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Záverečný účet Obce Braväcovo za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok
kapitálového rozpočtu bol krytý prevodom z rezervného fondu.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.12.2017,
43/07/12/2017.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 25.01.2018, uznesením č. 04/25/01/2018
- druhá zmena schválená dňa 4.7.2018, uznesením č. 25/05/07/2018

uznesením č.

Rozpočet bol upravovaný aj v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce k 31.12.2018
Rozpočet
Príjmy celkom, z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Výdavky celkom, z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

350620,00
328120,00
0
22500,00
350620,00
328120,00
22500,00
0
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Rozpočet
po zmenách
705584,00
371634,00
268000,00
65950,00
705584,00
404634,00
300950,00
0

Čerpanie
k 31.12.2018
696101,06
362167,49
268000,00
65933,57
654277,10
353961,31
300315,79
0
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018
(sumár bežných
a kapitálových príjmov)

Rozpočet po zmenách na
rok 2018
(sumár bežných
a kapitálových príjmov)

328120

639634

Skutočnosť
k 31.12.2018
(sumár bežných
a kapitálových
príjmov)
630167,49

%
plnenia

Skutočnosť
k 31.12.2018
271504,04

%
plnenia
99

99

a) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
274400

Rozpočet po zmenách na
rok 2018
274400

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 212000 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 210892,08 €, čo predstavuje 99 %
plnenie.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 48470 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 47493,67 €, čo je 98 %
plnenie. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 46,12 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 500,71 €, čo je 100 %
plnenie. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 34,79 €.
d) Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 300 €, čo je 60 % plnenie.
Spoločnosť Barbot Slovakia, s.r.o. Brezno prevádzkovala v obci k 1.1.2018 nevýherné hracie
prístroje v počte 3 ks.
e) Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 1800 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1242 €, čo je 69 %
plnenie.
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 10600 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 10544,48 €, čo je 98 %
plnenie. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na poplatok za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad v sume 530,65 €.
g) Z úhrad za dobývací priestor
Z rozpočtovaných 530 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 531,10 €, čo je 100 %
plnenie.
b) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
38400

Rozpočet po zmenách na
rok 2018
38575

Záverečný účet Obce Braväcovo za rok 2018

Skutočnosť
k 31.12.2018
34629,82

%
plnenia
90
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a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1280 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1057,77 €, čo predstavuje
83 % plnenie. Ide o príjem z nájmu vodojemu v zmysle zmluvy č. 314/2012/01, príjem
z prenájmu 1100 l nádob.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtované správne poplatky boli vo výške 2300 € bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 1217 €, čo je 53 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy:
 poplatky za overenie listín a podpisov v sume 412 €,
 stavebný úrad v sume 598 €,
 ostatné správne poplatky (napr. rybársky lístok, výrub drevín, REGOB a iné) sú
v sume 207 €,
c) Poplatky z náhodného predaja a služieb
Z rozpočtovaných 24820 € za predaj výrobkov, tovarov a služieb bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 23099,72 €, čo je 93 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy:
 príležitostný prenájom na I. poschodí v turistickej ubytovni Kečka v sume 4373 €,
 použitie spoločenskej miestnosti a kuchyne v turistickej ubytovni v sume 748 €,
 príjmy za opatrovateľskú službu v sume 5389,30 €,
 stočné vo výške 6604,77 €,
 poplatok za ťahanie septikov vo výške 900 €
 za asfaltovanie od občanov vo výške 1331,44 €
 aktualizácia prehľadu vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúre vo výške 300 €
 odovzdanie železného šrotu a elektro odpadu vo výške 368,10 €
 iné poplatky (napr. poplatky za dom smútku, vyhlásenie v miestnom rozhlase, použitie
kultúrneho domu, futbalového ihriska, predajné stánky počas FFBH, prenájom
amfiteátra, požičanie vibračnej dosky a pod.) boli v celkovej sume 3085,11 €.
Z rozpočtovaných poplatkov za MŠ vo výške 850 €, bolo skutočné plnenie v sume 673,22 €,
čo predstavuje 79 % plnenie.
Z rozpočtovaných poplatkov za stravné v sume 8800 € bol k 31.12.2018 skutočný príjem vo
výške 8113,28 €, čo predstavuje 92 % plnenie.
K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na stočnom v sume 547,65 €, opatrovateľskej službe
v sume 325,50 €.
d) Úroky z tuzemských vkladov
Z rozpočtovaných 70 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 55,82 €, čo predstavuje 80
% plnenie.
f) Ostatné príjmy
Z rozpočtovaných 455 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 413,01 €, čo predstavuje
91 % plnenie. Ide o príjem z odvodu z hazardných a iných hier vo výške 47,85 €, príjem
RZZP vo výške 133,40 € a príjem refundácie odmeny skladníka CO vo výške 231,76 €.
c) Bežné príjmy - ostatné príjmy, granty a transfery:
Rozpočet na rok 2018
15320

