100,39

172 499,00

Výdavky verejne správy
a) Výdavky verejnej správy – obec
- mzdy, platy a osobné vyrovnania vrátane osobného príplatku starostu obce –
47.697,77 € a vrátane platu kontrolórky, odvody do poisťovní 18.594,22,– €,
príspevok do DDP 912,06 €, cestovné výdavky 14,50,– €, elektrická energia
a plyn na obecný úrad 2.642,59,- €, vodné 96,38 €, poštovné , telefónne hovory
2.517,92 €
všeobecný materiál – papier, tlačivá, kancelárske potreby, náplne do tlačiarne
a kopírky 1.405,56 €, knihy časopisy 441,67 €, reprezentačné výdavky 572,88 €,
palivo 84,23 €, poistenie 481,76 €, známka 50,00 €, údržba výpočtovej techniky
2.056,07 €, údržba budov 250,60 €, školenie 47,90 €, propagácia ,reklama
186,00 €, všeobecné služby 9,00 €, špeciálne služby/audit 499,20 €, stravovanie
2.794,20 €, poistné 768,80 €, prídel do SF 222,07 €, provízia 130,93 €, odmeny
poslancov 1.557,18 €.
Financovanie výdavkov zo ŠR – životné prostredie, cestná doprava , prenesený
výkon – obyvatelia : tarifný plat 121,60 €, odvody do poisťovní 42,49 €, poštové
služby 147,55€, všeobecný materiál 205,-€, údržba výpočtovej techniky 60,00 €.
Rodinné prídavky : transfer na dávku v hmotnej núdzi 70,56 €
b) Finančná a rozpočtová oblasť
- poplatky a odvody 841,26 €, pokuty a penále 1.000,- €.
c) Všeobecne prospešné služby
- financovanie výdavkov zo ŠR na voľby poistné 119,89 €, energie 115,95
poštové služby 10,- €, všeobecný materiál 78,04 €, reprezentačné 61,00
prepravné 85,60 €, stravovanie 301,10 €, dmeny a príspevky 1.199,27
odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru 405,75 €, vratky 230,67
Spolu výdavky na voľby 2.607,27 €.

€,
€,
€,
€.

d) Splácanie úrokov - splácanie úrokov na bytovke v sume 4.095,25 €.
e) Ochrana pred požiarmi - údržba špeciálnych strojov 20,00 €
f) Správa a údržba ciest
- pohonné hmoty 677,00 €, oprava obecného auta a avia 490,60 €, celkom
čerpanie vo výške 1.167,60 €.
g) Nakladanie s odpadmi

10

- všeobecný materiál/kuka nádoby 660,24 €, všeobecné služby –odvoz odpadu
24.016,96 €, štúdie, expertízy 240,00 €
h) Rozvoj obcí
- výdavky na mzdy stavebný úrad 524,59 €, osobný príplatok 60,23 €, odmeny
17,23 €, odvody do poisťovní 242,03 €, ČOV elektrická energia 6.192,16 €,
vodné 26,36 €, poštové služby 17,59 €, prevádzkové stroje 2.454,00 €
všeobecný materiál 1.486,61 €, pracovné odevy 168,00 €, palivo mazivá 941,68
prepravné 5,53 €, údržba prevádzkových strojov ČOV 4.715,88 €, údržba
budov/oprava priecestia ulička , luftov 3.555,17 €, všeobecné služby 1.414,88 €,
špeciálne služby 250,00 €, stravovanie 31,07 €, poistné 832,50 €, prídel do SF
5,79 €, odmeny pracovníkov mimo- pracovného pomeru 1.735,00 €,
Financovanie výdavkov zo ŠR – stavebný úrad – mzdy, odmeny osobný
príplatok 840,06 €, poistné do poisťovní 234,97 €, poštové služby 17,59 €,
všeobecný materiál 10,32 €, stravovanie 36,11 €, prídel do SF 5,54 €, dane
3,96 € , celkové čerpanie vo výške 1.148,55 €
ch) Verejné osvetlenie
- elektrická energia z prostriedkov obce vo výške 3.672,91 €, výdavky
z prostriedkov obce na nákup žiariviek a všeobecného materiálu vo výške
784,53 €, údržba verejného osvetlenia vo výške 585,00 €, celkové čerpanie
výdavkov na verejné osvetlenie je vo výške 5.042,44 €.
i) Rekreačné služby a šport
- všeobecný materiál 406,10 €, reprezentačné 82,80 €, Volentier odmena ihrisko
3.283,20 €, transfer chovatelia poštových holubov 580,00 €, transfer klub
športovej kynológie 299,88, transfer volejbalisti 52,59 €, klub karate 200,00
transfer TJ 6.000,00 €. Celkové čerpanie 10.904,57 €.
j) Knižnica
- nákup kníh pre obecnú knižnicu vo výške 171,55 €, odmena knihovníčky
102,00 €, celkové čerpanie na knižnicu bolo vo výške 273,55 €.

