
 

 

 Záverečný účet Číslo:  

 OBEC BRAVÄCOVO Výtlačok číslo: 

1 

 

v súlade s § 9, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov   v y d á v a  

 

 

   Záverečný účet Obce Braväcovo za rok 2011 

 

 

 
Návrh záverečného účtu obce na vyjadrenie zmysle § 9, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 03.04.2012 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 03.04.2012 

Dátum začiatku lehoty na vyjadrenie: 04.04.2012 

Dátum ukončenia lehoty na vyjadrenie 04.04.2012 

 

 

Schválený záverečný účet 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa: 26.04.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   Ing. Peter Baliak 

                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záverečný účet Obce Braväcovo za rok 2011 Stránka 2/14 
 

Záverečný účet obce za rok 2011 
 

 
         OBSAH :  

 

1. Rozpočet obce na rok 2011                                                                                     3 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011                                                                       4 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011     7 

 

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011    9 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu   9 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011   10 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011   11 

 

8. Prehľad o poskytnutých zárukách    11 

 

9. Podnikateľská činnosť     11 

 

10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:  11 

- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 11 

- štátnemu rozpočtu    12 

- štátnym fondom    12 

- rozpočtom VÚC    13 

 

11. Hodnotenie plnenia programov obce    13 

12. Návrh uznesenia    14 

 

 

Príloha: Plnenie rozpočtu podľa programov obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záverečný účet Obce Braväcovo za rok 2011 Stránka 3/14 
 

Záverečný účet Obce Braväcovo za rok 2011 
 

 

1. Rozpočet obce na rok 2011  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2011. 

Obec v roku 2011 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 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. 

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  vyrovnaný a  kapitálový   rozpočet ako  vyrovnaný  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2010,  uznesením č.31/10, 

bod 1. Rozpočet bol zmenený v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. – účelovo určené 

prostriedky zo štátneho rozpočtu. 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých € 

 

 

 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 225037 254848 

z toho :   

Bežné príjmy 225037 254848 

Kapitálové príjmy 0 0 

Finančné príjmy 0 0 

Výdavky celkom 225037 254848 

z toho :   

Bežné výdavky 225037 254848 

Kapitálové výdavky 0 0 

Finančné výdavky 0 0 

Rozpočet obce 0 0 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v celých €  

 
Rozpočet na rok 2011 

(sumár bežných 

a kapitálových príjmov) 

 

Rozpočet po zmenách na 

rok 2011 

(sumár bežných 

a kapitálových príjmov) 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2011 

(sumár bežných 

a kapitálových 

príjmov) 

% 

plnenia 

225037 254848 257608 101 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

  

 

Rozpočet na rok 2011 

 

Rozpočet po zmenách na 

rok 2011 

Skutočnosť 

k 31.12.2011 

% 

plnenia 

205358 205358 196975 96 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 139000 € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 128673 €, čo predstavuje plnenie na 93 %.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 55097 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 56882  €, čo je 103 % 

plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 49494 €, dane zo stavieb boli v sume 7352 € 

a dane z bytov boli v sume 36 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  55012 €, za 

nedoplatky z minulých rokov 1870 €. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani z 

nehnuteľností v sume 177  €. 

c) Daň za psa   
Z rozpočtovaných 398 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 383 €, čo je 96 % plnenie.  

d) Daň za nevýherné hracie prístroje  
Z rozpočtovaných 332 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 312  €, čo je 94 % plnenie.  

Spoločnosť Barbot Slovakia, s.r.o. Brezno prevádzkovala v obci k 1.1.2011  nevýherné hracie 

prístroje v počte 5 ks. Listom oznámila ukončenie prevádzkovania nevýherného hracieho 

prístroja v počte 1 ks ku dňu 11.09.2011. 

e) Daň za ubytovanie  
Z rozpočtovaných 900 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 686  €, čo je 76 % plnenie.  

