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Záverečný účet Obce Brestovany za rok 2013
1. Rozpočet obce na rok 2013
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013.
Obec v roku 2013 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 2013 bol zostavený ako prebtkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.12.2012 uznesením č.48/2012
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 23.4.2013 uznesením č. 9/2013, 14/2013
- druhá zmena schválená dňa 25.6.2013 uznesením č. 20/2013, 25/2013
- tretia zmena schválená dňa 10.9.2013 uznesením č. 31/2013

Rozpočet obce k 31.12.2013 v celých €

1 282 971

Rozpočet
po zmenách
1 455 182

1 255 780
15 000
0
12 191
1 282 340

1 341 781
82 760
18 450
12 191
1 306 322

581 050
61 200
212 429
427 661
631

602 551
61 200
213 319
429 252
148 860

Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Hospodárenie obce celkom

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 (príloha č. 1)
Rozpočet na rok 2013
1 442 991

Skutočnosť k 31.12.2013
1 444 673

% plnenia
100

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
539 168

Skutočnosť k 31.12.2013
577 858,25
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a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 413 597 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 459 063,36 €, čo predstavuje plnenie na
111%.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 60 938 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 58 223,70 €, čo je 96%
plnenie. Dane z pozemkov predstavovali sumu 44 760,55€, dane zo stavieb boli v sume
13 463,15€ K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na daniach vo výške 16 750,20 €:
- Daň z nehnuteľností v sume 7 860,57 €.
- Daň za psa 221,96 €
- Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 8 660,11€
c) Daň za psa
Daňový príjem bol vo výške 1 264€, čo predstavuje 104%-né plnenie
d) Daň za nevýherné hracie automaty
Daňový príjem bol vo výške 210 €, čo predstavuje 100%-né plnenie
e) Daň za ubytovanie
Daňový príjem bol vo výške 0 €, čo predstavuje 0%-né plnenie
f) Daň za užívanie verejného priestranstva
Daňový príjem bol vo výške 438,81€, čo predstavuje 146 %-né plnenie
g) Daň za komunálne odpady a drobné stavebné úpravy
Daňový príjem bol vo výške 37 379,39 €, čo predstavuje 90 %-né plnenie
h) Daň za jadrové zariadenia
Daňový príjem bol vo výške 21 278,99€, čo predstavuje 100 %-né plnenie
i) Daň za dobývací priestor
Daňový príjem bol vo výške 0 €, čo predstavuje 100 %-né plnenie
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
479 546

Skutočnosť k 31.12.2013
439 462,95

% plnenia
92

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 425 996 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 403 564,80 €, čo je
95% plnenie.
Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 2 798,36 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 400 766,44 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Prevažnú časť tvoria príjmy z nepriemyselného a náhodného predaja služieb vo výške
23 766,41€ čo predstavuje 59 %-né plnenie
Z rozpočtovaných 10 500 € administratívnych poplatkov bol skutočný príjem k 31.12.2013
v sume 10 569,38€, čo je 100 % plnenie. Prevažnú časť príjmov z administratívnych poplatkov tvoria príjmy za prevádzku výherných prístrojov, ktoré sú v sume 9 000 €.
Pokuty a penále za porušenie predpisov bolo rozpočtované vo výške 600 € plnenie bolo vo
výške 782,15 €.
c.) Iné nedaňové príjmy
Prevažnú časť tvorí vrátenie finančných prostriedkov z výťažkov lotérií a iných hier vo výške
350 €. Skutočný príjem bol vo výške 342,22 €.
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3) Bežné príjmy – Tuzemské bežné granty a transfery:
Rozpočet na rok 2013
323 067

Skutočnosť k 31.12.2013
329 977,89

% plnenia
102

Obec prijala nasledovné bežné a kapitálové granty a transfery:
P.č Poskytovateľ
.
1.
ÚPSVaR
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Suma v €

Krajský stavebný úrad
Krajský školský úrad a ÚPSVaR
Obvodný úrad Trnava
Obvodný úrad Trnava
Obvodný úrad Trnava
Správa katastra Trnava
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja
Trnavský samosprávny kraj
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu
Spolu