k) Ostatná činnosť v kultúre
- energie v kultúrnom dome vo výške 390,00 €, všeobecný materiál /obecná
zabíjačka, lampióny/ 757,80 €, €, stolové kalendáre 509,22 €, reprezentačné
výdavky/stravné spevácky zbor, Mikulášske balíčky, MDD. jubilanti, stretnutie
novonarodených detí so starostom,sokoliari 1.749,28 € , preprava speváckej
skupiny 120,00 €, materiál rozhlas 127,82 €, pivný festival 1.000,00 €, hudobná
skupina 480,00 €, transfer ZOJD 465,00 €, celkové čerpanie na ostatnú činnosť
v kultúre je vo výške 5.599,12 €.
l) Vysielacie a vydavateľské služby
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- výdavky na poplatky ochranný autorský zväz vo výške 116,56 €.
m) Náboženské služby
- elektrická energia v DS 183,43 €, všeobecný materiál /materiál na lavičky,
silon do kosačky/ 854,41 €, poplatok za cintorín 82,65 €, transfer cirkvi 1.000,00
€, spolu čerpanie vo výške 2.120,49 €.
n) Základné vzdelanie
- školské potreby I. ročník 117,01 €, posúdenie dokumentácie plynových
zariadení 120,00 €, poistenie budova základnej školy 414,69 €. Spolu čerpanie
vo výške 651,70 €.
o) Školenia
- školenia , kurzy semináre 841,31 €,
p) Centrum voľného času
- transfer pre centrum voľného času 36,00 €
r) Sociálna pomoc občanom v sociálnej a hmotnej núdzi
- lekárske posudky 87,00 €.
s)
- hmotná núdza stravné deti v hmotnej núdzi v základnej a materskej škole
1.959,22 €, školské potreby deti v hmotnej núdzi v základnej a materskej škole
381,80 €, celkové čerpania vo výške 2.341,02 €.
2/ Kapitálové výdavky
Zdroj Funkčná klasifikácie
41
41
41
41
41
41
41
41

01116 Výdavky VSinterier. vybavenie
01116 Výdavky VS –
rekonštruk.a moder.
0610 Rozvoj bývania –
polohop.plán bytov.
0610 Rozvoj bývania –
škúška plynov.zar.byt.
0620 Rozvoj obcí kosačka
0620 Rozvoj obcí rekonštrukcia
0630 Zásobov.vodouobnova studní
0810 Rekreačné a špor.
služby - prístrešok ihrisko

Schválený
rozpočet
0,00

Upravený
rozpočet
0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

Skutočnosť
k 31.12.2014
864,64

%
plnenie
0,00

0,00

0,00

261,00

0,00

0,00

0,00

360,00

0,00

0,00

0,00

539,00

0,00

33 000,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

716,00

0,00

0,00

0,00

6 372,42

0,00
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41
41

0840 Nabož.a iné
spol.služby –
prenos.zostava
0840 Nábož. a iné
spol.služby –
odstat.plocha,urnová stena
Spolu

0,00

0,00

25 000,00
98 000,00

3/ Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok
Rozpočet po
2014
úprave
14 400,00
14 400,00

510,00

0,00

25 000,00

31 194,11

124,78

98 000,00

40 817,17

41,65

Skutočnosť k 31. 12.
2014
13 462,67

%
plnenie
93,49

Jedná sa o splácanie úveru zo ŠFRB na Bytový dom

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 a 31.12.2014
AKTÍVA

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami
VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návratné finančné
krátkodobé
Časové rozlíšenie