Rozpočet po zmenách na
rok 2018
58659

Skutočnosť
k 31.12.2018
56033,63

%
plnenia
96

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
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v€

Účel
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1.

ÚPSVaR v Brezne

2.
3.
4.
5.

ÚPSVaR v Brezne
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad, odbor školstva
Banská Bystrica
Ministerstvo vnútra SR

6.
7.

Ministerstvo vnútra SR
DPO Bratislava

8.

Ministerstvo vnútra SR

9.
10

Banskobystrický samosprávny kraj
Národná agentúra programu
ERASMUS+
Dobrovoľní sponzori

11.

15570,85 Príspevky v zmysle zákona č.
5/2004 Z.z.
284,16 Osobitný príjemca dávky
65,10 Starostlivosť o životné prostredie
665,00 Výchova a vzdelávanie 5-ročných
detí MŠ
244,66 Hlásenie pobytu občanov, register
adries
526,86 Voľby
3000,00 Materiálno-technické vybavenie
DHZO, OOPP
30000,00 Požiarna zbrojnica – stavebné
úpravy
1500,00 Dni obce Braväcovo
1124,00 Učíme sa navzájom
3053,00 Dni obce Braväcovo

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
d) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2018

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2018

0

268000

268000,00

%
plnenia
100

1) Tuzemské kapitálové granty a transfery
Účtovná jednotka v roku 2018 prijala nenávratné finančné príspevky:
 150000 € z Environmentálneho fondu MŽP na projekt „Mechanicko-biologická
čistiareň odpadových vôd s jemnobublinnou aeráciou ABČ vrátane splaškovej
kanalizácie“
 100000 € z Environmentálneho fondu MŽP na projekt „Rekonštrukcia Materskej
školy Braväcovo“
 18000 € od Slovenského futbalového zväzu na projekt „Futbalové šatne – prístavba“
e) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2018

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2018

22500

65950

65933,57

%
plnenia
100

Zmena rozpočtu použitia rezervného fondu schválená uznesením OZ č.
a uznesením OZ č. 34/08/11/2018.

24/05/07/2018
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Rozpočet na rok 2018
(sumár bežných
a kapitálových
výdavkov)
350620

Rozpočet po zmenách na
rok 2018
(sumár bežných
a kapitálových výdavkov)
705584

Skutočnosť k 31.12.2018
(sumár bežných
a kapitálových
výdavkov)
654277,10

%
plnenia

%
plnenia
87

93

a) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2018

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2018

328120

404634

353961,31

Funkčná klasifikácia
Výkonné a zákonodarné orgány
Finančná a rozpočtové záležitosti
Všeobecné verejné služby
Civilná ochrana
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Ochrana prírody a krajiny
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Rekreácia, kultúra inde neklasif.
Predprimárne vzdelávanie
Vedľajšie služby poskytované
v predprimárnom vzdelávaní
Staroba
SPOLU

Schválený
rozpočet
96995
830
0
220
1000
6700
16500
15830
65
39700
6400
0
12710
2270
970
13950
59030
19060
35890
328120

