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1. Základná charakteristika  

Názov účtovnej jednotky  Obec  Braväcovo 
Sídlo:     Braväcovo 196, 976 64 

Dátum zriadenia:   zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

IČO:     00313301 

DIČ:      2021223050 

Kód obce:    508489 

Kód okresu:     603 

Právna forma:   801 – obec  

(samostatný územný samosprávny a správny celok SR) 

OKEČ:    84110 – všeobecná verejná správa 

 

 Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 

a o potreby jej obyvateľov.  

 

1.1 Geografické údaje 

 

Geografická poloha obce :  

Obec Braväcovo sa rozprestiera na južných svahoch Nízkych Tatier, v nadmorskej výške 650 

m n.m 12 km východne od mesta Brezna. Dedinka je so svojimi osadami Podholie a Srnkovo 

zo všetkých strán ohraničená prekrásnym prírodným prostredím, v ktorom prevládajú ihličnaté 

lesy. Vznikla ako drevorubačská osada koncom 16. storočia. Prvá písomná zmienka pochádza z 

roku 1630. Cez obec prechádza zeleno značená turistická trasa,  po ktorej sa dostanete na 

najvyšší vrch katastra Beňuška (1544 m. n.m.), ľudovo nazývaného aj Käčka.  

 

Susedné mestá a obce :  obec Beňuš je vzdialená 2 km, mesto Brezno je vzdialené 12 km 

Celková rozloha obce : 2966 ha 

Nadmorská výška : 650 m.n.m. 

 

1.2 Demografické údaje  

 

Počet obyvateľov:  685 obyvateľov  

-  z toho 555 dospelých (278 mužov a 277 žien) 

-             130 detí (56 chlapcov a 74 dievčat) 

- priemerný vek:  40 rokov        

Hustota  obyvateľov na km
2
: 24   

Národnostná štruktúra : slovenská národnosť 99,7 % 

                                       maďarská 0,1 %     

                                       iné 0,2 %                          

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania: 

- rímsko-katolícka cirkev 95,48 % 

- evanjelická cirkev augs. vyznania 0,27 % 

- grécko-katolícka cirkev 0,27 % 

- evanjelická cirkev metodistická 0,13 % 

- iné, nezistené 2,39 % 
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- bez vyznania 1,46 % 

 

1.3 Ekonomické údaje  

 

Nezamestnanosť v obci:  10,33 % 

Nezamestnanosť v okrese:  17,72 % 

 

1.4 Symboly obce 

 

Erb obce:  

Erb obce Braväcovo tvorí v hlave modrého štítu strieborná píla bruchatka so zlatými 

rukoviatkami, pod ňou prekrížené strieborné sekery na zlatých poriskách prekryté ešte 

striebornou valaškou na zlatom porisku.  

 

Vlajka obce: 

Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/9), modrej (2/9), 

bielej (1/9), žltej (1/9), bielej (1/9), modrej (2/9), a bielej (1/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a 

ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.  

 

Symboly obce Braväcovo sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod 

signatúrou B-136/99. 

 

Pečať obce: 

Pečať tvorí erb obce Braväcovo s kruhopisom v hornom okraji „OBEC BRAVÄCOVO“ dolný 

okraj je vyplnený 5 hviezdami. 

 

1.5 História obce  

Obec Braväcovo, okres Brezno sa rozprestiera na južných svahoch strednej časti Nízkych 

Tatier. V rodnom liste má dátum z konca 16.storočia, kedy existovala ako komorská 

drevorubačská osada na území dnes už susednej obce Beňuš. Ako však Braväcovo či susedná 

obec Beňuš vznikli, nie je úplne známe dodnes. Braväcovo i 2 km vzdialená susedná obec 

Beňuš sa spomínajú v roku 1630 v Breznianskych listinách (Acta Consulária 1549 - 1638). 

Ďalší dokument uvádza, že Braväcovo s osadami Podholie a Srnkovo bolo založené v XVI. 

storočí nemeckými baníkmi a poľskými uhliarmi. Pracovali tu v medených baniach, po 

vyčerpaní ložísk rúbali lesy a usadili sa na tomto území natrvalo. 

Zaujímavý je aj pôvod názvu tejto malebnej dedinky. Ako uvádzajú dobové pramene, ale i 

súčasní pamätníci obce, ešte pred vznikom Braväcova sa na tomto území nachádzali rozsiahle 

bariny a močiare. V týchto barinách sa radi zdržiavali diviaky - bravy, ktoré tu žili ako v 

chlievoch. Práve tieto zvieratá sú zrejme aj pôvodcami názvu vtedy ešte osady menom 

Braväcovo. Pôvodne bola osada Podholie 1500 m vyššie na severozápad Pod Hoľu, odkiaľ je 

odvodené meno osady. Osada Srnkovo je najsevernejšia a rozlohou najmenšia. Založil ju 

praotec Srnka. Braväcovo ako obec bola až do konca 50-tych rokov 20. storočia súčasťou obce 

