Konsolidovaná výročná správa
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Obce Brehy
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Ing. Juraj Tencer
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa obce Brehy za rok 2015 Vám poskytuje reálny pohľad na dosiahnuté výsledky
a činnosť našej obce. Jezostavená na základe výsledkov ekonomických ukazovateľov počas
celého roku 2015, na základe Záverečného účtu obce za rok 2015,Individuálnej a
Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015. Je to aj súhrn informácií o ţivote
obce, obecného úradu a našej rozpočtovej organizácie – Základnej školy s materskou školouza
minulý rok.
Rok 2015 hodnotím kladne z hľadiska dosiahnutých cieľov. Podarilo sa nám zrekonštruovať
verejné osvetlenie celej obce a zmodernizovať časť obecného rozhlasu.
Verím, ţe vzájomná ochota a porozumenie medzi obcou, poslancami, organizáciami obce
a samotnými občanmi prinesie, do našej obce lepšie podmienky k spolupráci a tým umoţní
rozvoj našej obce.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán obce:
Telefón:
Mail:
Webová stránka:

Obec Brehy
968 01 Brehy č. 117
35659599
Ing. Juraj Tencer
045/6857008, 0905 202 148
brehy@brehy.sk
www.brehy.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Organizačná štruktúra obce
Starosta obce:
Ing. Juraj Tencer, Brehy 291.
Hlavný kontrolór obce:
Ing. Elena Ďurovičová, Nová Baňa, Mariánska 6.
Obecné zastupiteľstvo:Mgr. Zdenko Palaj, Brehy 413.
Peter Kicko, Brehy 148.
Ing. Peter Brodziansky, Brehy 44
Mgr. Roman Klonga, Brehy 315
Janka Čunderlíková, Brehy 362
Ing. Miloš Uškrt, Brehy 145
Mgr. Anna Lovecká, Brehy 316
Zástupca starostu:
Peter Kicko

3

Komisie a ich predsedovia:
Komisia na ochranu verejného záujmu
pri výkone verejných funkcionárov:
Ing.Peter Brodziansky, Peter Kicko, Ing.Miloš Uškrt
Finančná:
Ing. Miloš Uškrt, Ing. Anton Psotka, Bc. Marián Polc,
PhDr. Elena Majerová,Ing. Júlia Plešková
Ochrany verejného poriadku:
Peter Kicko, Ivan Gazdík, Ing. Renáta Bogdanová,
Andrea Šaturová
Kultúry a školstva:
Jana Čunderlíková, Mgr. Roman Klonga, Helena
Lacová, Mgr.Mária Vandlíková, Anna Šalková,
František Janíček ml., Dagmar Majerská
Športu:Ing.Peter Brodziansky,Ing.Peter Repiský, Ing. Petra Laurincová, Nikola Hossová,Ivan
Gazdík, Marián Budinský
Ţivotného prostredia, výstavby, územnéhoplánovania
a správy obecného majetku: Mgr. Zdenko Palaj,Ján Klonga,PeterTrenčan,
MVDr. Gabriela Chudániková, Ing.Miroslav Hric
Sociálna a bytová:Mgr. Anna Lovecká,Mgr. Zdenka Majsniarová,Mgr.Mária Krumlovská,
Helena Lacová,Andrea Šaturová
Redakcia obecných novín:
Mgr. Anna Lovecká, Mgr. Mária Liptáková,
Mgr.
Roman Klonga, Mgr. Juliana Pallerová, Katarína Polc,
Barbora Bakošová, Andrea Šaturová
Členovia komisií boli zvolení29. januára 2015.

Obecný úrad:
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obecného úradu:
Ekonómka:
Ing. Júlia Plešková - účtovníctvo, personálna a mzdová agenda, opatrovateľská sluţba,
pokladňa, faktúry, osvedčovanie listín a podpisov a iné.
Samostatná odborná referentka:
Dagmar Majerská - evidencia obyvateľstva, správa registratúry, osvedčovanie listín a
podpisov, pokladňa, fakturácia, ochrana ţivotného prostredia, drobné
stavby a stavebné úpravy, správa daní a poplatkov, odpadové
hospodárstvo, obecný vodovod, kultúrna činnosť a iné.
Samostatná odborná referentka:
Andrea Šaturová -sociálna agenda, opatrovateľská sluţba, osvedčovanie listín a
podpisov, pokladňa, fakturácia, správa daní a poplatkov, odpadové
hospodárstvo, hrobové miesta, kultúrna činnosť a iné.
Vodič- údržbár:
Vladimír Maruška - vodič, vedúci pracovníkov prijatých na aktivačné práce, beţná údrţba bytového
domu a ČOV.
Upratovačka: Marta Jakubíková
Rozpočtové organizácie
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Názov dcérskej účtovnej jednotky:
Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky:
IČO konsolidujúcej účtovnej jednotky:
Dátum zaloţenia / zriadenia účtovnej jednotky:
Zodpovedný člen štatutárneho orgánu
Kontakt: telefón
mail
web

Základná škola s materskou školou
Záhumnie 24, 968 01 Brehy
37888544
01.07.2002
PaedDr. Mária Škodová PhD.
045/6857325
zsbrehy@zsbrehy.edu.sk
http://zsbrehy.edupage.org/