Rozpočet
Skutočnosť
%
po zmenách
plnenia
90185
85191,45
94
830
812,13
98
529
526,86
100
255
231,76
91
34760
4758,16
14
38700
36519,26
94
19550
19488,21
100
14900
13892,71
93
65
65,10
100
44450
41248,31
93
7640
7630,16
100
4250
4250,00
100
11650
10247,96
88
2270
2052,32
90
770
625,75
81
14520
14328,03
99
61640
56315,79
91
16600
14783,71
89
41070
404634

40993,64
353961,31

100
87

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 146265 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 136864,97 €, čo je
94 % čerpanie. Rozpočet bol zmenený v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. –
účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu. Patria sem mzdové prostriedky
zamestnancov všetkých organizačných útvarov, vrátane starostu obce. Zo štátneho rozpočtu
nám boli poukázané finančné prostriedky v celkovej výške 15570,85 €.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 49945 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 47487,28 €, čo je
95 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.
Záverečný účet Obce Braväcovo za rok 2018
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c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 200484 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 161998,06 €, čo je
81 % čerpanie. Rozpočtované a čerpané výdavky pre všetky organizačné útvary obce.
Cestovné náhrady: z rozpočtovaných 90 €, bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 15,61
€, čo predstavuje 17 % čerpanie. Cestovné náhrady zamestnancov obce v zmysle zákona
283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
Energie, voda, komunikácie: z rozpočtovaných 36532 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 35990,57 €, čo predstavuje 99 % čerpanie. Výdavky boli čerpané nasledovne:
 spotreba elektrickej energie vo výške 14138,63 €
 spotreba plynu vo výške 16340,46 €
 spotreba dreva a uhlia vo výške 3030 €
 spotreba vody vo výške 497,17 €
 poštovné služby vo výške 778,51 €
 telekomunikačné služby vo výške 1205,80 €.
Materiál: z rozpočtovaných 19831 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 17703,40 €,
čo predstavuje 89 % čerpanie. Prevažnú časť výdavkov tvoria výdavky:
 telekomunikačný technika vo výške 108,98 €
 finančný príspevok na činnosť organizácií vo výške 1446,24 €
 finančný príspevok pre ZŠ Beňuš vo výške 747,65 €
 reprezentačné vo výške 2375,32 € (Deň matiek, úcta k starším, dni obce a pod. )
 knihy vo výške 106,90 €
 pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky vo výške 456,04 €
 všeobecný materiál vo výške 4347,61 € (487,20 € oceľové zábrany na tržnici, 397,86
€ svetlá s materiálom na amfiteáter, 694,25 € piesok a pásky na volejbalové ihrisko,
998,44 € rezivo na čelnú stenu amfiteátra, 1268,76 € farba a štetce na maľovanie
a 501,10 € drenážne rúry, výstražná páska a pod.)
 všeobecný materiál vo výške 2226,70 € (1021,67 € kancelárske potreby, tlačivá,
papier, 677,67 € toner a 527,36 € čistiace prostriedky)
 všeobecný materiál na opravu kanalizačnej prípojky vo výške 536,06 €
 rozhlas vo výške 343,78 €
 potraviny vo výške 213,12 €
 všeobecný materiál na drobné opravy vo výške 1545,68 €
 licencie vo výške 248,33 €
 špeciálny materiál pre OHZ obce Braväcovo vo výške 3000,99 €
Dopravné: z rozpočtovaných 9918 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 9511,76 €,
čo predstavuje 96 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na spotrebu PHM, servis, údržbu
a opravy spojené s prevádzkou obecného motorového vozidla, náklady na nevyhnutný servis
a údržbu štvorkolesového traktora, náklady na PV3S, náklady na IVECO DAILY, spotreba
PHM na kosenie verejných priestranstiev, spotreba PHM pre potreby DHZ obce Braväcovo,
