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Záverečný účet za rok 2010

Správa o hospodárení
Obecný úrad Brestovany účtuje vo svojom účtovníctve o hospodárení obecného úradu. Účtovníctvo je vedené preukázateľne, správne, úplne pomocou programového vybavenie
KEO Veľký Krtíš
Majetok sa odpisuje podľa Zákona č. 595/2003 Zb. V priebehu roku 2010 sa
majetok odpisoval a odpisy sa účtovali do nákladov. Rozpočet na rok 2010 bol schválený
obecným zastupiteľstvom dňa 18.12.2009 uznesením č.25/2009. Súčasťou rozpočtu obce
Brestovany je rozpočet Základnej školy s materskou školou v Brestovanoch. Rozpočet bol
upravovaný uznesením č.19/2010 27.8.2010.

I. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV OBCE BRESTOVANY ZA ROK 2010
1. Bežný rozpočet
Prijaté transfery zo štátneho rozpočtu s kódom zdroja 111:
– Transfer na mzdu koordinátorov a vykonávanie aktivačných prác v obci – vo výške
12 737 € zaslaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny z dôvodu realizácie projektu Európskeho sociálneho fondu. Tento transfer bol vyúčtovávaný mesačne.
- Transfer na matričnú činnosť – poskytnutý vo výške 2 803 € Bol použitý na úhradu mzdy,
odvodov a bežných výdavkov súvisiacich s prácou matrikárky.
- Transfer na výkon stavebného zákona – vo výške 366 € bol zaslaný ako schválený príspevok Spoločnému stavebnému úradu v Malženiciach a použitý na mzdy, odvody a bežné výdavky súvisiace s činnosťou tohto úradu.
- Transfer na úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR – dotácia vo výške
731 €, použitá na úhradu nákladov na mzdy a bežné výdavky súvisiace s činnosťou hlásenia.
- Transfer zo štátneho rozpočtu na CO – vo výške 80 €, dotácia na refundáciu mzdy skladníka CO.
- Príspevok z recyklačného fondu - vo výške 335 €
- Dotácia na voľby - v roku 2010 sa konali parlamentné voľby, referendum a voľby do samosprávy. Na túto činnosť dostala obec prostriedky vo výške 1 655 €
- Dotácia z Ministerstva financií – na základe uznesení vlády z roku 2010 sme dostali dotáciu
vo výške 23 952 €.
- Transfer na štipendiá a stravné sociálne odkázaným občanom – vo výške 1 395 € , ktorý
bol zasielaný na účet základnej školy a vyúčtovávaný mesačne.
- Transfer na školstvo – zo štátneho rozpočtu bola na financovanie regionálneho školstva
prijatá dotácia vo výške 255 139 €. Z tejto dotácie sú financované výdavky na prenesené
kompetencie.
- Dotácia na vzdelávacie poukazy – vo výške 4 558 €. Je to mimorozpočtová dotácia, použitá
na úhradu výdavkov súvisiacich s mimoškolskou činnosťou a činnosťou záujmových krúžkov. Táto dotácia bola zaslaná na účet základnej školy.
- Dotácia pre predškolákov – financie sú určené pre deti, ktoré navštevujú povinnú predškolskú dochádzku. V roku 2010 predstavovala dotácia výšku 3 247 €
- Príjmy z náhradného poistného plnenia- príjem z poistného plnenie - vandalizmus v budove
základnej školy vo výške – 920 €
- Dohodovacie konanie z roku 2010 - dofinancovanie prevádzkových nákladov základnej
školy
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Celkové prenesené kompetencie na oblasť školstva (tvoria ho transfer na štipendiá, transfer na školstvo, dotácia na vzdelávacie poukazy a dotácie na predškolákov a dotácia z roku
2009)– na rok 2010 vo výške 280 611 €, ktoré súvisia s prevádzkou základnej školy, boli
priebežne zasielané na účet obecného úradu a regulácia týchto výdavkov bola účtovaná štvrťročne. Poskytnutú dotáciu vyčerpala ZŠ s MŠ v roku 2010 vo výške 264 238 € a do ďalšieho
roka 2011 bolo prenesených 16 373 €
Daňové príjmy
Podielové dane – výnos dane z príjmov, poukázanej obci Brestovany za rok 2010 boli vo výške 338 151 €. Z toho bolo na financovanie Základnej školy s materskou školou stanovený