Zamestnanci základnej školy s materskou školou:
Základná škola:
Riaditeľka:PaedDr. Mária Škodová PhD
Zástupkyňa a učiteľka:
Mgr. Renáta Pastvová
Učitelia:
Mgr. Michaela Budinská
Mgr. Renáta Forgáčová
Mgr. Viera Jenejová
Mgr. Roman Klonga
Mgr. Ján Kováčik
Mgr. Mária Liptáková učiteľka
Mgr. Dagmar Mikušková
Ing. Iveta Miziová
Mgr. Mária Vandlíková
Mgr. Edita Záborská
Vychovávateľky:
Mária Galbavá
Magdaléna Zigová
Asistentky učiteľa:
Mgr. Viera Királyová
Mgr. Irina Slivkovská
Ekonómka:
Ingrid Predmeská
Vedúca školskej jedálne:
Marta Forgáčová
Kuchárka:
Adriana Slivošová
Upratovačky:
Anna Brodzianska
Irena Prokeinová
Materská škola
Zástupkyňa a učiteľka:
Anna Šalková
Učiteľky:
Mgr. Timea Galbavá
Marta Klongová
Kamila Krumlovská
Kuchárka:
Emília Šlauková
Upratovačka:
Ľubomíra Szászová

I

Príspevkové organizácie: obec nezriadila.
Neziskové organizácie: obec nezriadila.
Obchodné spoločnosti zaloţené obcou: obec nezriadila.
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a riešenie základných otázokzo
ţivota obci, ako aj jej obyvateľov.
Vízie obce:Zveľaďovanie, budovanie a napredovanie rozvoja obce.
Ciele obce:Zabezpečiť vlastným občanom a návštevníkom obce spokojný a bezpečný ţivot
v čistej a rozvíjajúcej sa obci.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá 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: Obec Brehy leţí v severozápadnej časti Štiavnických vrchov, v údolí
rieky Hron.
Susedné mestá a obce:
Mesto –Nová Baňa,
Obce –Tekovská Breznica, Rudno nad Hronom, Pukanec.
Celková rozloha obce:1 237 hektárov.
Nadmorská výška:
Obec má nadmorskú výšku 210 m, chotár o rozlohe 13 490 ha,
s minimálnou nadmorskou výškou 190m a maximálnou nadmorskou
výškou 726 m.
5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: Počet obyvateľov k 31.12.2015 bol 1 059.
Národnostná štruktúra :
Národnostné zloženie občanov obce Brehy
Národnosť
Slovenská
Česká
Ukrajinská
Poľská
Spolu
Z toho Rómovia

Dospelí
895
1
3
2
901
15

Deti
164
0
0
0
164
2

Spolu
1053
1
3
2
1059
17

%
99,43
0,09
0,28
0,19
100
1,60
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Štruktúra

obyvateľstva

významu:V
obci
prevládajú
občaniaRímskokatolíckeho
vyznania.
Vývoj počtu obyvateľov:Demografický vývoj v obci je mierne stúpajúci.
Rok
Muži
Ženy
Deti
Spolu

podľa

2013
459
437
157
1 054

náboţenského

2014
464
439
153
1 056

2015
433
462
164
1059

5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci:v obci bola k 31.12.2015pribliţne 10,01% nezamestnanosť.
Nezamestnanosť v okrese:v okrese Ţarnovica bola pribliţne 16,21% miera nezamestnanosti.
Vývoj nezamestnanosti: v obci nezamestnanosťv porovnaní s rokom 2014 výrazne klesla, hoci
aj v okrese Ţarnovica je klesajúca tendencia.

5.4 Symboly obce
Erb obce :
Erb obce tvorí: v modrom štíte strieborná postava Svätého Štefana s ľavou
rukou podopretou v bok, so zlatým, cez hruď previazaným plášťom, so zlatou
ratolesťou v pravej ruke a zlatou korunou na hlave. V horných rohoch sú
zobrazené krčahy.

Vlajka obce :
Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺţnych pruhov
vo farbách modrej (1/4), červenej (1/4), bielej (1/4) a ţltej
(1/4). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi,
t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce :
Na pečati s nápisom Obec Brehy je vyobrazený stojaci Svätý Štefan
s ľavou rukou podopretou v bok, v pravej ruke so zlatou ratolesťou
a zlatou korunou na hlave.V horných rohoch sú zobrazené krčahy.