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 9100 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 9508 €, čo je 104 % 

plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  9061 €, za nedoplatky z minulých rokov 447 

€. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na poplatok za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad v sume 1040  €. 

g) Z úhrad za dobývací priestor 

Z rozpočtovaných 531 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 531 €, čo je 100 % plnenie.  
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2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

 

Rozpočet na rok 2011 

 

Rozpočet po zmenách na 

rok 2011 

Skutočnosť 

k 31.12.2011 

% 

plnenia 

17898 10881 28449  

  

 

 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 1332 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 2148 €, čo je 161 % 

plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2148 € od SVPS 

Banská Bystrica. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 445 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 4492 €, čo je 1009 % 

plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku 

výherných prístrojov, ktoré sú v sume 3787 €, avšak rozpočtované boli v položke ostatné 

príjmy. Príjmy na prenesený výkon štátnej správy sú v sume 358 €, ostatné správne poplatky 

(napr. overovanie listín, podpisov, rybársky lístok) sú v sume 137 €, za porušenie predpisov 

sú príjmy v sume 210 €. 

c) Poplatky z náhodného predaja a služieb 

Z rozpočtovaných 7018 € € za predaj výrobkov, tovarov a služieb bol skutočný príjem 

k 31.12.2011 v sume 9270 €, čo je 132 % plnenie. Príjmy za ubytovanie v turistickej ubytovni 

Kečka boli v sume 4452 €, za použitie spoločenskej miestnosti a jedálne v turistickej ubytovni 

bolo zinkasovaných 1724 €, príjmy za opatrovateľskú službu boli v sume 1988 €, poplatky za 

dom smútku, vyhlásenie v miestnom rozhlase, použitie kultúrneho domu boli v celkovej sume 

1106 €. Rozpočtovaný príjem za stočné v sume 2200 €, bol skutočný príjem k 31.12.2011 

v sume 5139 €, čo predstavuje 234 %  plnenie. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na 

stočnom v sume 200 € a opatrovateľskej službe v sume 208 €. Z rozpočtovaných 711 € za 

materskú školu bol skutočný príjem 776 €, čo predstavuje 109 % plnenie a z rozpočtovaných 

4106 € za stravné bol skutočný príjem v sume 4795 €, čo predstavuje 117 % plnenie. 

K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na stravnom detí MŠ v sume 63 €. Za prebytočný 

hnuteľný majetok bol zinkasovaný príjem v sume 500 €, ktorý nebol rozpočtovaný. 

d) Úroky z tuzemských vkladov 

Z rozpočtovaných 850 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 787 €, čo predstavuje 93 % 

plnenie. 

e) Ostatné príjmy 

Z rozpočtovaných 1236 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 542 €, čo predstavuje 44 

%  plnenie. Z refundácie skladníka CO bol príjem v sume 156 €, mzda kuriča v sume 30 €, 

z preplatok z RZZP v sume 356 €.  
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:  

 

Rozpočet na rok 2011 

 

Rozpočet po zmenách na 

rok 2011 

Skutočnosť 

k 31.12.2011 

% 

plnenia 

1781 31576 31576 100 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

P.č. Poskytovateľ   Suma 

v € 

Účel  

1. ESF 1122 Aktivačná činnosť 

2. ESF- spolufinancovanie zo ŠR 198 Aktivačná činnosť 

3. KUŽP Banská Bystrica 65 Starostlivosť o životné prostredie 

4. Ministerstvo vnútra SR 230 Hlásenie pobytu občanov 

5. Krajský školský úrad B.Bystrica 671 Školstvo 

6. Obvodný úrad Brezno 542 Komunálne voľby 

7. Obvodný úrad Brezno 733 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

8. Banskobystrický samosprávny kraj  300 Horehronské stolnotenisové nádeje – 

vybavenie a podujatie 

9. Environmentálny fond Bratislava 25492 Domáce kompostovanie v obci 

Braväcovo 

10. KÚŽP Banská Bystrica 2000 Vykonávanie povodňových 

zabezpečovacích prác 

11. Recyklačný fond Bratislava  223 Separovaný zber 

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

4) Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

0 608 600 

 

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 

Skutočný príjem k 31.12.2011 bol v sume 608 €. 