ako aj všetky druhy poistného súvisiace s dopravou pre všetky organizačné útvary. Prevažnú
časť výdavkov tvoria výdavky:
 spotreba PHM, oleje, špeciálne kvapaliny vo výške 3274,77 €
 servis, údržba a výdavky s tým súvisiace vo výške 5588,57 €, (1418,40 € oprava
ložnej plochy na vlečku za traktor, 2268,35 € servis a údržba traktora, 578,20 € servis
osobného motorového vozidla, 474,38 € servis požiarnickej techniky a iné výdavky vo
výške 849,24 € na údržbu traktora na kosenie, PV3S, opravu vlečky a pod.)
 poistenie vo výške 377,26 €
 prepravné a nájom dopravných prostriedkov vo výške 221,16 €
 karty, známky vo výške 50 € (diaľničná známka)
Záverečný účet Obce Braväcovo za rok 2018
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Rutinná a štandardná údržba: z rozpočtovaných 75510 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 43375,06 €, čo predstavuje 57 % čerpanie. Z toho prevažnú časť výdavkov tvoria
výdavky na:
 údržba miestnych komunikácií vo výške 35804,94 €,
 údržba amfiteátra vo výške 230,40 € (natieranie šindľov)
 údržba pomníka pri obecnom úrade vo výške 151,20 € (pamätná tabuľa a obnova
písma)
 údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení vo výške 966,56 € (motorová
píla, krovinorez, kosačka, elektrocentrála)
 údržba softvéru vo výške 600 €
 obnova sústavy verejného osvetlenia vo výške 5331,16 €
 čistenie komína v turistickej ubytovni vo výške 70 €
 údržba miestneho rozhlasu vo výške 220,80 €
Nájomné za nájom: z rozpočtovaných 630 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
560,51 €, čo predstavuje 89 % čerpanie. Sú to predovšetkým výdavky za nájom pozemkov,
kde sa nachádza čistiareň odpadových vôd a nájom 1100 l zberných nádob.
Služby: z rozpočtovaných 57973 € bolo k 31.12.2018 skutočne čerpané 54841,15 €, čo
predstavuje 95 % čerpanie. Z toho prevažnú časť výdavkov tvoria výdavky na:
 odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu v sume 12192,69 €
 obsluha ČOV vrátane rozboru odpadovej vody a vývozu kalu v sume 1968,18 €
 oprava kanalizačnej prípojky MŠ Braväcovo vo výške 2761,80 €
 dopracovanie projektovej dokumentácie, verejné obstarávanie, spracovanie žiadosti
o NFP vo výške 2050 €
 stravovanie zamestnancov obce v sume 15433,20 €
 stravovanie detí MŠ Braväcovo v sume 6043,52 €
 špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky, dane a poplatky vo výške 898,63 €
(overenie RUZ, kolkové známky, poplatky za vedenie účtov, SOZA)
 propagácia, reklama a inzercia vo výške 1056 € (DVD Obrázky z Braväcova,
internetová stránka obce)
 tlač obecných novín Braväčan 1347,84 €
 oslavy obce vo výške 3939,76 €
 povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 1310,27 €
 odmeny a príspevky, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru vo výške
1359,26 €, (odmena knihovníčky, odmena kronikárky, odmena skladníka CO,
odmeny členom volebnej komisie)
 agenda opatrovateľskej služby vo výške 928,91 €
 výdavky na prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia, detského ihriska,
GDRP vo výške 834,72 €
 výdavky vo výške 2716,37 €, (výdavky na poistenie majetku obce, školenie
a semináre, inzeráty do novín, posúdenie zdravotného stavu, výkopové práce a pod).
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 7940 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 7611,22 €, čo
predstavuje 96 % čerpanie. Čerpanie predstavujú výdavky na členské príspevky združeniam,
organizáciám, v ktorých je obec členom vo výške 888,61 €, transfery organizáciám
pôsobiacim na území obce vo výške 6650 € a výdavky na nemocenské dávky 72,61 €.
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b) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2018