5.5 Logo obce:

Obec logo nemá, ako logo vyuţíva erb obce.
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5.6 História obce
Prvá písomná zmienka o obci Brehy sa datuje do roku 1283, kedy sa nazývala Mogosmorth.
Názvy obce sa postupne menili: z roku 1324 je písomne doloţený názov Magasmart, z roku
1 773 Brehy; po maďarsky sa obec nazývala Magasmart, po nemecky Hochwald,
Hohenmaut. V roku 1283 patrila obec zemanom, v roku 1393 ju kráľ daroval špitálu sv.
Alţbety v Novej Bani, v roku 1470 ju oslobodil od platenia daní. V chotári obce sa dolovalo
zlato a striebro. V roku 1536 patrila Novej Bani, od roku 1601 Dóczyovcom. Územie pôvodnej
osady bolo časťou Tekovskej ţupy ktorá vznikla za panovania uhorského kráľa Štefana I. K
11. storočiu sa viaţe aj prvá nepriama písomná zmienka o tejto oblasti, kde vznikla pôvodná
osada. V listine Gejzu I. z roku 1075 pre hronskobeňadické opátstvo sa spomína potok Liesna Liešna, ktorý tečie vedľa Brehov, jeho pomenovanie sa v nezmenenej forme zachovalo dodnes.
Do roku 1960 obec patrila pod Tekovskú ţupu, okres Nová Baňa, kraj Banská Bystrica. Po
roku 1960 patrila pod okres Ţiar nad Hronom, kraj Stredoslovenský. V súčasnosti patrí pod
okres Ţarnovica, kraj Banskobystrický.
V geologickej skladbe územia sú zastúpené pyroxenické andezity s ryolitom a čadičové útvary.
Otázka pôvodného a najstaršieho osídlenia Brehov a okolia je zatiaľ nevyriešená, lebo bez
systematického archeologického výskumu nie je moţné riešiť túto problematiku. Z doterajších
poznatkov o osídlení oblasti od Slovenskej brány po Hronský Beňadik, môţeme analogicky
usudzovať aj na osídlenie Brehov a ich blízkeho okolia, zrejme iba hypoteticky.Na základe
osídlenia tejto rozsiahlej a geograficky značne členitej oblasti predpokladáme, ţe aj územie na
ktorom vznikla pôvodná osada Brehy, bolo osídlené v období príchodu Slovanov do stredného
Pohronia, ktorý sa datuje do 6.-8. storočia. So zreteľom na okolité pohoria obsahujúce rudy,
najmä v oxidačnom pásme, ku vzniku osídlenia tejto oblasti prispelo aj baníctvo. Nie je
vylúčené, ţe v potoku Liešna ryţovali prví osadníci zlato. Podstatnú úlohu pri osídlení Brehov
a stredného Pohronia zohral príchod Slovanov. Slovanský pôvod dediny dokazuje jej rýdzo
slovanský názov Bereg - Breh - Brehy.
Poľnohospodárstvo bolo v Brehoch v skutočnosti iba doplnkovým zamestnaním. Roľníci,
pre ktorých bolo hlavným zdrojom obţivy, tvorili len veľmi malú časť obyvateľov obce.
Ostatní, hoci sa zaoberali poľnohospodárstvom, boli nútení venovať sa vedľajšiemu
zamestnaniu, aby mohli vyţiť. Rozšírené tu bolo sezónne zamestnanie. Roku 1946 ţilo v obci
aţ 100 rodín, ktoré odchádzali na ţatevné práce do neďalekých juţnejšie leţiacich bohatých
dedín a na veľkostatky (do okolia Levíc a Nových zámkov). V Brehoch pracovalo pomerne
veľa remeselníkov (kolári, kováči, krajčíri a obuvníci). V roku 1601 obec mala krčmu a 55
domov, v roku 1715 42 daňovníkov, v roku 1828 98 domov a 613 obyvateľov. Starú tradíciu
malohrnčiarstvo (v roku 1715 sa spomína 16 hrnčiarov). Od začiatku 18. storočia rozváţali
obyvatelia hlinený riad na vozoch po celom Uhorsku. Za I. ČSR obyvatelia ostali
pri tradičných zamestnaniach. Zapojili sa do SNP. V Roku 1946 obecná kronika spomína 25
remeselných rodín. V roku 1956 zaloţili menšinové jednotné roľnícke druţstvo (JRD), v roku
1959 celoobecné druţstvo, ktoré v roku 1961 prešlo do štátneho majetku. Značná časť
obyvateľov aj neskôr pracovala po celej bývalej Československej socialistickej republike,
ostatní obyvatelia pracovali v poľnohospodárstve.
Kultúrny ţivot v obci bol spočiatku na nízkej úrovni. Reprezentovali ho ochotnícke divadelné
predstavenia nacvičené zvyčajne na Vianoce miestnym učiteľom s príleţitostnými ochotníkmi.
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Chýbala výrazná, vedúca osobnosť so schopnosťou podchytiť mládeţ aspoň v divadelnom
krúţku. Neboli tu telocvičné ani iné spolky, okrem dobrovoľného hasičského spolku, ktorý
vznikol uţ pred prvou svetovou vojnou, no svoju činnosť obnovil aţ roku 1928. Nariadením
Ministerstva školstva a národnej osvety sa v roku 1925 zriadila v obci kniţnica.