rozpočet 119 482 €.
Daň z nehnuteľnosti – daňový príjem za pozemky a stavby vo výške 47 520 €, čo je 101 %né plnenie.
Daň za psa – daňový príjem vo výške 704€, čo je 108 %-né plnenie.
Daň za užívanie nevýherných hracích automatov – daňový príjem vo výške 149 €, čo je 60%né plnenie
Daň za ubytovanie – daňový príjem vo výške 5 €.
Daň za verejné priestranstvo – daňový príjem vo výške 318€, čo je 99 %-né plnenie.
Daň za komunálny odpadu – daňový príjem vo výške 29 106 €, čo je 101%-né plnenie.
Daň za jadrové zariadenia – daňový príjem vo výške 9 821 € čo je 90%-né plnenie.
Daň za dobývací priestor – príjem vo výške 71 €
Nedaňové príjmy
Príjem z prenajatých pozemkov – príjem vo výške 538 €.
Príjem z prenajatých budov – V tejto položke sú zahrnuté všetky prenájmy, ktoré Obec Brestovany poskytuje a to hlavne platby za nájomné od nájomníkov v 2x15 bytových jednotkách,
30 bytových jednotkách, 2x20 bytových jednotiek, 3x24 bytových jednotiek, prenájom sály
v kultúrnom dome, malej sály na obecnom úrade, prenájom priestorov v budove starého
obecného úradu, prenájom priestorov všeobecnej doktorke, zubárke a lekárne ako aj prenájom
priestorov pre FITNESS a pošty. Plnenie na tejto položke bolo vo výške 292 753 €, čo je 115
%-né plnenie.
Správne poplatky – Pod touto položkou sa účtujú prevažne poplatky za overenie podpisov,
kópií listín, poplatky za výherné automaty a rôzne iné poplatky. Plnenie na tejto položke za
rok 2010 bolo 11 901 €, čo je 133%-né plnenie.
Pokuty a penále za porušenie predpisov- na tejto položke sa účtujú pokuty občanov za porušenie zákona. Plnenie za rok 2010 bolo 32 €
Poplatky za predaj výrobkov a služieb – Pod touto položkou sa účtujú všetky poplatky spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami predovšetkým poplatky za relácie
v miestnom rozhlase, za domy smútku, za odpadové nádoby, platby za poskytnutie autobusu,
poplatok správcovi od nájomníkov, poplatok za hrobové miesto a rôzne iné poplatky za služby. Plnenie na tejto položke bolo vo výške 48 465€, čo je 114%-né plnenie.
Vrátenie finančných prostriedkov od fyzickej osoby – na tejto položke sa účtujú finančné prostriedky, ktoré prichádzajú od exekútora, na základe rozhodnutia súdu v roku 2010 bolo plnenie vo výške 1 620€
Príjmy z výťažkov z lotérií – Pod touto položkou sa účtujú príjmy z výťažku stávkovej kancelárie, ktorá má prevádzku v našej obci. Plnenie za rok 2010 bolo 263€, čo je 19%-né plnenie.
Úroky z vkladov – nedaňový príjem. Pod touto položkou sa účtujú kreditné úroky pripísané
bankou na účet. Plnenie za rok 2010 bolo 1 859 €, čo je 95%-né plnenie.
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2. Kapitálový rozpočet
Príjmy zo združených prostriedkov – vklady budúcich nájomníkov na bytovke 3x24 bytových jednotiek a 2x24 bytových jednotiek a 2x20 bytových jednotiek a poplatky na výstavbu kanalizácie bolo vo výške 601 586 €
3. Príjmové finančné operácie
Zostatok prostriedkov zo ŠR z predchádzajúceho roku – z roku 2009 bolo do príjmov
prevedených 6 303 € , ktoré boli použité na financovanie preneseného výkonu štátnej správy.
Prevod prostriedkov z fondov – v priebehu roku 2009 sa z fondov obce previedlo do
príjmov 300 146 €.
Dlhodobé úvery - úver zo ŠFRB, z ktorého bola dofinancovaná výstavba 3x24 bytových
jednotiek a začala sa výstavba 2x24 bytových jednotiek. V roku 2010 bolo na tento účel čerpaných 1 109 132€.
Vlastné príjmy Základnej školy s materskou školou, ktoré boli zaslané na účet Obce Brestovany boli vo výške 12 974 €
Celkový rozpočet v príjmovej časti bol schválený vo výške 4 101 680 €, plnenie k 31.12.2010
bolo 3 131 495 €, čo je 76 %-né plnenie rozpočtu.
Príjmy rozpočtu
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Spolu