22500

Rozpočet po
zmenách na rok
2018
300950

Skutočnosť
k 31.12.2018

% plnenia

300315,79

100

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výkonné a zákonodarné orgány
Nakladanie s odpadovými vodami
Rekreačné a športové služby
Predprimárne vzdelávanie
SPOLU

Schválený
rozpočet
22500
0
0
0
22500

Rozpočet
po zmenách
595,26
158394,74
36450,00
105510,00
300950,00

skutočnosť
0
158374,26
36433,59
105507,94
300315,79

%
plnenia
0
100
100
100
100

a) Nakladanie s odpadovými vodami
 budovanie kanalizačnej siete vo výške 158374,26 EUR, z toho spoluúčasť obce vo
výške 8374,26 EUR
b) Rekreačné a športové služby
 projekt „Futbalové šatne – prístavba“ vo výške 36433,59 EUR, z toho spoluúčasť
obce vo výške 18433,59 EUR
c) Predprimárne vzdelávanie
 projekt „Rekonštrukcia Materskej školy Braväcovo“ zateplenie časti budovy vo výške
105507,94 EUR, z toho spoluúčasť obce vo výške 5507,94 EUR
c) Výdavkové finančné operácie:
Rozpočet na rok
2018
0

Rozpočet po zmenách
na rok 2018
0

Skutočnosť
k 31.12.2018
0

% plnenia
0

4. Vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2018
Rozpočet obce
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
SPOLU BR+KR
Finančné operácie
SPOLU BR+KR+FO
Vylúčenie
Upravené hospodárenie obce

Príjmy
k 31.12.2018

362167,49
268000,00
630167,49
65933,57
696101,06
31195,04

Výdavky
k 31.12.2018

353961,31
300315,79
654277,10
0
654277,10
0

Hospodárenie
obce

+8206,18
-32315,79
-24109,61
+65933,57
41823,96
-31195,04
+10628,92

Schodok rozpočtu v sume -24109,61 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
Záverečný účet Obce Braväcovo za rok 2018
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a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný prevodom
z rezervného fondu vo výške 24109,61 EUR.
Podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samospráv sa z prebytku
rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na
základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.
Rozpočtové hospodárenie obce skončilo so schodkom, obec tieto prostriedky usporiadala zo
zostatku finančných operácií.
Zo zostatku finančných operácií vo výške 41823,96 EUR sa vylučujú nevyčerpané poskytnuté
dotácie na bežné výdavky vo výške
 30000 EUR na projekt „Požiarna zbrojnica – stavebné úpravy“, ktoré možno použiť
do 31.03.2019
 1124,00 EUR na projekt: „Učíme sa navzájom“, kde projekt končí 31.10.2019
 71,04 €UR na prídavok na dieťa, kde obec je osobitný príjemca dávky.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vo výške 10628,92 EUR navrhujeme použiť na tvorbu
rezervného fondu (prírastky z finančných operácií).

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. O použití rezervného fondu
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2018
Prírastky – nespotrebované finančné operácie z predchádzajúceho
obdobia, uznesenie č. 19/31/05/2018
Úbytky - schválený rozpočet na rok 2018 – rekonštrukcia MŠ
použitie rezervného fondu uznesením
č. 24/05/07/2018 – oprava miestnej komunikácie
č. 25/05/07/2018 – futbalové šatne prístavba - spoluúčasť
č. 25/05/07/2018 – budovanie kanalizácie – spoluúčasť
č, 34/08/11/2018 – futbalové šatne – dokončievacie práce
KZ k 31.12.2018

Záverečný účet Obce Braväcovo za rok 2018

Suma v €
22534,96
43400,56
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-10433,57
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa a interná
smernica č. 08/2016 o tvorbe a použití sociálneho fondu a smernica 02/2018 o tvorbe
a použití sociálneho fondu s účinnosťou od 01.06.2018.
Sociálny fond
Suma v €
ZS k 1.1.2018
1360,19
Prírastky - povinný prídel
2013,37
Úbytky - stravovanie
984,92
KZ k 31.12.2018
2388,64

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

Majetok spolu

1326477,74

1526091,88

Neobežný majetok spolu

1249355,22

1473365,76

2333,50

1166,38

Dlhodobý hmotný majetok

1099563,72

1324741,38

Dlhodobý finančný majetok

147458,00

147458,00

75753,02

49362,51

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

2730,11

0

Dlhodobé pohľadávky

2730,11

0

Krátkodobé pohľadávky

2448,50

4393,15

67844,30

44969,36

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

1369,50

3363,61

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

1326477,74

1526091,88

886577,71

820665,85

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

888577,71

820665,85

Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
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Záväzky