5.7 Pamiatky
V roku 1786 bol postavený kostol a zasvätený bol sv. Jozefovi. Vysvätený bol na Imricha 5.
novembra. Kostol dal postaviť Jozef Janovský na svojom otcovskom grunte a aj zo svojich
peňazí. Kostol je kultúrna pamiatka.
Remeselný dvor -so samostatnou hrnčiarkou pecou a remeselníckym domom reprezentuje
hrnčiarske tradície v obci. Remeselnícky dom charakteristický gánkom a hrnčiarska pec sú
reprezentanti ľudovej architektúry v obci so zachovanou pôvodnou štruktúrou zástavby a
dokumentujú zaniknuté hrnčiarske remeslo. Hrnčiarska pec je umiestnená do priestorov
stodoliska. Má kruhový pôdorys s kupolovým ukončením, s čeľusťami pece a dúchacími
otvormi.
Obec a jej chotár zdobí viacero sakrálnych pamätníkov.
5.8 Významné osobnosti obce
Jozef Janovský - teológ, veľký národovec, kazateľ.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:ZŠ s MŠ v Brehoch.
Materská škola: s počtom zapísaných detí 35.
Základná škola: s počtom detí 119 .
Mimoškolské aktivity: Dobrovoľný hasičský zbor Brehy, Klub detí pri Zš, detský folklórny
súbor Breţanček, CVČ- Nová Baňa, ZUŠ Nová Baňa.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na zvyšovanie kompetencií výchovno - vzdelávacieho procesu na základnej škole.
Počet detí v základnej škole oproti roku 2014 stúpol o 9 detí a v materskej škole o 4 deti.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť obec neposkytuje.
Lekárske sluţby, a ambulancie všeobecných lekárov sú v Novej Bani. Pohotovostná sluţba
sídli najbliţšie v Ţiari nad Hronom a Leviciach.
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja nemoţno očakávať, ţe sa v našej obci bude rozvíjať
zdravotnástarostlivosť.
6.3. Sociálne zabezpečenie
V rámci sociálnych sluţieb obec poskytuje pre dôchodcov stravu, ktorú im aj dováţazo
školskej jedálne v Brehoch. Vykonáva terénnu opatrovateľskú sluţbu t.j opatrovanie
v domácnostiach občanov. Opatrovanie v obci v roku 2015 poskytovala aj nezisková
organizácia Európa progres n.o..
Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe rozvoj sociálnych sluţieb
sa bude orientovať na poskytovanie terénnej opatrovateľskej sluţby občanom, ktorí
poţiadajú o sluţbu, posúdením zdravotného stavu zmluvným lekárom, vydaním rozhodnutia
na poskytovanie opatrovateľskej sluţby a zabezpečením rozvozu stravy.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny ţivot v obci zabezpečuje: Obec formou rôznych kultúrnych akcií
pri príleţitostiach napr. Fašiangu, Stavanie mája, Deň matiek, Deň detí, Deň otcov, Varenie
gulášu,Hasičská súťaţ, október - mesiac úcty k starším, Jubilantom, Uvítanie detí do ţivota,
Mikuláš, Silvestrovské kúpanie ľadových medveďov, Ohňostroj a turistické akcie.
V obci pôsobí ţenská spevácka skupina Hronka,detský folklórny súbor Breţanček a Občianske
zdruţenia: BREŢAN, IDEA, SZZP, Hrnčiarsky dvor Brehy, a Klub dôchodcov.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe kultúrny a spoločenský ţivot sa
bude orientovať na usporiadanie kultúrnych akcií za účelom stretávania sa občanov,
kultúrne vyţitie detí a mládeţe, tieţ nazachovanie kultúrnych tradícií.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
COOP Jednota Ţarnovica, Potraviny Ľudovít Král, Pohostinstvo Pod lipou Šaturová,
Pohostinstvo Športbar David Hudec,Jasličky Hviezdička, LB PLAST.
Najvýznamnejší priemysel v obci:
Kováčstvo Martin Brodziansky, Reklamná agentúra Rakl, Stolárstvo Róbert Hudec,
Stolárstvo Ladislav Lenč, Stolárstvo Ján Klonga, Remal – kovovýroba Juraj Lalka,
Strojbal- Pavol Škoda, Autoelit - Roman Lauro, EPITAX - Róbert Brodziansky,P-M
Stroj, LB Plast Budinský.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
Roľan s.r.o. Nová Baňa, Jasoň, s.r.o. Nová Baňa.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe hospodársky ţivot v obci sa bude
orientovať na kovovýrobu, stolárstvo a spracovanie plastov.
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok2015.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.
Schodok kapitálového rozpočtu sa plánoval usporiadať z prebytku beţného rozpočtu a
finančných operácií.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 05.12.2014 uznesením č.
84/2014.Rozpočet bol zmenený päťdesiatdeväť krát:
prvá
druhá
tretia
štvrtá
piata
šiesta
siedma
ôsma
deviata
desiata
jedenásta
dvanásta
trinásta
štrnásta
pätnásta
šestnásta
sedemnásta
osemnásta
devätnásta
dvadsiata
dvadsiata prvá
dvadsiata druhá
dvadsiata tretia
dvadsiata štvrtá
dvadsiata piata
dvadsiata šiesta
dvadsiata siedma
dvadsiata ôsma
dvadsiata deviata
tridsiata
tridsiata prvá
tridsiata druhá

zmena schválená dňa 26.03.2015
zmena schválená dňa 26.03.2015
zmena schválená dňa 26.03.2015
zmena schválená dňa 26.03.2015
zmena schválená dňa 21.05.2015
zmena schválená dňa 21.05.2015
zmena schválená dňa 18.06.2015
zmena schválená dňa 19.06.2015
zmena schválená dňa 22.06.2015
zmena schválená dňa 23.06.2015
zmena schválená dňa 24.06.2015
zmena schválená dňa 25.06.2015
zmena schválená dňa 26.06.2015
zmena schválená dňa 29.06.2015
zmena schválená dňa 16.07.2015
zmena schválená dňa 16.07.2015
zmena schválená dňa 22.07.2015
zmena schválená dňa 30.07.2015
zmena schválená dňa 23.07.2015
zmena schválená dňa 24.07.2015
zmena schválená dňa 27.07.2015
zmena schválená dňa 28.07.2015
zmena schválená dňa 03.08.2015
zmena schválená dňa 27.08.2015
zmena schválená dňa 27.08.2015
zmena schválená dňa 27.08.2015
zmena schválená dňa 28.08.2015
zmena schválená dňa 31.08.2015
zmena schválená dňa 07.09.2015
zmena schválená dňa 08.09.2015
zmena schválená dňa 24.09.2015
zmena schválená dňa 25.09.2015

