Výro∏ná správa
Obce
Tekovská Breznica
za rok 201
2013

Ing. Jozef Dolinaj
starosta obce

Vypracovala : Anna Cibuľová
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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 31.12.2013: 1200
Kategória

Spolu

Muži

Ženy

Vek od 0 – 3 rokov

33

21

12

Vek od 4 – 6 rokov

28

17

11

Vek od 7 – 14 rokov

80

42

38

Vek od 15 – 17 rokov

35

16

19

Vek od 18 – 60 rokov

724

356

368

Vek nad 60 rokov

300

117

183

Spolu

1200

569

631

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
• 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
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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. V roku 2012 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
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a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na
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,
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- 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: 96
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.
Bežné príjmy
upravený rozpočet
ZŠ s MŠ
9 890,00
Bežné výdavky
ZŠ s MŠ
295 975,00
Kapitálové výdavky
ZŠ s MŠ
19 000,00

skutočnosť
12 110,60
301 433,54
21 920,00

Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych
dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Rozpočet obce na rok 2013 schválilo Obecné
zastupiteľstvo v Tekovskej Breznici dňa 7.12.2012 unesením číslo 9/2012
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Príjmy obce k 31.12. 2013 v €
Por.č.

Názov

1
2
3
4
5

Dotácie a granty
Daňové
Nedaňové
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu

Schválený
rozpočet

174810,00
290081,00
39660,00
90051,00
0
594602,00

Upravený
rozpočet

342761,00
290081,00
39660,00
109051,00
1101,00
782654,00

Skutočnosť

% plnenia

344382,85
324255,57
49320,39
138077,94
1101,30
857138,05

100,47
111,78
124,36
126,62
100,03
109,52

Komentár:
K bodu 1. Dotačné príjmy
- Na ZŠ s MŠ z OU odbor školstva
206587,00
- Na prenesený výkon štátnej spr. ŽP,PK
197,16
- Na REGOB
412,50
- Hmotná núdza ÚPSVaR
2058,32
- Na stavebný úrad
1162,50
- Voľby
1044,70
- Ministerstvo vnútra SR-povodne
346,20
- Dotácia BONITAS
130560,00
- Minister.dopravy a výstavby –cestná infraštruktúra 2014,47
Poznámka: uvedené príjmy sú účelovo určené a rozčlenené sú aj vo
výdavkovej časti. Dotácie na školstvo sú zahrnuté vo výdavkoch rozpočtovej
organizácie ZŠ s MŠ
K bodu č. 2 Daňové príjmy
- Podielové dane z daňového úradu
- Dane z nehnuteľnosti
- Daň za psa
- Daň za užívanie verejného priestranstva
- Daň za komunálne odpady
- Daň za jadrové zariadenia
- Daň za nevýherné hracie prístroje

K bodu č. 3 Nedaňové príjmy
- Prenájom pozemkov
- Prenájom budov
- Administratívne poplatky

261463,33
20862,07
931,26
491,36
19622,22
17885,33
3 000,00

190,70
23061,20
2353,94
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- Za predaj výrobkov
- Za stravné
- Úroky
- Výťažok z hazardných hier

17774,40
1302,88
2725,07
800,00

- Znečisťovanie ovzdušia
- Z náhrad poistného plnenia
- Z dobropisov

24,96
615,08
472,16

K bodu č. 4 Kapitálové príjmy
- Transfer – Havária kotlov v ZŠ
- Predaj majetku BONITAS
- Granty –Ekofond/zateplenie ZŠ

19000,00
26000,00
93077,94

K bodu č. 5 Príjmové finančné operácie
- Dopravné ZŠ s MŠ
- Dotácia zo ŠR

186,30
915,00

Výdavky obce rok 2013 – Bežné výdavky v €
Funkčná klasifikácia
111 01116 Zúčt.dot.REGOB,ŽP,CK
111 0160 Voľby
111 0620 Stavebný úrad
111 1070 Hmotná núdza ZŠsMŠ
111 04513 Cestná infraštruktúra,
povodeň
111 10402 Dotácia BONITAS
41 01116 Výdavky verejnej správy
41 0112 Finančná oblasť
41 0170 Splácanie úrokov v tuzem.
41 0320 Ochrana pred požiarmi
41 04513 Správa a údržba ciest
41 0510 Nakladanie s odpadmi
41 0620 Rozvoj obce
41 0640 Verejné osvetlenie
41 0810 Rekr. a šport.služby
41 08205 Knižnica
41 08209 Ostatné kultúrne služby
41 0830 Vysielacie a vydav. služby
41 0840 Nábož.a iné spoloč. služby
41 09121 Základné vzdelanie
41 0950 Vzdelanie nedefinovateľné
41 09502 Centrá voľného času
41 10202 Príspevky neš.subjektom
Spolu