Skutočné čerpanie
1 163 040 €
1 114 328 €
350 202 €
601 586 €
2 588 438 €
1 415 581 €
4 101 680 €
3 131 495 €

Plnenie
96%
172 %
55 %
76%

II. ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV OBCE BRESTOVANY ZA ROK 2010
1. Bežný rozpočet
Za kapitolu 01.1.1.6 pod kódom zdroja 111 – sa účtovali výdavky na transfery na Spoločný stavebný úrad a výdavky na voľby vo výšky 2 022 €
Za kapitolu 01.3.3. pod kódom zdroja 111 – iné všeobecné služby, kde sa účtujú výdavky na matričnú činnosť. Skutočné čerpanie bolo 2 803 €
Za kapitolu 01.6.0. pod kódom zdroja 111 sa účtovali výdavky súvisiace s hlásením pobytu občanov. Čerpanie za rok 2010 bolo vo výške 731 €.
Za kapitolu 02.2.0. pod kódom zdroja 111 sa účtovali výdavky na mzdu skladníka CO –
80 €
Za kapitolu 04.1.2 s kódom zdroja 111 – všeobecná pracovná oblasť sa účtujú výdavky
na organizáciu aktivačných prác pre dlhodobo nezamestnaných občanov. Za rok 2010 boli
tieto výdavky vo výške 20 341€.
Za kapitolu 05.1.0 s kódom zdroja 111– nakladanie s odpadmi, kde sa účtujú náklady
spojené s likvidáciou komunálneho odpadu a separovaný zber. Časť tejto oblasti bola financované z prostriedkov, ktoré zaslalo MF. Čerpanie bolo vo výške 9 634 €.
Za kapitolu 06.4.0 s kódom zdroja 111– verejné osvetlenie, kde sa účtujú náklady na
elektrickú energiu, údržbu svietidiel, montáž a demontáž vianočného osvetlenia. Časť tejto
kapitoly bola financovaná z prostriedkov, ktoré zaslalo MF. Čerpanie bolo vo výške 695 €.
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Za kapitolu 08.1.0 s kódom zdroja 111 – rekreačné a športové služby, kde bol účtovaný
príspevok TJ Brestovany. Časť tejto oblasti bola financované z prostriedkov, ktoré zaslalo
MF. Čerpanie bolo vo výške 2 200 €.
Za kapitolu 10.2.0. s kódom zdroja 111 – staroba – ďalšie sociálne služby – kde sa účtujú transfery dôchodcom, posedenie s dôchodcami, Brestovanské hudobné slávnosti a stravovanie pre dôchodcov. Časť tejto oblasti bola financované z prostriedkov MF. Čerpanie bolo
vo výške 3 321 €.
Za kapitolu 10.4.0.3 s kódom zdroja 111 – ďalšie sociálne služby – kde sa účtujú výdavky na opatrovateľskú službu. Časť tejto oblasti bola financované z prostriedkov MF. Čerpanie bolo vo výške 500 €.
Za kapitolu 10.7.0.1. s kódom zdroja 111 – Dávka sociálnej pomoci – pomoc občanom
v hmotnej a sociálnej núdzi - kde sa účtujú výdavky na rodinné prídavky. Čerpanie bolo vo
výške 192 €.
Celkom výdavky s kódom zdroja 111 – 42 519 €
Za kapitolu 01.1.1.6 s kódom zdroja 41 – obec - sa účtovali výdavky obecného úradu.
Plnenie rozpočtu za rok 2010 bolo 246 220 € čo je 102%-né plnenie.
Za kapitolu 01.7.0 s kódom zdroja 41 – transakcie verejného dlhu, kde sa účtujú splátky
úrokov z poskytnutých úverov. Skutočné čerpanie bolo vo výške 68 958€.
Za kapitolu 03.2.0 s kódom zdroja 41– ochrana pred požiarmi, kde sa účtujú výdavky
spojené s požiarnou ochranou – Dobrovoľný hasičský zbor. Skutočné čerpanie bolo vo výške
1 512 €. Vysoké čerpanie je z dôvodu uznesenia 26/2010 z 5.11.2010
Za kapitolu 04.5.1. s kódom zdroja 41– oblasť sa týka údržba cestných dopravných
systémov - čerpanie bolo plnenie 67 €
Za kapitolu 05.1.0 s kódom zdroja 41– nakladanie s odpadmi, kde sa účtujú náklady
spojené s likvidáciou komunálneho odpadu. Skutočné čerpanie vo výške 30 402 €.
Za kapitolu 05.2.0 s kódom zdroja 41– nakladanie s odpadovými vodami. Cez tieto položky sa účtovali výdavky na údržbu kanalizácie v obci. Čerpanie bolo vo výške 1 102€.
Za kapitolu 06.1.0 s kódom zdroja 41 –účtujú sa tu výdavky spojené s prevádzkou 2x15
bytových jednotiek, 30 bytových jednotiek 2x20 bytových jednotiek a 3x24 bytových jednotiek. Výdavky nie sú nákladom obecného úradu nakoľko sú hradené s účtov jednotlivých bytových jednotiek. Čerpanie bolo vo výške 29 267 €.
Za kapitolu 06.2.0 s kódom zdroja 41 – rozvoj obcí, kde sa účtujú výdavky spojené
s údržbou obce (výsadba stromov, kosenie trávnatých porastov, oprava zábradlia, orezávanie