uznesením č.
65/2015
uznesením č.
65/2015
uznesením č.
65/2015
uznesením č.
65/2015
uznesením č.
91/2015
uznesením č.
91/2015
uznesením č. 108/2015
starostom obce
starostom obce
starostom obce
starostom obce
starostom obce
starostom obce
starostom obce
uznesením č. 121/2015
uznesením č. 121/2015
starostom obce
starostom obce
starostom obce
starostom obce
starostom obce
starostom obce
starostom obce
uznesením č. 136/2015
uznesením č. 135/2015
starostom obce
starostom obce
starostom obce
starostom obce
starostom obce
starostom obce
starostom obce
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tridsiata tretia
tridsiata štvrtá
tridsiata piata
tridsiata šiesta
tridsiata siedma
tridsiata ôsma
tridsiata deviata
štyridsiata
štyridsiata prvá
štyridsiata druhá
štyridsiata tretia
štyridsiata štvrtá
štyridsiata piata
štyridsiata šiesta
štyridsiata siedma
štyridsiata ôsma
štyridsiata deviata
päťdesiata
päťdesiata prvá
päťdesiata druhá
päťdesiata tretia
päťdesiata štvrtá
päťdesiata piata
päťdesiata šiesta
päťdesiata siedma
päťdesiata ôsma
päťdesiata deviata

zmena schválená dňa 15.10.2015
zmena schválená dňa 15.10.2015
zmena schválená dňa 15.10.2015
zmena schválená dňa 15.10.2015
zmena schválená dňa 15.10.2015
zmena schválená dňa 19.10.2015
zmena schválená dňa 15.10.2015
zmena schválená dňa 20.10.2015
zmena schválená dňa 23.10.2015
zmena schválená dňa 24.10.2015
zmena schválená dňa 27.10.2015
zmena schválená dňa 29.10.2015
zmena schválená dňa 11.11.2015
zmena schválená dňa 23.11.2015
zmena schválená dňa 23.11.2015
zmena schválená dňa 24.11.2015
zmena schválená dňa 25.11.2015
zmena schválená dňa 26.11.2015
zmena schválená dňa 27.11.2015
mena schválená dňa 30.11.2015
zmena schválená dňa 30.12.2015
zmena schválená dňa 21.12.2015
zmena schválená dňa 30.12.2015
zmena schválená dňa 30.12.2015
zmena schválená dňa 30.12.2015
mena schválená dňa 31.12.2015
zmena schválená dňa 31.12.2015

uznesením č. 150/2015
uznesením č. 150/2015
uznesením č. 151/2015
uznesením č. 145aj150/2015
uznesením č. 157/2015
starostom obce
uznesením č. 156/2015
starostom obce
starostom obce
starostom obce
starostom obce
starostom obce
starostom obce
uznesením č. 173/2015
uznesením č. 173/2015
starostom obce
starostom obce
starostom obce
starostom obce
starostom obce
uznesením č. 190/2015
starostom obce
uznesením č. 190/2015
uznesením č. 190/2015
uznesením č. 190/2015
starostom obce
starostom obce

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015

Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
Subjektivitou - Beţné
Výdavky RO s právnou
Subjektivitou- Kapitálové

Rozpočet obce

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2015

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

655 488

1 079 831,35

1 081487,36

100,15

588 968
500
60 200
5 820

678 126,59
213 810,00
170 875,22
17 019,54

679 000,60
214 592,00
170 875,22
17 019,54

100,13
100,37
100,00
100,00

626 864

1 055 444,91

1 021 775,29

96,81

200 914
67 700
10 260
344 990

226 232,41
421 106,62
10 260,00
394 110,28

202 793,35
413 720,82
7 596,63
393 928,89

89,64
98,25
74,04
99,95

3 000

3 735,60

3 735,60

100,00

+28 624

+24 386,44

59 712,07

244,86
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR

Beţné príjmy spolu
z toho : beţné príjmy obce
beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce
beţné výdavky RO
Beţný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok beţného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok beţného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

696 020,14
679 000,60
17 019,54
596 722,24
202 793,35
393 928,89
+ 99 297,90
214 592,00
214 592,00
0
417 456,42
413 720,82
3 735,60
- 202 864,42
-103 566,52
-3 223,66
-100 342,86
170 875,22
7 596,63
+ 163 278,59
1 081 487,36
1 021 775,29
59 712,07
3 223,66
56 488,41

Vylúčenie z prebytku

Upravené hospodárenie obce
Riešenia hospodárenia obce:

Schodok rozpočtu v sume -103 566,52 EUR bol 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 z.n.p.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňaţných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, vylučujú :
a)

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 120,80 EUR, a to na:
o dopravné pre deti dochádzajúce z Rudna nad Hronom v sume 120,80 EUR.
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b)

nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 3 102,86 EUR.