Účel

1 946,76 Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
2 587,84 Spoločný stavebný úrad
314 626,60 Školstvo
3 602,95 Matrika, Hlásenie obyvateľov
54 Civilná obrana
1 652,84 Voľby
992,98 Náklady spojené s činnosťou komisie na obnovu
evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim
19,41 Na vojnové hroby
4 194,51 Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry
300 Transfer na vykrytie výdavkov BHS
67 760 Kapitálový príjem na riešenie havarijnej situácie – asanácia budovy školy
397 737,89

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
82 760

Skutočnosť k 31.12.2013
78 924

% plnenia
95

a)Príjem zo združených investičných prostriedkov
Z rozpočtovaných 15 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 11 164 €, čo predstavuje 74 % plnenie.
b) Tuzemské kapitálové transfery zo ŠR
Ide o dotáciu z Obvodného úradu Trnava, odbor školstva, poskytnutú na riešenie havarijnej
situácie – asanácia budovy školy ZŠ s MŠ Brestovany vo výške 67 760 €
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
18 450

Skutočnosť k 31.12.2013
18 450

% plnenia
84

V roku 2013 boli použité nevyčerpané prostriedky z Okresného úradu Trnava odbor školstva
z predchádzajúceho roku vo výške 18 450,29 € na prevádzku ZŠ s MŠ v súlade so zákonom
č.583/2004 Z.z.
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6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Brestovany je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou.
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2013
12 191

Skutočnosť k 31.12.2013
14 596,34

% plnenia
120

Bežné príjmy predstavujú vlastné príjmy Základnej škola s materskou školou.
Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2013
0

Skutočnosť k 31.12.2013
0

% plnenia
0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v celých €
Rozpočet na rok 2013
876 880

Skutočnosť k 31.12.2013
790 933,68

% plnenia
90

Skutočnosť k 31.12.2013
530 717,86

% plnenia
88

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
602 551

v tom :
Funkčná klasifikácia
Všeobecné verejné služby
Obrana (civilná obrana)
Verejný poriadok a bezpečnosť
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

Rozpočet Skutočnosť
351 039
304 657,81
50
54
1 400
1 528,25
11 590
5 949,29
56 500
59 176,44
91 770
83 665,57
1 450
688,54
56 186
41 404,79
210
208,99
32 356
33 384,18
602 551
530 717,86

% plnenia
87
108
90
109
105
91
47
74
99
103
88

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 128 586 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 109 901,38 €, čo je
85% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, hlásenie obyvateľov, pracovníkov financovaných z Príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení
na ochranu pred povodňami, ďalej pracovníčka knižnice.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 42 641 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 41 755,66 €, čo je
98% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
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Z rozpočtovaných 302 584 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 263 893,31 €, čo je
87 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 37 740 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 35 656,48 €, čo predstavuje 94 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 91 000 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 79 511,03 €, čo
predstavuje 87 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2013
61 200

Skutočnosť k 31.12.2013
39 698,53

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Spolu

rozpočet
2 500
10 000
48 700
0
0
61 200

% plnenia
65
skutočnosť
2 772,80
0,00
35 886,95
485
553,78
39 698,53

% plnenia
111
0
74
0
65

a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup softvéru a počítača 550,80 €
- geometrický plán, územný plán obce, urbanistická štúdia na Záhradnej ulice 2 222 €
b) Ochrana životného prostredia
Ide o výstavbu kanalizačných prípojok vo výške 35 886,95 €
c) Bývanie a občiansky vybavenosť
nákup oceľovej brány vo výške 485 €
d) Rekreácie, kultúra a občiansky vybavenosť
Ide o nákup prevodníka na káblovú televíziu na leasing zaplatenie spracovateľského poplatku 71,76 € a nákup vstupových tabúľ pri príležitosti 900-tého výročia obce vo výške
485€,
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
213 319

Skutočnosť k 31.12.2013
220 517,29

% plnenia
104

Z rozpočtovaných 213 319 € na splácanie istiny z prijatých úverov, bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2013 v sume 219 874,09 €, čo predstavuje 103 % a 643,20 € je splácanie leasingu na
prevodník na káblovú televíziu.
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4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
429 252