stromov, nákup pracovného oblečenia...). Čerpanie bolo vo výške 7 394€.
Za kapitolu 06.4.0 s kódom zdroja 41– verejné osvetlenie, kde sa účtujú náklady na
elektrickú energiu, údržbu svietidiel. Čerpanie bolo vo výške 17 715 €.
Za kapitolu – 07.6.0 s kódom zdroja 41– zdravotníctvo, kde sa účtujú náklady súvisiace
s všeobecnou lekárkou a zubárkou. Čerpanie bolo vo výške 2 123 €.
Za kapitolu 08.1.0 s kódom zdroja 41 – rekreačné a športové služby, kde bol účtovaný
príspevok TJ Brestovany. Čerpanie bolo vo výške 12 800 €.
Za kapitolu 08.2.0. s kódom zdroja 41 – kultúrne služby, kde sa účtujú náklady spojené
s prevádzkou kultúrneho domu, knižnice a kuchyne. Čerpanie bolo vo výške 3 692 €.
Za kapitolu 08.3.0 s kódom zdroja 41 – vysielacie a vydavateľské služby, kde sa účtujú
výdavky spojené s údržbou miestneho rozhlasu, výdavky na Brestovanské novinky a káblová
televízia (uznesenie 6/2010). Čerpanie bolo vo výške 8 268€.
Za kapitolu 08.4.0 s kódom zdroja 41 – náboženské a spoločenské služby, kde sa účtujú
náklady spojené s údržbou cintorínov, bežné transfery cirkvám a spolkom. Skutočné výdavky
boli vo výške 13 285€.
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Za kapitolu 10.2.0. s kódom zdroja 41 – staroba – ďalšie sociálne služby – kde sa účtujú
transfery dôchodcom, posedenie s dôchodcami, Brestovanské hudobné slávnosti a stravovanie
pre dôchodcov. Skutočné čerpanie bolo vo výške 22 355 €.
Za kapitolu 10.4.0.3 s kódom zdroja 41 – ďalšie sociálne služby – rodina a deti – kde sa
účtujú výdavky na opatrovateľskú službu. Skutočné čerpanie bolo vo výške 18 057 €.
Za kapitolu 10.7.0.1. s kódom zdroja 41 - Dávka sociálnej pomoci – pomoc občanom
v hmotnej a sociálnej núdzi kde sa účtovali príspevok poskytnutý na povodne a príspevok
schválený uznesením 13/2010 z 23.4.2010 Čerpanie bolo vo výške 1 060 €.
Celkom výdavky s kódom zdroja 41 – 484 275 €
Za kapitolu 05.1.0 s kódom zdroja 72– nakladanie s odpadmi, kde sa účtujú náklady spojené s likvidáciou komunálneho odpadu, na ktoré poskytol financie recyklačný fond vo výške
335 €.
Celkom výdavky s kódom zdroja 72 – 335 €
Za kapitolu 10.4.0.3 s kódom zdroja 46 – ďalšie sociálne služby – rodina a deti – kde sa
účtujú výdavky na opatrovateľskú službu. Časť tejto oblasti bola financovaná z prostriedkov
rezervného fondu, z dôvodu nízkeho príjmu podielových daní. Čerpanie vo výške 3 950€
Celkom výdavky s kódom zdroja 46 – 3 950 €
Kapitálový rozpočet
Za kapitolu 04.5.1. s kódom zdroja 41- cestná doprava, kde sa účtovali náklady na kúpu
meračov rýchlosti. Čerpanie v roku 2010 bolo vo výške 7 301€
Za kapitolu 05.2.0. s kódom zdroja 41 – nakladanie s odpadovými vodami, kde sa účtujú
výdavky na výstavbu kanalizačných prípojok. Skutočné čerpanie bolo vo výške 43 708€.
Za kapitolu 06.1.0 s kódom zdroja 41 – rozvoj bývania, kde sa účtujú výdavky na výstavbu bytových jednotiek. Výdavky na výstavbu 3x24 bytových jednotiek boli uhrádzané
z prostriedkov, ktorými jednotliví nájomníci prispeli na výstavbu bytového domu. Tieto peňažné prostriedky sú vedené na samostatnom bankovom účte v Dexia banke. Celkové výdavky na tejto položke predstavujú sumu vo výške 635 019€
Za kapitolu 09.1.1. s kódom zdroja 41 – vzdelávanie - kde sa účtovali výdavky spojené
s prístavbou školskej jedálne a nadstavbou materskej školy vo výške 30 534€
Za kapitolu 06.1.0 s kódom zdroja 45 – rozvoj bývania, kde sa účtujú výdavky na výstavbu bytových jednotiek čerpané z úveru zo ŠFRB vo výške 1 109 132€.
Za kapitolu 04.5.1. s kódom zdroja 46- cestná doprava, kde sa účtovali náklady na výstavbu chodníka smerom do Horných Lovčíc. Čerpanie v roku 2010 bolo vo výške 47 187€
Za kapitolu 06.1.0 s kódom zdroja 46 – rozvoj bývania, kde sa účtujú výdavky na výstavbu bytových jednotiek Výdavky boli uhradené z finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške 129 488€.
2.