Schodok rozpočtu upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 120,80 EUR
nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údrţby a opráv v sume 3 102,86EUR
bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný:
z rezervného fondu
72 346,04 EUR
z peňažného fondu
47 599,78 EUR

a

Zostatok finančných operácií v sume 163 278,59 EUR , bol použitý na:
vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume -103 566,52 EUR.
Zostatok finančných operácií po vysporiadaní bežného a kapitálového rozpočtu
v sume 56 488,41 EUR, sme použili na:
tvorbu rezervného fondu v sume 56 488,41 EUR.
Tvorba rezervného fondu bola schválená OZ v Brehoch dňa16.06.2016Uznesením č.63/2016
v sume 56 488,81EUR.

7.3 Rozpočet na roky 2016 - 2018

Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky
Výdavky
RO
s právnou subjektivitou
beţné
Výdavky
RO
s právnou subjektivitou
- kapitálové

Skutočnosť
k 31.12.2015

Rozpočet na
rok 2016

1 081487,36

660 690

Predpoklad
Rozpočet
na rok 2017
660 595

Predpoklad
Rozpočet
na rok 2018
660 595

679 000,60
214 592,00
170 875,22
17 019,54

651 090
500
0
9 100

651 090
300
0
9 200

651 090
300
0
9 200

Skutočnosť
k 31.12.2015

Rozpočet na
rok 2016

Predpoklad
rozpočet
na rok 2017

Predpoklad
rozpočet
na rok 2018

1 021 775,29

659 153

671 963

671 963

202 793,35
413 720,82

247 353
1 660

257 353
10 000

257 353
15 000

7 596,63
393 928,89

7 700
402 440

7 700
396 910

7 700
396 910

3 735,60

0

0

0
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
8.1 Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31.12.2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Majetok spolu

5 794 016,90

5 933 428,95

Neobežný majetok spolu

5 540 083,58

5 809 971,89

3 692,56

548,56

Dlhodobý hmotný majetok

5 329 943,02

5 602975,33

Dlhodobý finančný majetok

206 448,00

206 448,00

Obežný majetok spolu

252 166,10

121 212,13

1,60

233,70

57 092,23

41 635,12

0

0

Krátkodobé pohľadávky

13 968,81

9 056,58

Finančné účty

181 103,46

69 836,73

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé

0

0

1 767,22

2 244,93

Skutočnosť
k 31.12.2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Majetok spolu

5 828 797,17

5 982 864,61

Neobežný majetok spolu

5 593 565,70

5 852 452,29

4 001,30

857,30

Dlhodobý hmotný majetok

5 383 116,40

5 645 146,99

Dlhodobý finančný majetok

206 448,00

206 448,00

Obežný majetok spolu

233 019,90

127 833,24

Názov

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
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Zásoby

322,29

421,29

0

0

Dlhodobé pohľadávky

7 407,63

2 836,59

Krátkodobé pohľadávky

13 968,81

9 506,58

Finančné účty

211 321,17

115 068,78

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

2 211,57

2 579,08

Skutočnosť
k 31.12.2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Vlastné imanie a záväzky spolu

5 794 016,90

5 933 428,95

Vlastné imanie

5 302 027,95

5 432 608,76

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

5 302 027,95

5 432 608,76

490 224,95

279 129,20

500

750

88,60

120,80

Dlhodobé záväzky

264 712,18

259 367,76

Krátkodobé záväzky

224 924,17

18 890,64

0

0

1 764

221 690,99

Skutočnosť
k 31.12.2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Vlastné imanie a záväzky spolu

5 828 797,17

5 982 864,61

Vlastné imanie

5 294 140,94

5 524 653,20

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

Časové rozlíšenie

8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
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Fondy

0

0

5 294 140,94

5 424 653,20

520 769,30

324 509,91

Rezervy

500,00

750,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

88,60

120,80

Dlhodobé záväzky

264 773,23

259 641,79

Krátkodobé záväzky

255 407,47

63 997,32

0

0

13 886,93

233 701,50

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
o prírastkov/úbytkov majetku
Navýšenie majetku obce:
 Bytový dom bol zaradený do majetku v roku 2015 v sume 532 696,29 EUR.
 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Brehy v sume 190 684,82
EUR. Obec v roku 2016 očakáva čiastočnú refundáciu nákladov z MH SR.
 Rekonštrukcia a modernizácia verejného rozhlasu v obci Brehy v sume 12 900
EUR.
 IVECO poţiarny automobil, ktorý obec mala vo výpoţičke, v roku 2015 dostala do
daru.Hodnota automobilu je 11 983,32 EUR.
 ZŠ s MŠ zaradila umývačku riadu do školskej jedálni v sume 3 735,60 eur.
 Projektová dokumentácia k zatepleniu budovy kultúrneho domu v sume 3 030 EUR.
predaja dlhodobého majetku: obec v roku 2015vyradila predajom 890 m2pozemkov
v historickej cene 314,42EUR.
Zníţenie majetku obce:  Vyradenie drobného dlhodobého majetku do 100 eur a neupotrebiteľného
DDHM od 100 eur do 1 700 eur spolu v sume 27 101,66 eur. DDHM od 100 eur
do 1 700 eur v sume 18 565,71 bol preradený na podsúvahu.
 Vyradenie autobusu v sume 2 861,32eur ktorý bol v minulosti predaný,
vyradenie starej Avie v sume 6 342,53 eur anádrţe autotanku v sume 643,96
eur- krádeţ v r.2005 bola šetrená políciou.
 Vyradenie rozhlasovej ústredni v sume 759,48 eur a videa Panasonic v sume
764,29 eur.
 Vyradenie zmarených investícií nezrealizovaných projektov v sume 2 815,50
EUR.
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o prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov:Obec uzatvorila 28.07.2014
Zmluvu o úvere č. 8/2014 so Štátnym fondom rozvoja bývania v sume 265 710 EUR,
so splatnosťou na 30 rokov a úrokovou sadzbou 1% p.a.. Účelom bolo obstaranie
nájomných bytov kúpou od firmy SimKor, ktorá bytovku stavala. Úver bol pripísaný
na účet 16.12.2014 a splácať sa začal v januári 2015. Za rok 2015 bola uhradená výška
istiny v sume 7 596,63 EUR a zaplatený úrok v sume 2 658,93 EUR.
o