Skutočnosť k 31.12.2013
455 961,65

% plnenia
106

Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2013
2 484,06

Skutočnosť k 31.12.2013
2 484,06

% plnenia
100

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2013
Rozpočet obce
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Spolu BR + KR
Finančné operácie
Spolu BR+KR+FO

Príjmy v €

Výdavky v €

Hospodárenie
obce

1 361 895,43
78 924,00
1 440 819,43
18 450,29
1 459 269,72

986 679,51
42 182,59
1 028 862,10
220 517,29
1 249 379,39

375 215,92
36 741,41
411 957,33
- 202 067,00
209 890,33

Prebytok rozpočtu v sume 411 957,33 € 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 znení neskorších predpisov.
Schodok finančných operácií v sume -202 067 € bol v roku 2013 spôsobený splácaním
úverov zo ŠFRB. Zostatok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 78 801,66€ je v zmysle §
15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. zdrojom rezervného fondu.
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 peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 30 599,48 € ktoré je možné použiť
v rozpočtovom roku 2014 v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky na riešenie havarijnej situácie-asanácia budovy školy vo výške 67 760 €
- finančné prostriedky z fondu opráv vo výške 32 729,19 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vo výške min. 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
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Fond rezervný

Suma v €

ZS k 31.12.2012

168 221,03

Prírastky - z prebytku hospodárenia

78 801,66

- ostatné prírastky

0

KZ k 31.12.2013

247 022,69

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2013

1 206,52

Prírastky - povinný prídel

902,30

Úbytky - závodné stravovanie

812,97

KZ k 31.12.2013

1 260,61

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v celých €
AKTÍVA
Názov

ZS k 31.12.2012

KZ k 31.12.2013

Majetok spolu

12 726 212

12 530 470

Neobežný majetok spolu

11 932 967

11 494 988

5 929

5 640

Dlhodobý hmotný majetok

11 397 064

10 959 374

Dlhodobý finančný majetok

529 974

529 974

Obežný majetok spolu

789 093

1 032 055

0

0

298 723

330 004

0

0

Krátkodobé pohľadávky

29 910

43 495

Finančné účty

460 460

658 556

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

4 151

3 427

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 31.12.2012

KZ k 31.12.2013

Vlastné imanie a záväzky spolu

12 726 212

12 530 470

Vlastné imanie

4 910 863

4 883 167

-222 386

-222 386

0

0

Výsledok hospodárenia

- 124 837

- 31 657

Záväzky

6 813 446

6 680 286

Rezervy

19 526

13 779

Zúčtovanie medzi subjektami VS

18 450

98 359

6 490 315

6 270 530

285 154

297 618

0

0

1 009 903

967 017

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
Druh úveru
Úver 2x15 b.j.
Úver 30 b.j.
Úver 2x20 b.j.
Úver 3x24 b.j.
Úver 2x24 b.j.
Spolu

Zostatok
Pohyby v roku 2013 Stav k 31.12.2013
k 31.12.2012
406 862,30
- 12 685,44
394 176,86
630 434,62
- 25 184,98
605 249,64
1 012 960,16
- 37 829,15
975 131,01
2 669 795,98
- 88 414,66
2 581 381,32
1 769 001,00
- 55 759,86
1 713 241,14
6 489 054,06
- 219 874,09
6 269 179,97

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
Záverečný účet Obce Brestovany za rok 2013
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a dané do užívania v decembri 2007. Úver je poskytnutý Štátnym fondom rozvoja bývania. Predmetom záložnej zmluvy sú 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 2013 – prehľad o vývoji v €
Názov
Stav k 31.12.2012
22 370
Pohľadávky na nájomnom
a neuhradené vyšlé faktúry
7 373
Pohľad. na miestnych
daniach
Spolu
29 743

Stav k 31.12.2013
25 681,98
16 750,20
42 432,18

Záväzky v roku 2013– prehľad o vývoji
Názov
Stav k 31.12.2012
15 195
Záväzky voči
dodávateľom
8 598
Záväzky voči
pracovníkom
5 285
Záväzky voči
poisťovniam
1 288
Záväzky voči daňovému úradu
Spolu
30 366

Stav k 31.12.2013
6 533
11 836
7 911
2 045
28 325

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Brestovany nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec Brestovany neposkytla v roku 2012 žiadne záruky.