3. Finančné operácie
Za kapitolu 01.7.0 – transakcie verejného dlhu, kde sa účtujú splátky istiny
z poskytnutých úverov. Skutočné čerpanie bolo vo výške 183 034€.
Celkový rozpočet vo výdavkovej časti bol schválený vo výške 3 430 481€, plnenie
k 31.12.2010 bolo 3 113 513€, čo je 91 %-né plnenie rozpočtu.
V priebehu roku 2010 boli celkové výdavky rozpočtovej organizácie - Základnej školy
s materskou školou – ktoré sú súčasťou rozpočtu Obce Brestovany - 397 030 €
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Výdavky rozpočtu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Spolu
Čerpanie výdavkov v ZŠ s MŠ
Spolu

Schválený
533 001
2 327 319
156 014
3 016 334
414 147
3 430 481

Čerpanie
531 080
2 002 369
183 034
2 716 483
397 030
3 113 513

% čerpania
99%
86%
117%
90%
96%
91%

Príloha č.1

III. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2010
Prebytok hospodárenia
rok 2010 skutočnosť
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálový + bežný rozpočet
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
Príjmy spolu
Výdavky spolu
Prebytok hospodárenia za rok 2010
Vylúčenie z prebytku
Prebytok hospodárenia po úprave

2010

-

-

601 586
2 002 369
1 400 783
1 114 328
928 110
186 218
1 214 565
1 415 581
183 034
1 232 547
3 131 495
3 113 513
17 982
16 957
1 025

Podľa § 16 ods.6 a 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s §10 ods.3 písm. a) a b) obec skončila
rozpočtové hospodárenie v rámci bežného a kapitálového rozpočtu v roku 2010 so schodkom
vo výške – 1 214 565 €. Prebytok hospodárenia s finančných operácií bol 1 232 547€
Na základe vyššie uvedeného výsledok hospodárenia za rok 2010 bol vo výške
17 982 €, z ktorého sa vylučujú nevyčerpané prostriedky 16 957 € určené pre ZŠ s MŠ.
Prebytok hospodárenia roku 2010 sú nevyčerpané prostriedky rezervného fondu.