 

5) Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

0 0 0 
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3. Rozbor  čerpania výdavkov za rok 2011 v celých €  
 

Rozpočet na rok 2011 

(sumár bežných 

a kapitálových 

výdavkov) 

Rozpočet po zmenách na 

rok 2011 

(sumár bežných 

a kapitálových výdavkov) 

Skutočnosť k 31.12.2011 

(sumár bežných 

a kapitálových 

výdavkov) 

% 

plnenia 

225037 254848 221139 87 

 

1) Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

254848                   221139                87 

 

v tom :                                                                                                                          

Funkčná klasifikácia  Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po zmenách 

Skutočnosť % 

plnenia 

Výdavky verejnej správy 82514 82510 76486 93 

Finančná a rozpočtová oblasť 1342 1342 1003 75 

Všeobecné verejné služby  0 1276 1276 100 

Civilná ochrana 156 156 156 100 

Ochrana pred požiarmi 1400 1400 1370 98 

Správa a údržba ciest 4500 6500 3076 47 

Nakladanie s odpadmi 8975 35024 37148 106 

Nakladanie s odpadovými vodami 10323 10323 11197 108 

Ochrana prírody a krajiny 80 80 65 82 

Rozvoj obcí 24905 25488 4138 16 

Verejné osvetlenie 2591         2591 2378 92 

Rekreačné a športové služby 1960 2260 3728 165 

Knižnice 653 653 608 93 

Ostatné kultúrne služby 4430 4430 4198 95 

Vysielacie a vydavateľské služby 70 70 477 681 

Náboženské a iné spoločenské služby 620 620 483 78 

Rekreácia, kultúra inde  neklasif. 11595 11595 11310 98 

Vzdelávanie - predškolská výchova 40504 40111 35356 88 

Vzdelávanie - školské stravovanie  14249 14249 13705 96 

Sociálne zabezpečenie - staroba 13170 13170 12981 99 

Sociálna pomoc občanom v HN 1000 1000 0 0 

Spolu 225037 254848 221139 87 

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 79177 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 v sume 71540 €, čo je 90 % 

čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, opatrovateľskej služby 

a pracovníkov školstva. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  29034 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 26287 €, čo je 91 % 

čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 

c) Tovary a služby 

Z  rozpočtovaných 132837 € bolo skutočne  čerpané k 31.12.2011 v sume 110063 €, čo   je 83 

%  čerpanie. 
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Cestovné náhrady: z rozpočtovaných 239 €, bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 937 

€, čo predstavuje 392 % čerpanie. Pri používaní súkromného motorového vozidla na služobné 

účely v okrese Brezno boli poskytnuté náhrady za obyčajné cestovné podľa tarifných 

podmienok  v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave, pri služobných cestách na dlhšie 

vzdialenosti (napr. Bratislava) boli poskytnuté cestovné náhrady v zmysle zákona 283/2002 

Z.z. 

Energie, voda, komunikácie: z rozpočtovaných 29958 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2011 

v sume 30315 €, čo predstavuje 102 % čerpanie. Sú tu zahrnuté všetky druhy energií a to 

spotreba elektrickej energie, plynu, vody, koncesionárske poplatky, telefónne poplatky 

a poštové služby. 

Materiál: z rozpočtovaných 33960 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 37316 €, čo 

predstavuje 110 % čerpanie. Je tu zahrnutý všeobecný materiál (kancelárske potreby, toner, 

tlačivá, papier, čistiace prostriedky), knihy, časopisy, noviny, reprezentačné, licencie a pod. 