10. Podnikateľská činnosť
Obec Brestovany nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. zriadeným a založeným právnickým osobám
Záverečný účet Obce Brestovany za rok 2013
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b.
c.
d.
e.
f.

štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

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 obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným
alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky 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
Finančné prostriedky prenesené z roku 2012
Materské školy - predškoláci
Dotácia na zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva
Dotácia na originálne kompetencie
Dotácie na kapitálový výdavok z rozpočtu obce
Finančné prostriedky prevedené z rozpočtu obce
Vlastné príjmy školy
Finančné prostriedky prevedené na školu

297 094
4 680
2 537
18 450
4 025
6 291
138 888
2 484
474 449
14 596
489 045

Do roku 2014 bolo z celkových finančných prostriedkov presunutých 30 599 € určené
na prenesené kompetencie
V priebehu roku 2013 bola na Základnú školu prevedené finančné prostriedky vo výške 489 045 € Z toho sa vyčerpalo 302 477€ - prenesené kompetencie a 141 372 € - originálne
kompetencie, ktoré obec poskytuje škole zo svojich podielových daní a 14 596 € sú vlastné
príjmy školy. 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 a kapitálový výdavok bol použitý na zakúpenie
smaženice do školskej jedálne.
Prenesené kompetencie – kompetencie súvisiace s prevádzkou základnej školy, ktoré sú financované zo zdrojov Krajského školského úradu.
Originálne kompetencie – kompetencie súvisiace s prevádzkou materskej školy, školskej jedálne a školského klubu, ktoré sú financované zo zdrojov obce.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

Záverečný účet Obce Brestovany za rok 2013
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B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Účelové určenie grantu, transferu

Suma poskytnutých
prostriedkov v roku
2013 v €

Suma vyčerpaných
prostriedkov v roku
2013 v €

Bežný

2 817,55

2 817,55

0

ÚPSVR – dlhodobo nezamest- Bežný
naný
Obvodný úrad – hlásenie obyva- bežný
teľov
bežný
KŚÚ a ÚPSVR - školstvo

1 946,76

1 946,76

0

785,40

785,40

0

314 626,60

284 027,12

54

54

0

2 587,84

2 587,84

0

4 194,51

4 194,51

0

992,98

992,98

0

67 760

0

1 672,25

1 672,25

397 434,89

299 075,41

Obvodný úrad - matrika

Obvodný úrad – civilná obrana

Transfer

bežný

Obvodný úrad – stavebná čin- bežný
nosť
Ministerstvo dopravy, výstavba bežný
a regionálneho rozvoja SR
bežný
Správa katastra
Ministerstvo školstva, vedy, vý- kapitálový
skumu a športu SR
bežný
MV SR – voľby, vojnové hroby
Spolu

Rozdiel

30 599,48

67 760
0
98 359,48

C. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
V rámci čerpania európskych a štátnych fondov Obec Brestovany neprijala žiadne finančné prostriedky.
D. Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám, organizáciám
Obec Brestovany v roku 2013 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

Účelové určenie dotácie

TJ Družstevník Brestovany Poplatky futbalovému zväzu, nákup športového materiálu, údržba futbalovej plochy, odmeny rozhodcom
a delegátom futbalového zväzu, poštové a bankové
poplatky, energie,
Slovenský zväz chovateľov Činnosť organizácie
poštových holubov
Základná organizácia Jed- Kultúrno-športové-turistické podujatia, spevácka skunoty dôchodcov Slovenska piny Seniorka, vystúpenia
Dobrovoľný hasičský zbor Hasičské cvičenia, nákup hasičskej výzbroje, energie,
údržba budovy, nákup požiarnického auta
Záverečný účet Obce Brestovany za rok 2013

Suma poskytnutých
prostriedkov v €

20 000

150
1 250
1 528,25
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E. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň
F. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.2

Vypracovala:
Ing. Marcela Mišáková

V Brestovanoch,dňa 30.4.2014

13. Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2013.

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Brestovanoch
Dňa:
Uznesením č.
Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
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