IV. BILANCIA AKTÍV – PASÍV V €
Aktíva celkom:
Pasíva celkom:

r. 2009
9 628 285 €
9 628 285 €
Obecný úrad, J. Nižňanského 6, Brestovany
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11 305 933 €
11 305 933 €
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V roku 2010 sa zvýšila hodnota aktív zaradením nasledovného majetku do majetku obce:
Celkom bol za r. 2010 zaradený dlhodobý majetok v hodnote 1 789 159,09 €
 Kanalizácia
436 103 €
 Panel na meranie rýchlosti 2 ks
7 301 €
 Bezdrátový mikrofón
188 €
 Chodník do Horných Lovčíc
47 186,73 €
 Informačná tabuľa - cintorín
970 €
 Prístrešok na smeti 4 ks – Brestová ulica
2 292 €
 Káblovka 3x24 b.j.
18 270,77 €
 Infraštruktúra k bytovke 741/1
97 427,47€
 Bytovka – Brestová 741/1
1 139 830,31€
 Detské ihrisko
374,65 €
 Ocelová brána – cintorín Veľké Brestovany
190 €
 Odhŕňač snehu
167,93 €
 Most na potoku Rošlím
16 858,59 €
 Prístavba školskej jedálne
21 998,64 €
Prístavba školskej jedálne bola zverená do správy Základnej školy s materskou školou.
Za r. 2010 bol úbytok z dlhodobého majetku v dôsledku opotrebovania vyradení nasledovný majetok z ambulancie stomatológa:
 Sterilizátor – 182,14 €
 Súbor koreňových nástrojov – 184,03 €
 Zostava skriniek 6 ks – 689,58 €
 Dentomat – 735,38,-€
Úbytok z drobného hmotný majetok v dôsledku opotrebovania z ambulancie stomatológa:
 Súbor stomatologických nástrojov 5 ks – 207,60 €
 Kliešte externé na horné stoličky 2 ks – 76,70 €
 Radioprijímač Grundig – 36,18 €
 Písací stôl dvojstranný 2 ks - 90,28 €
 Svietidlo stojanové – 39,83
 Skrinka drevená – 50,45 €
 Skrinka dvojdverová – 2 ks – 73,02 €
 Zostava skriniek 6 ks – 510,04 €

V. PREHĽAD O VÝVOJI DLHU:
V roku 2010 Obec Brestovany splatila úver poskytnutý na vybudovanie miestnych komunikácií vo výške 149 372,63€ prostredníctvom Dexia banky Trnava. Splatnosť úveru bola
5 rokov. Splátka úveru bola mesačne vo výške 2 489,54€.

Obecný úrad, J. Nižňanského 6, Brestovany
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Druh úveru
Úver 2x15 b.j.
Úver 30 b.j.
Úver 2x20 b.j.
Úver 3x24 b.j.
Úver 2x24 b.j.
Úver na cesty
Spolu

Stav k 1.1.2010
432 639,77
701 771,68
1 124 205 ,01
2 618 773,78
0

Pohyb v roku 2010
- 2 284,30
- 21 983,33
- 36 711,59
224 810,44
794 017,17

Zostatok k 31.12.2010
430 355,47
679 788,35
1 087 493,42
2 843 584,22
794 017,17

19 916,39

- 19 916,39

0

4 897 306,63

937 932

5 835 238,63

1.

Úver poskytnutý na výstavbu 2x15 b.j. – úroková sadzba 4,4 %, doba splatnosti 30 rokov a predmetom záložnej zmluvy sú dve budovy nájomných bytov. Výstavba 2x15 b.j.
bola realizovaná z poskytnutého úveru prostredníctvom ŠFRB – 50 % nákladov a štátnej
dotácie – 50 % nákladov. Výška úveru 507 966,54€.