Skutočnosť k 31.12.2013
3 533 511,62
2 574 438,01

Skutočnosť k 31.12.2014
3 515 844,02
2 426 746,79

0,00
2 323 722,01
250 716,00
940 208 ,19

0,00
2 176 030,79
250 716,00
1 069 852,98

297,00
272 409,36

404,67
244 050,13

309 236,99
9 784,44
348 480,40
0,00

300 037,19
9 329,83
516 031,16
0,00

0,00

0,00

18 865,42

19 244,25

PASÍVA
Skutočnosť k 31.12.2013

Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho
Rezervy

Skutočnosť k 31.12.2014

3 533 511,62
2 280 100,97

3 515 844,02
2 257 033,04

5 944,04
0,00
2 274 156,93
437 308,75

0,00
0,00
2 257 033,04
455 530,74

5 109,12

499,20
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Zúčtovanie medzi subjektami
VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

1 804,50

38 182,10

420 909,10
9 486,03
0,00
816 101,90

407 490,40
9 359,04
0,00
803 280,24

Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách
Pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
OP DN 33,29

Stav k 31.12.2013

Stav k 31.12.2014

309 236,99
9 817,73

300 037,19
9 363,12

Záväzky
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

Stav k 31.12.2013

Stav k 31.12.2014

420 909,10
9 486,03

407 490,40
9 359,04

Hospodársky výsledok v eurách
Názov
Náklady
50 –Spotrebované nákupy
51 - Služby
52 - Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55–Odpisy, rezervy a opravné
položky z prevádzkovej a finančnej
činnosti a časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodu príjmov
59 – Daň z príjmov

Skutočnosť k 31.12.2013

Skutočnosť k 31.12.2014

24 344,35
47 000,30
72 732,42
0,00
4 858,15

25 895,65
45 776,00
79 176,55
0,00
6 263,97

151 311,04

145 097,16

5 024,28
0,00
139 198,02

5142,43
0,00
137 703,26

2,65

42,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
349 214,90

0,00
361 357,01

26 471,46

30 339,88

4 896,54

4 610,12

Výnosy
60 –Tržby za vlastné výkony a
tovar
61
–
Zmena
stavu
vnútroorganizačných zásob
62 - Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64
–
Ostatné
výnosy
z prevádzkovej činnosti
65 –Zúčtovanie rezerv a opravných
položiek z prevádzkovej činnosti
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a finančnej činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia

66 –Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
68
–
Výnosy
z transferov
a rozpočtových príjmov v štátnych
rozpočtových
organizáciách
a príspevkových organizáciách
69
–
Výnosy
z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
vyšších územných celkoch a v RO
a PO zriadených obcou alebo
vyšším územným celkom

Hospodársky výsledok
/+kladný HV,-záporný HV/

2 725,07
0,00
0,00

1 272,64
0,00
0,00

65 721,57

70 638,49

4 558,33

23 120,60

Hospodársky výsledok v sume 23 120,60 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.

Poskytnuté dotácie
V roku 2014 obec poskytla zo svojho rozpočtu nasledovné dotácie :
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

ZOCHPH Tekov. Breznica
ZOJD Tekovská Breznica
Rímskokatolícka
cirkev
Tekovská Breznica
Klub športovej kynologie
Tekovská Breznica
Športový klub karate Nová
Baňa
Volejbalový klub Tekovská
Breznica
Telovýchovná jednota Sokol
Tekovská Breznica
Spolu

dotácia na činnosť
dotácia na činnosť
oprava farského úradu

Suma
poskytnutých
prostriedkov v EUR

580,00
465,00
1 000,00

dotácia na činnosť

299,88

dotácia na činnosť

200,00

dotácia na činnosť

52,59

dotácia na činnosť

6 000,00
8 597,47

Významné investičné akcie v roku 2014
Najvýznamnejšie akcie realizované v roku 2014
- ukončenie oplotenia cintorína a odstavná plocha pri cintoríne
- ukončenie urnovej steny v cintoríne
- prístrešok na ihrisku
Predpokladaný budúci vývoj činnosti na rok 2015
- novostavba nájomných bytov - 16 BJ
- program Obnova dediny – obnova 7. studní
Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
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Z hľadiska budúcich cieľov Obec Tekovská Breznica aj naďalej bude prostredníctvom
svojich orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy
štátnej správy, tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude
v budúcnosti realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj
územia obce a potreby jej obyvateľov.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014.
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Banskej
Bystrici v elektronickej forme v termíne stanovenom v zákone.

Vypracoval :

Predkladá :

Anna Cibuľová

Ing. Jozef Dolinaj

V Tekovskej Breznici, dňa 25.02.2015

16