Významné beţné opravy uskutočnené v roku 2015:
Významné beţné opravy väčšieho rozsahu sa v roku 2015 v obci neuskutočnili.

8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

Pohľadávky do lehoty splatnosti

2 520,93

6 891,88

Pohľadávky po lehote splatnosti

11 447,88

8 171,32

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

9 928,56

Pohľadávky po lehote splatnosti

11 447,88

9 728,47
8 171,32

8.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti

489 571,92

278 258,40

Záväzky po lehote splatnosti

64,43

0

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti

520 116,27

323 639,11

Záväzky po lehote splatnosti

64,43

0

b) za konsolidovaný celok
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
o nárast pohľadávok– do lehoty splatnosti bol spôsobený pohľadávkami za preplatok
elektrickej energie v sume 1 168,97 EUR v obci a v Základnej škole s materskou
školou za preplatky plynu a elektriky v sume 2 785,11 EUR. Pohľadávky v lehote
splatnosti sú aj vyšlé faktúry za druhý polrok za úhradu odberu vody v sume 3 736,26
EUR.
o

pokles pohľadávok - po lehote splatnosti bol spôsobenýhlavne uhradenými starými
pohľadávkami za komunálny odpad v sume 1 360,71EUR a pohľadávkami za vodu
v sume 3 062,62EUR.

o pokles záväzkov –bol spôsobený neuhradenými faktúrami v roku 2014 firme SIMKOR,
na ktoré v januári 2015 prišli dve dotácie z MDVaRR SR a ktoré boli v roku 2015
uhradené.Významnou poloţkou záväzkov v lehote splatnosti je čerpanie úveru zo
ŠFRB, ktorého výška k 31.12.2015 je vo sume 265 780,32 EUR.Úver bude obec
splácať do roku 2045. Ďalšou významnou poloţkou je finančná zábezpeka na byty
vytvorená v sume 8 009,13 EUR. Obec spolu s rozpočtovou organizáciou evidujevoči
zamestnancom záväzky vo výške 29 215,01 EUR, záväzky voči sociálnej poisťovni
a zdravotným poisťovniam v sume 17 974,82 EUR a záväzok voči daňovému úradu vo
výške 3 939,03 EUR. Záväzky voči dodávateľom z neuhradených faktúr v lehote
splatnosti v sume 4 520,23 EUR. Najvýznamnejšími faktúrami boli:
faktúra od firmy Waste transport za odvoz komunálneho odpadu v sume 1376,07 EUR a
faktúra od COOP Jednota v sume 1 428,54 EUR pre školskú jedáleň.
o Záväzky po lehote splatnosti sme v roku 2015 nemali.
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9. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31.12. 2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Náklady

363 504,61

373 222,40

50 – Spotrebované nákupy

25 584,48

36 249,94

51 – Sluţby

76 692,03

46 113,74

52 – Osobné náklady

96 201,54

92 999,44

53 – Dane a poplatky

1 561,68

1 878,95

54 –Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

1 009,45

7 396,01

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

31 773,96

43 898,77

3 808,54

6 805,56

0

0

121 755,58

139 866,70

8,15

13,29

366 137,27

450 867,20

422,62

368,08

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných sluţieb

0

0

62 – Aktivácia

0

0,21

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

279 567,41

301 504,42

64 – Ostatné výnosy

50 054,65

111 663,82

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

2 831,89

500,00

62,39

78,11

0

0,00

33 198,31

36 752,56

2 635,66

75 644,80

Názov

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Trţby za vlastné výkony a tovar

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 HV v sume 75 644,80EUR bol zúčtovaný na účet428 – Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov28.06.2016.
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Analýza nákladov a výnosovv porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
v roku 2015 sa zdvihlináklady na mzdy pedagogických pracovníkov v rozpočtovej organizácii,
náklady na materiál a navýšili sa finančné prostriedky poskytnuté rozpočtovej organizácii.Vo
výnosoch sa prejavil príjem z nájmu v bytovom dome a vyššie príjmy z podielových daní
oproti roku 2014.
b) za konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12. 2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Náklady