Dopravné: z rozpočtovaných 1470 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 1694 €, čo 

predstavuje 115 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na spotrebu PHM, servis, údržba 

a opravy spojené s prevádzkou obecného motorového vozidla, ako aj všetky druhy poistného 

súvisiace s dopravou.  

Rutinná a štandardná údržba: z rozpočtovaných 33555 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 

v sume 1502 €, čo predstavuje 4 % čerpanie. 

Nájomné za nájom: k 31.12.2011 bolo skutočne čerpanie v sume 179 €. Ide predovšetkým 

o čerpanie za nájom  parcely, kde sa nachádza čistiareň odpadových vôd. 

Služby: z rozpočtovaných 33655 € bolo k 31.12.2011 skutočne čerpané 38120 €, čo 

predstavuje 113 % čerpanie. Prevažnú časť výdavkov tvoria  výdavky na odvoz a uskladnenie 

komunálneho odpadu, obsluhu ČOV,  poistenie majetku obce, služby spojené s vydávaním 

obecných novín Braväčan, povinný prídel do sociálneho fondu a iné. 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 13800 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 13249 €, čo 

predstavuje 96 % čerpanie. Čerpanie predstavujú výdavky na odstupné, členské príspevky 

združeniam, organizáciám, v ktorých je obec členom a transfery organizáciám pôsobiacim na 

území obce. 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

0                   0                0 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

0                   0                0 
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4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011 
 

 Rozpočet po 

zmenách 2011 

v celých € 

Skutočnosť 

k 31.12.2011 

v celých € 

Príjmy celkom 254848 257608 

z toho :   

Bežné príjmy 254848 257000 

Kapitálové príjmy 0 608 

Finančné príjmy 0 0 

Výdavky celkom 254848 221139 

z toho :   

Bežné výdavky 254848 221139 

Kapitálové výdavky 0 0 

Finančné výdavky 0 0 

Hospodárenie obce za rok 2011    0 36469 

 

Prebytok rozpočtu v sume 36469  €  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, navrhujeme použiť na tvorbu 

rezervného fondu.   

  

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie: časť na 

samostatnom  bankovom účte rezervného fondu a časť na základnom bežnom účte. O použití 

rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

             

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2011  149823       

Prírastky - z prebytku hospodárenia       

               - ostatné prírastky  

KZ k 31.12.2011 149823       

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa a interná 

smernica č. 01/08. 

 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2011 45   

Prírastky - povinný prídel -                                                       578          

Úbytky   - stravovanie                     374   

               - ostatné úbytky                                                200    

KZ k 31.12.2011 49 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v celých €  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2011 KZ  k  31.12.2011 

Majetok spolu 981661 990545 

Neobežný majetok spolu 827698 800487 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 10503 9336 

Dlhodobý hmotný majetok 817195 791151 

Dlhodobý finančný majetok 0 0 

Obežný majetok spolu 153156 188193 

z toho :   

Zásoby 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  3209 1819 

Finančné účty  149947 186374 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  807 1865 

 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2011 KZ  k  31.12.2011 

Vlastné imanie a záväzky spolu 981661 990545 

Vlastné imanie  746510 764159 

z toho : 0 0 

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  746510 764159 

Záväzky 15251 13540 

z toho : 0  

Rezervy  3606 2676 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0  

Dlhodobé záväzky 45 49 

Krátkodobé záväzky 11600 10814 

Bankové úvery a výpomoci 0 1 

Časové rozlíšenie 219900 212846 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011 
 

Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám         1 €   

- voči dodávateľom 1432 €  

- voči štátnemu rozpočtu 4139 €  

- voči zamestnancom 4729 €   

Obec Braväcovo k 31.12.2011 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 podniká na základe živnostenského oprávnenia: sp.č.: Žo – 97/00895/000. 

Predmetom podnikania je: ubytovanie v súkromí 

 

V roku 2011 dosiahla v podnikateľskej činnosti pred zdanením:  

Celkové náklady 11310 €              

Celkové výnosy  6331 €  

Hospodársky výsledok – strata  4979 €             

 

Výnosy a náklady na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na  základnom účte obce. 