Uprav.rozp.
609,00
1045,00
1163,00
2058,00

Skutočnosť
609,66
1044,70
1162,50
2058,32

% plnenia
100,11
99,97
99,96
100,02

2361,00
130560,00
82850,00
900,00
4500,00
332,00
3200,00
21000,00
15640,00
9000,00
10000,00
166,00
2800,00
0
699,00
0
600,00
0
1162,00
290645,00

2360,67
130560,00
78668,81
1368,40
4217,73
0,00
8736,07
23436,46
15811,53
6533,52
9328,37
247,60
3866,25
116,20
503,59
494,67
862,75
609,82
56,00
292653,62

99,99
100,00
94,95
152,04
93,73
0
273,00
111,60
102,00
72,59
93,28
149,16
138,08
0
72,04
0
143,79
0
4,82
100,69
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Výdavky verejne správy
a) Výdavky verejnej správy – obec
- mzdy, platy a osobné vyrovnania vrátane osobného príplatku starostu obce –
45.123,57 € a vrátane platu kontrolórky, odvody do poisťovní 16.727,45,– €,
príspevok do DDP 860,62 €, cestovné výdavky 71,10,– €, elektrická energia
a plyn na obecný úrad 2991,77,- €, vodné 102,94 €, poštovné , telefónne hovory
3.509,55 €
interiérové vybavenie – žaluzie v klube dôchodcov 220,01 €, všeobecný
materiál – papier, tlačivá, kancelárske potreby, náplne do tlačiarne a kopírky
1.276,73 €, knihy časopisy 498,38 €,
pracovné odevy 154,71 €,
reprezentačné výdavky 461,97 €,
poistenie 510,71 €, údržba výpočtovej techniky 1.677,13 €, údržba budov
149,71 €, všeobecné služby 150,– €, stravovanie 2.256,- €, poistné 585,21 €,
prídel do SF 188,80 €, provízia 96,68 €, odmeny poslancov 1.055,77 €.
Financovanie výdavkov zo ŠR – životné prostredie, cestná doprava ,voľby,
prenesený výkon – obyvatelia : tarifný plat 140,19 €, odvody do poisťovní 48,97
€, poštové služby 215,-€ , všeobecný materiál 158,- €, údržba výpočtovej
techniky 52,50 €.
b) Finančná a rozpočtová oblasť
- poplatky bankám a zrážky dane z úroku z účtov vedených v banke 869,20– €,
špeciálne služby –audit 499,20 €.
c) Všeobecne prospešné služby
- financovanie výdavkov zo ŠR na voľby energie 88,52 €, poštové služby 10,€, všeobecný materiál 15,- €, reprezentačné 29,83 €, palivo 27,74 €, údržba
budov 20,69 €, stravovanie 148,80 €, odmeny pracovníkov 704,12 € . Spolu
výdavky na voľby 1044,70 €.
d) Splácanie úrokov - splácanie úrokov na bytovke v celkovej sume 4.217,73
€.
e) Ochrana pred požiarmi - finančné prostriedky neboli čerpané.
f) Správa a údržba ciest
- výdavky na odhŕňanie snehu a údržbu ciest po povodni 6.927,13 €, materiál
na údržbu ciest 23,50 €, dopravné značenie 266,33 €, pohonné hmoty 843,98 €,
oprava obecného auta 237,13 €, statický posudok mosta 438,00 €, celkom
čerpanie vo výške 8.736,07 €.
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Financovanie výdavkov zo ŠR cestná infraštruktúra 2.272,66 oprava cesty po
povodni, pohonné hmoty–cestná infraštruktúra 83,01 €. Čerpanie vo výške
2.355,67€

g) Nakladanie s odpadmi
- zber, odvoz a uloženie odpadu vrátane kontajnerov a poplatok obci za
uloženie odpadu z prostriedkov obce 23.226,46 €, nákup kontajnerov – bytovka
vo výške 210,00 €, spolu čerpanie vo výške 23.436,46 €.
h) Rozvoj obcí
- výdavky na mzdy a odvody stavebný úrad 934,03 €, ČOV elektrická energia
7.260,25 €, vodné 17,38 €, všeobecný materiál 765,91 €, pracovné odevy 143,68
€, palivo mazivá 633,78 €, údržba ČOV 3.243,90 €, opilovanie stromov 100,00
€, výkopové práce 140,00 €, revízia kotlov 359,30 €, rozbory a prevádzkovanie
ČOV 1.432,80 €, poistné ČOV 473,00 €, poistné VPP 19,50 €, poistné bytovka
288,00 €, čerpanie vo výške 15.811,53 €.
Financovanie výdavkov zo ŠR – stavebný úrad – mzdy, odmeny osobný
príplatok 807,80 €, poistné do poisťovní 243,79 €, poštové služby 10,93 €,
výpočtová technika 41,86 € , všeobecný materiál 12,46 €, stravovanie 35,52 €,
prídel do SF 6,71 €, dane 3,43 € , čerpanie vo výške 1.162,50 €
ch) Verejné osvetlenie
- elektrická energia z prostriedkov obce vo výške 4. 592,48 €, výdavky
z prostriedkov obce na nákup žiariviek a všeobecného materiálu vo výške
976,04 €, údržba verejného osvetlenia vo výške 965,00 €, celkové čerpanie
výdavkov na verejné osvetlenie je vo výške 6.533,52 €.