621 941,57

672 830,62

50 – Spotrebované nákupy

79 236,88

101 326,56

51 – Sluţby

86 716,90

55 752,04

52 – Osobné náklady

383 195,50

428 767,51

53 – Dane a poplatky

2 238,19

1 878,95

54 –Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

8 874,95

9 538,81

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

49 645,57

58 636,09

3 951,16

8 413,00

0

0

8 074,00

8 504,00

8,42

13,66

Výnosy

629 456,70

748 383,05

60 – Trţby za vlastné výkony a tovar

28 681,65

31 821,14

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných sluţieb

0

0

62 – Aktivácia

0

0,21

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

279 567,41

301 504,42

64 – Ostatné výnosy

50 054,65

111 663,82

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

23 787,40

500

64,29

80,40

0

0

247 301,30

302 813,06

7 515,13

75 552,43

Názov

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

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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10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2015 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a
transferov
ÚPSVaR
Stravné pre deti v hmotnej núdzi
ÚPSVaR
Školské potreby detí v hmotnej núdzi
KŠÚ
Prenesené kompetencie
KŠÚ
Asistent učiteľa
KŠÚ
Výchova a vzdeláv. v MŠ
KŠÚ
Deti zo SZP
KŠÚ
Vzdelávacie poukazy
KŠÚ
Dopravné
KŠÚ
Učebnice AJ
MV SR
Na register obyvateľstva
MDVaRR
Na pozemné komunikácie
MDVa RR
Spoločný stavebný úrad
MV, odbor starostlivosti o ŢP Na ţivotné prostredie
MV SR
Referendum o rodine
ÚPSVaR
ŠR a ESF
Podpora vytvárania pracovných
miest
ÚPSVaR
ŠR
Vykonávanie aktivačnej činnosti
formou menších obecných sluţieb
MDVaRR SR
Obstaranie nájomných bytov
- kapitálové výdavky
MDVaRR SR
Obstaranie technickej vybavenosti
k bytovému domu
- kapitálové výdavky
MF SR
Rekonštrukcia a modernizácia
rozhlasu v obci Brehy
- kapitálové výdavky
Spolu

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
3 139,67
581,00
256 789,00
9 801,00
1 356,00
1 837,00
3 348,00
2 175,00
330,00
345,51
45,23
973,71
98,03
640,00
11 015,47

Z prijatých finančných prostriedkov v sume 506 990,19EUR sme vyčerpali
506 669,75EUR.

1 205,57
177 140,00
29 270,00

6 900,00

506 990,19
v roku 2015

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
a) obec
- Z MDVaRR SR sme získali v roku 2015 dve dotácie na bytový dom postavený
v obci a daný do uţívania v roku 2014. Prvá bola na obstaranie bytového domu
a druhá na jeho technickú vybavenosť spolu v sume 206 410,00 EUR.
- Z Ministerstva financií SR sme získali dotáciu v sume 6 900,00 EUR na
rekonštrukciu a modernizáciu rozhlasu.
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Na
činnosť
uchádzačov
o zamestnanie
a zamestnanie
dlhodobo
nezamestnanýcha sociálne znevýhodnených občanov sme získalispolu 12 221 EUR.
- Na stravné a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi spolu 3 720,67 EUR
b) rozpočtová organizácia
- Prenesené kompetencie na činnosť základnej školy s materskou školou spolu v sume
275 636 EUR.
-

10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.3/2008 o dotáciách,
právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných
sluţieb na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel:
Prijímateľ dotácie

OŠK Brehy
OZ Breţan

OZ IDEA

SZZP
CVČ Nová Baňa
CVČ pri ZŠ Jána
Zemana Nová Baňa
Kultúrna komisia pri
OZ v Brehoch:
Senior klub IDEA

Účelové určenie dotácie

Beţná údrţba ihriska, futbalové a stolnotenisové
turnaje, cestovné, športové potreby.
- beţné výdavky
Tvorivé
dielne,
príleţitostné
výstavy
hrnčiarskych a iných výrobkov, dopravné
náklady
- beţné výdavky
Výroba fotoknihy a tlač, Zber historických
fotografií a ich oprava, skenovanie a retušovanie
- beţné výdavky
Deň matiek, MDŢ, Mesiac úcty k starším,
Oslava Mikuláša, Výročná schôdza
- beţné výdavky
Krúţková záujmová činnosť detí a mládeţe
- beţné výdavky
Krúţková záujmová činnosť detí
- beţné výdavky
Odmena najlepšiemu učiteľovi
Uznesene 65/2015 zo dňa 26.03.2015
- beţné výdavky
Výroba fotoknihy „Hodnoty do budúcnosti“
Uzn. č.137/2015 zo dňa 27.08.2015
- beţné výdavky

Spolu

Suma
poskytnutých
prostriedkov v
EUR

5 750

1 000

332

332

510
210
100

300

8 534

10.3 Významné investičné akcie v roku 2015
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:
a) obec
- Modernizácia rozhlasu.
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia
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10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec:
- Výstavba materskej škôlky.
- Výstavba kanalizácie a ČOV.
- Zateplenie kultúrneho domu.
10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala ţiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec v roku 2015 viedla súdny spor voči Ministerstvu vnútra SR, Okresný úrad Banská
Bystrica, z ktorého však v prípade záporného stanoviska nehrozia obci ţiadne negatívne účinky
na účtovnú závierku obce za rok 2015. To znamená, ţe obec nebude mať pri moţnom plnení
z tohto sporu záväzky.

Vypracovala: Schválil:
Ing. Júlia Plešková

Ing. Juraj Tencer

V Brehoch dňa 08.11.2016

Prílohy:



Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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