2.

Úver poskytnutý na výstavbu 30 bytových jednotiek – úroková sadzba 1,2 %, doba
splatnosti 30 rokov. Výška úveru je 823 308,77€. Predmetom záložnej zmluvy je budova 30 bytových jednotiek. Úver je poskytnutý Štátnym fondom rozvoja bývania.

3.

Úver poskytnutý na výstavbu 2x20 b.j. – úroková sadzba 1,0 %, doba splatnosti je 30
rokov a úver je ručený blankozmenkou prostredníctvom Slovenskej záručnej
a rozvojovej banky v Bratislave. Výška úveru je 1 237 834,43€. V roku 2007 bol úver
vyčerpaný. Dve budovy nájomných bytov – 2x20 bytových jednotiek boli skolaudované
a dané do užívania v decembri 2007. Úver je poskytnutý Štátnym fondom rozvoja bývania. Predmetom záložnej zmluvy budú dve budovy nájomných bytov – 2x20 bytových
jednotiek.

4.

Úver poskytnutý na výstavbu 3x24 b.j. – úroková sadzba 1,0 %, doba splatnosti je 30
rokov. Výška úveru je 2 979 348,00 € a úver je Predmetom záložnej zmluvy je budova
3x24 bytových jednotiek Úver je poskytnutý štátnym fondom rozvoja bývania.

5.

Úver poskytnutý na výstavbu 2x24 b.j. – úroková sadzba 1,0 %, doba splatnosti je 30
rokov. Výška úveru je 1 828 451 € Predmetom záložnej zmluvy je budova 2x24 bytových jednotiek Úver je poskytnutý štátnym fondom rozvoja bývania. A dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 649 170 €.
Pohľadávky v roku 2010 – prehľad o vývoji v €
Názov
Pohľadávky na nájomnom
a neuhradené vyšlé faktúry
Pohľad. na miestnych
daniach
Spolu

Stav k 1.1.2010
12 549

Stav k 31.12.2010
18 429

8 662

7 641

21 211

26 070

Obecný úrad, J. Nižňanského 6, Brestovany
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Záväzky v roku 2010 – prehľad o vývoji
Názov
Záväzky voči
dodávateľom
Záväzky voči
pracovníkom
Záväzky voči
poisťovniam
Záväzok voči
daňového úradu
Ostatné záväzky

Stav k 1.1.2010
0

Stav k 31.12.2010
131 174

8 521

23 864

4 422

5 935

1 031

4 371

73 204

188 447

VI. HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ OBCE
Obec Brestovany nevykonáva hospodársku činnosť.
Obec Brestovany neposkytla v roku 2010 žiadne záruky.

VII. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV :
V súlade s ustanovením §16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
má obce finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným
alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým
osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné
vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
A. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám
Dotácia na prenesené kompetencie
Dotácia na vzdelávacie poukazy
Dotácia na stravu, štipendium, školské pomôcky
Dotácia v dohodovacom konaní z roku 2009
Materské školy - predškoláci
Dotácia v dohodovacom konaní - bežný rok
Spolu dotácia
Dotácia na originálne kompetencie
Poistné
Finančné prostriedky prevedené z rozpočtu obce
Vlastné príjmy školy
Rozpočet školy vo výdavkovej časti

255 139
4 558
1 395
6 272
3 247
10 000
280 611
119 482
920
401 013
12 974
397 030

Do roku 2011 bolo presunutých 16 957 €

Obecný úrad, J. Nižňanského 6, Brestovany
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V priebehu roku 2010 bola na Základnú školu prevedené finančné prostriedky vo výške 413 987 € Z toho 280 611 € sú prenesené kompetencie a 119 482 € na originálne kompetencie, ktoré obec poskytuje škole zo svojich podielových daní. Všetky dotácie prevedené na
Základnú školu v Brestovanoch boli použité na výplatu miezd a úhradu bežných výdavkov,
spojených s prevádzkou základnej školy, materskej školy, školskej jedálne a školského klubu.
Prenesené kompetencie – kompetencie súvisiace s prevádzkou základnej školy
Originálne kompetencie – kompetencie súvisiace s prevádzkou materskej školy, školskej jedálne a školského klubu.
B. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň
C. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Účelové určenie grantu,
transferu