 

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) 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 právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom  

 

Obec v roku 2011 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 17/2009 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 : celoročná činnosť bežné 

výdavky 

 

- 1 - 

Suma 

poskytnutých 

prostriedkov 

v roku 2011 

- 2 - 

Suma použitých 

prostriedkov 

v roku 2011 

 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

BKZ Bukovinka 1050  0 

FK Sokol Braväcovo 2750  0 

Jednota dôchodcov Braväcovo 215  0 

Miestny spolok SČK 140  0 

OZ Čučoriedka 175  0 

Ochotnícky súbor M - Bravo 245  0 

Stolno-tenisový klub Sokol Braväcovo 210  0 

SZPB Braväcovo 70   

 

Poskytnuté dotácie v súlade so VZN č. 17/2009 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu obce a uzavretými dohodami medzi poskytovateľom a prijímateľom dotácie 

podliehajú zúčtovaniu do 29.02.2012. 

 

b)  finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu 

 
Poskytovateľ 

 

Účelové určenie grantu, 

 - bežné výdavky 

Suma 

poskytnutých 

prostriedkov 

v roku 2011 

Suma 

použitých 

prostriedkov 

v roku 2011 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

ÚPSVaR - ESF Aktivačná činnosť 1122 1122 0 

ÚPSVaR - ŠR Aktivačná činnosť 198 198 0 

KÚŽP Banská Bystrica Starostlivosť o ŽP 65 65 0 

Ministerstvo vnútra Hlásenie pobytu obyvateľov 230 230 0 

KŠÚ Banská Bystrica Predškolská výchova 671 671 0 

Obvodný úrad Brezno Komunálne voľby 542 542 0 

Obvodný úrad Brezno Sčítanie obyvateľov, domov 733 733 0 

KÚŽP Banská Bystrica  Povodňové práce 2000 2000 0 

 

c) finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 
Poskytovateľ 

 

 

 

                             

Účelové určenie - bežné výdavky 

 

 

 

 

Suma 

poskytnutých 

prostriedkov 

v roku 2011 

Suma 

použitých 

prostriedkov 

v roku 2011 

 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

Environmentálny fond Domáce kompostovanie 25492 25492 0 
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d) finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Banskobystrický 

samosprávny kraj 

 

300 

 

300 

 

0 

 

11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Výdavky bežného rozpočtu v EUR podľa programov 

Program Názov výdavku 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2011 

1 Plánovanie, manažment a kontrola 3 586,00 3 400,00 3 092,67 

2 Propagácia a marketing 11 965,00 12 014,00 11 738,11 

3 Služby občanom 1 128,00 1 100,00 947,05 

4 Bezpečnosť 4 026,00 4 026,00 3 758,21 

5 Odpadové hospodárstvo 19 298,00 45 347,00 48 344,71 

6 Komunikácie 4 500,00 6 500,00 3 075,58 

7 Vzdelávanie 54 753,00 54 360,00 49 060,66 

8 Šport a kultúra 6 873,00 7 173,00 7 888,10 

9 Prostredie a život 25 106,00 25 881,00 4 546,10 

10 Sociálne služby 13 170,00 13 170,00 12 980,78 

11 Administratíva 80 632,00 81 877,00 75 707,65 

Spolu  225 037,00 254 848,00 221 139,62 

 

Príloha č.1 Záverečného účtu – Hodnotenie programového rozpočtu 

 

 

Vypracovala:   

Mgr. Mária Ľuptáková                                                                 

 

 

 

V Braväcove,  dňa  26.03.2012 
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12. Návrh uznesenia: 
 

1. Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Záverečný účet Obce Braväcovo a celoročné 

hospodárenie bez výhrad. 

 

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtu obce  v sume 36469  €,  

zisteného 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, na  tvorba rezervného fondu.   

 

3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2011. 

 

4. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