i) Rekreačné služby a šport
- výdavky na nákup pivné súpravy 299,95 €, všeobecný materiál 74,50 €,
odmena Volentier odmena ihrisko 3.072,98 €, transfer chovatelia poštových
holubov 80,00 €, transfer klub športovej kynológie 200,94 €, transfer holubári
300,00 €, transfer TJ 5.300,00 €

j) Knižnica
- nákup kníh pre obecnú knižnicu vo výške 166,60 €, odmena knihovníčky
81,00 €, celkové čerpanie na knižnicu bolo vo výške 247,60 €.
k) Ostatná činnosť v kultúre
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- energie v kultúrnom dome vo výške 49,18 €, všeobecný materiál 104,30 €,
mikrofóny 148,00 €, vianočné žiarovky 113,68 €, noviny Slovenská brána
232,00 €, stolové kalendáre 509,40 €, reprezentačné výdavky 1.639,89 €, Pivný
festival - Skýcovanka 400,00 €, MDD 200,00 €, transfer ZOJD 469,80 €,
celkové čerpanie na ostatnú činnosť v kultúre je vo výške 3,866,25 €.
l) Vysielacie a vydavateľské služby
- výdavky na poplatky ochranný autorský zväz vo výške 116,20 €.
m) Náboženské služby
- elektrická energia v DS 153,57 €, materiál – silón do kosačky 209,20 €,
licenčný poplatok za cintorín 140,82 €, spolu čerpanie vo výške 503,59 €.
n) Základné vzdelanie
- príspevok pre ZŠ s MŠ 79,98 €, poistenie budova základnej školy 414,69 €.
o) Školenia
- školenia , kurzy semináre 862,75 €, finančné prostriedky na CVČ 609,82 €.
p) Sociálna pomoc občanom v sociálnej a hmotnej núdzi
- lekárske posudky 56,00 €.
r)
- dotácia BONITAS n.o. 130.560,00 €.
s)
- hmotná núdza stravné deti v hmotnej núdzi v základnej a materskej škole
1.726,32 €, školské potreby deti v hmotnej núdzi v základnej a materskej škole
332,00 €, celkové čerpania vo výške 2.058,32 €.

Výdavky obce rok 2013 – kapitálové výdavky v €
Funkčná klasifikácia
Nákup prevádzkových strojov
Rekonštrukcia a modernizácia Ocu
Projekty – Obnova dediny
Projekty- Urnová stena
Rozvoj obce –oplotenie cintrorína
Spolu

Upr.rozpočet
0,00
40000,00
0,00
0,00
21000,00
61000,00

skutočnosť
695,05
9980,92
500,00
1100,00
78838,39
91114,36

% plnenia
0
24,95
0
0
375,42
149,37
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Výdavkové finančné operácie rok 2013
Rozpočet na rok 2013
13000,00

Skutočnosť k 31.12.2013
13340,19

% plnenia
102,62

Jedná sa o splácanie úveru zo ŠFRB na Bytový dom
Pohľadávky k 31.12.2013
• daňové
• nedaňové
• nedaňové/budova Bonitas
• ostatné

2494,65 €
7323,08 €
309133,10 €
103,89 €

Záväzky k 31.12.2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dodávatelia účet 321
prijaté preddavky účet 324
zamestnanci účet 331
orgány sociálneho poistenia účet 336
ostatné priame dane účet 342
ostatné dlhodobé záväzky účet 479
záväzky sociálneho fondu účet 472
ostatné zúčtovanie rozpočtu účet 357
ostatné krátkodobé rezervy účet 323
zábezpeka účet 475

1685,10 €
1751,00 €
3360,68 €
2168,99 €
520,26 €
409967,46 €
435,64 €
1804,50 €
5109,12 €
10506,00 €

1. Rekapitulácia majetku tak ako je uvedený v súvahe k 31.12. 2012 a
31.12.2013
Stav k 31.12.2012

Stav k 31.12.2013

031 - Pozemky

289912,80

289912,80

021 - Stavby

2041890,56

1908168,63

5307,98

4316,03

0

0

2346,79

1534,72

022 – Stroje, prístroje a
zariadenia
023 – Dopravné prostriedky
028 - DDHM

Z hľadiska budúcich cieľov Obec Tekovská Breznica aj naďalej bude
prostredníctvom svojich orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré
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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 1.1.2013 do
31.12.2013. Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na
Daňovom úrade v Banskej Bystrici v elektronickej forme v termíne stanovenom
v zákone. Po ukončení účtovného obdobie nenastali žiadne udalosti osobitného
významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
V Tekovskej Breznici 4.2.2014
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