Transfer

Bežný

Suma poskytnutých prostriedkov
v€
2 803

Suma Vyčerpaných prostriedkov v €
2 803

Obvodný úrad - matrika

0

ÚPSVR – dlhodobo nezamestnaný
Obvodný úrad – hlásenie
obyvateľov
KŚÚ a ÚPSVR - školstvo

Bežný

12 737

12 737

0

bežný

731

731

0

bežný

274 339

257 965,75

Obvodný úrad – civilná
obrana
Obvodný úrad – stavebná činnosť
MF SR - Transfer v rámci verejnej správy
MV SR -voľby

bežný

80

80

0

bežný

336

336

0

bežný

23 952

23 952

0

bežný

1 655

1 655

0

Iné transfery v rámci VS

bežný

575

575

0

Spolu

317 158

300 784,75

Rozdiel

16 373,25

16 373,25

D. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
V rámci čerpania európskych fondov Obecný úrad v Brestovanoch neprijal žiadne finančné prostriedky. V roku 2010 Obec Brestovany uzatvorila zmluvu zo ŠFRB na výstavbu
2x24 bytových jednotiek vo výške 1 828 451 €, z ktorého za vyčerpalo počas roka 798 628 €.
Do roku 2011 sa presunulo 1 029 823 €. A dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja vo výške 649 170 €.
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E. Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám, organizáciám
Obec Brestovany v roku 2010 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 4/2005 o dotáciách právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
K zmluvne určeným dátumom boli vyúčtované všetky dotácie. Vyúčtovanie dotácií
je k dispozícii na nahliadnutie na obecnom úrade.
Prijímateľ dotácie

TJ Družstevník
Brestovany
Základná organizácia chovateľov poštových holubov
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
Dobrovoľný hasičský zbor

Účelové určenie dotácie

Poplatky futbalovému zväzu, nákup športového materiálu,
údržba futbalovej plochy, odmeny rozhodcom a delegátom
futbalového zväzu, poštové a bankové poplatky, energie,
Zasielanie a doletovanie holubov na jednotlivé miesta

Suma poskytnutých
prostriedkov v
€
15 000

232,40

Kultúrno-športové-turistické podujatia, spevácka skupiny
Seniorka, vystúpenia
Hasičské cvičenia, nákup hasičskej výzbroje, energie, údržba budovy, nákup požiarnického auta

664

1 512

IX. ZOSTATKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V PEŇAŽNÝCH ÚSTAVOCH
Stavy na bankových účtoch k 31.12.2010
VÚB banka
Dexia banka - 30 bytových jednotiek
Dexia banka – 2x15 bytových jednotiek
Dexia banka- bežný účet
Dexia banka- 2x20 bytových jednotiek
Dexia banka – 3x24 bytových jednotiek
Dexia banka – 2x24 bytových jednotiek
OTP – banka – prenesené kompet.
OTP banka-originálne kompet.
OTP banka-splátka úveru ŠFRB
VÚB banka – terminovaný účet
Pokladňa
Peniaze na ceste
Sociálny fond

Spolu

68 925,09
16 916,78
14 271,27
27 972,31
37 326,26
49 451,80
72 105,31
17 471,15
25,76
52,77
647,64
1 592,11
0
1 513,66

308 271,91
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X. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE ZA ROK 2010
Príloha č.2
XI. OPIS JEDNOTLIVÝCH DRUHOV FONDOV

Názov
Rezervný fond
Sociálny fond
Spolu

Stav k 1.1.2010
124 261,22
617,28
124 878,50

Stav k 31.12.2010
63 513,49
854,34
64 367,83

Záver:
Záverečný účet obce za rok 2010 bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 6.5.2011 v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z.z. Obecné zastupiteľstvo vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením „bez výhrad“

Ing. Jozef Gabriel
starosta obce
Schválené Obecným zastupiteľstvom v Brestovanoch
Dňa: 6.5.2011
Uznesením č. 30/2011
Vyhlásené vyvesením dňa: 18.4.2011
Nadobúda právoplatnosť dňa: 19.4.2011
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