72845,73

106517,57

800

800

0

30071,04

1360,19

2388,64

70685,54

73257,89

0

0

367054,30

598908,46

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

56511,28
8687,55
5483,12
1051,54
1524,40
73257,89

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

56511,28
8687,55
5483,12
1051,54
1524,40
73257,89

0

Obec Braväcovo k 31.12.2018 nemá žiadne záväzky vyplývajúce zo splácania istín,
návratných zdrojov financovania a ručiteľských záväzkov obce.

8. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec neposkytla žiadne záruky.

9. Podnikateľská činnosť
Obec podnikateľskú činnosť nevykonáva.

10 Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám – podnikateľom
Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 03/2013 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie výdavky
-1-

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2018
-2-

BKZ Bukovinka
FK Sokol Braväcovo
OZ Čučoriedka
OZ Horehronské športové nádeje Braväcovo

2000,00
4000,00
400,00
250,00

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2018

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-3-

-4-

2000,00
4000,00
400,00
250,00

0
0
0
0

Poskytnuté dotácie v súlade so VZN č. 03/2013 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce a uzavretými dohodami medzi poskytovateľom a prijímateľom dotácie
podliehajú zúčtovaniu do 15.11. príslušného roka, v ktorom bolo dotácia poskytnutá.
Subjekty, ktorým bola dotácia poskytnutá, predložili poskytovateľovi písomné vyúčtovanie
použitých finančných prostriedkov v termíne.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
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 a založeným právnickým osobám
Obec nemá zriadenú a založenú právnickú osobu.
b) finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
- bežné výdavky

ÚPSVaR v Brezne

Príspevky v zmysle zákona
č. 5/2004 Z.z.
ÚPSVaR v Brezne
Osobitný príjemca dávky
Ministerstvo vnútra SR
Starostlivosť o životné
prostredie
Okresný úrad, odbor školstva Výchova a vzdelávanie 5Banská Bystrica
ročných detí MŠ
Ministerstvo vnútra SR
Hlásenie pobytu občanov,
register adries
Záverečný účet Obce Braväcovo za rok 2018

Suma
Suma
Rozdiel
poskytnutých použitých (stĺ.3 - stĺ.4 )
prostriedkov prostriedkov
v roku 2018 v roku 2018

15570,85 15570,85

0

284,16
65,10

213,12
65,10

71,04
0

665,00

665,00

0

244,66

244,66

0
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Ministerstvo vnútra SR
DPO Bratislava

Voľby
Materiálno-technické
vybavenie DHZO, OOPP
Banskobystrický samosprávny Dni obce Braväcovo
kraj
Dni obce Braväcovo
Dobrovoľní sponzori
Požiarna zbrojnica –
Ministerstvo vnútra SR
stavebné úpravy
Národná agentúra programu Učíme sa navzájom
ERASMUS+
Slovenský futbalový zväz
Futbalové šatne - prístavba
SPOLU

526,86
3000,00

526,86
3000,00

0
0

1500,00

1500,00

0

3053,00
30000,00
1124,00

3053,00
0
0 30000,00
0

1124.00

18000,00 18000,00
0
74033,63 42838,59 31195,04

c) finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec v roku 2018 prijala nenávratný finančný príspevok z Environmentálneho fondu MŽP
vo výške 150000 EUR na projekt: „Mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd
s jemnobublinnou aeráciou ABČ vrátane splaškovej kanalizácie“ a vo výške 100000 EUR na
projekt: „Rekonštrukcia Materskej školy Braväcovo“.
d) finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2018 neposkytla finančné prostriedky inej obci.
e) finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2018 uzatvorila zmluvu s BBSK Banská Bystrica. Poskytnutá dotácia vo výške
1500 EUR bola účelovo určená na projekt: „Dni obce Braväcovo.“
Vypracovala:
Mgr. Mária Ľuptáková
V Braväcove, dňa 27.04..2019
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