Beňuš. Úplnú samostatnosť získala v roku 1957 ako najmladšia obec okresu Brezno. Kým v 

roku 1828 sídlilo v osade 44 domov, v ktorých žilo 332 obyvateľov, po osamostatnení mala 

obec 1 027 obyvateľov. Obyvateľstvo sa v minulosti zaoberalo drevorubačstvom, ovčiarstvom 

a prácou v okolitých železiarskych podnikoch. Keďže obec až do roku 1957 nebola samostatná, 

nemohli sa zachovať ani jej relikvie - pečať a iné symboly, charakterizujúce obec. Preto pri 

tvorbe obecného erbu bolo potrebné pristúpiť k vytvoreniu návrhu novotvaru. Jeho základom 

by sa po úpravách, resp. doplnení stal pečatný symbol Beňuša, ktorého súčasťou bolo 

Braväcovo viac ako tri storočia. Pre Beňuš sa dochovala obecná pečať, pochádzajúca z 
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polovice 19. Storočia. Odtlačok nedatovaného typária je uložený v Štátnom oblastnom archíve 

(ŠOBA) v Banskej Bystrici, kde sa dochoval na písomnosti z 23.2.1858. Na pečati s 

kruhopisom Cis.Kra.Handel Benus (Cisársko-kráľovský handel Beňuš ) je vyobrazená píla a tri 

skrížené charakteristické drevorubačské sekery (sekera, capík a pod.) Vzhľadom na to, že 

drevorubačstvo či iné lesné práce boli v minulosti (a vlastne i v súčasnosti) charakteristické aj 

pre Braväcovo, bola  táto pečať vhodným východiskom pri tvorbe obecného erbu.  

 

1.6 Výchova a vzdelávanie  
 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Materská škola, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ktorú v súčasnosti navštevuje  25 

detí. 

 Školopovinné deti navštevujú Základnú školu v Beňuši, prípadne v Brezne.     

 

1.7  Zdravotníctvo 
 

Zdravotná starostlivosť v obci nie je zabezpečená. Najbližšie obvodné zdravotné stredisko je 

v obci Beňuš, kde je lekár: všeobecný, detský, zubný. V obci Braväcovo je jeden krát do 

mesiaca poradňa pre matky s deťmi. 

 

1.8  Sociálne zabezpečenie 
 

Obec poskytuje  opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytuje terénnou formou,  v rodinnom dome 

klienta, na základe uzatvorenej zmluvy v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách v znení neskorších predpisov. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za 

poskytované opatrovateľské služby v zmysle VZN č. 7/2009. K 31.12.2012 bola poskytovaná 

opatrovateľská služba 6 klientom, ktorú vykonávalo 6 opatrovateliek.   

 

1.9  Kultúra 

 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje: 

Bukovinka 

Bielohandeľské kultúrne združenie Bukovinka vzniklo 30.11.1999. Súčasťou BKZ      

Bukovinka je aj folklórny súbor Bukovinka a  ľudová hudba rovnomenného názvu. V súbore 

pod vedením Ing. Mareka Pôbiša, ktorý je zároveň prímašom ľudovej hudby, tancujú 

mládežníci z Braväcova i z blízkeho okolia. Členskú základňu tvorí približne 40 mladých ľudí. 

Tretí júlový víkend sa  konal jubilejný 11. ročník folklórneho festivalu na Bielych Handľoch. 

V piatkovom programe sa predstavil zahraničný hosť z Bulharska, Nadeje z Paríža a Divadelný 

súbor z Hriňovej. V sobotu sa predstavili detské folklórne súbory, regionálne folklórne súbory 

a vyvrcholením festivalu bolo profilové vystúpenie folklórneho súboru Mostár z Brezna. 

Hlavné ciele činnosti, sú rozvoj a šírenie tradičnej ľudovej kultúry v obci a regióne, metodické 

pôsobenie a vytváranie odborného zázemia, organizovanie kultúrnych, športových a 

spoločenských súťažných podujatí, vytváranie podmienok pre užitočné využívanie voľného 

času pre mladých ľudí na vidieku. 

Domovina 

Z iniciatívy talentovaných obyvateľov obce, ich láske k hudbe a spevu vôbec, sa v roku 1995 

pod vedením kultúrneho pracovníka Jozefa Gašperana vytvoril miešaný spevácky zbor s 

názvom Domovina. V tomto kultúrnom telese sa stretávajú tri desiatky ľudí  z Braväcova, ale 

sú tu aj speváci z blízkeho okolia.   Zbor vystupuje aj na rôznych podujatiach organizovaných 

obcou, ale aj na prehliadkach vážnej hudby a zborových piesní. Nezabudnuteľné sú ich 



Výročná správa Obce Braväcovo za rok 2012 6/18 
 

 

1.10  Hospodárstvo  

 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- COOP Jednota Brezno 

- Penzión Schweintaal, s.r.o. 

- Pohostinstvo pod Hruškou, Braväcovo 153 

- Družstvo vlastníkov oviec 

 

1.11  Organizácie v obci 

 

V obci vyvíjajú činnosť organizácie a združenia: 

-  BKZ Bukovinka 

- FK Sokol Braväcovo 

- FK Internacionál Sokol Braväcovo 

- Stolno-tenisový klub Sokol Braväcovo 

- Športový klub – Fitness Braväcovo 

- ZO JDS 

- Miestny spolok SČK 

- OZ Čučoriedka 

- Ochotnícky súbor M-Bravo 

- ZO SZBP Braväcovo    

- DHZ Braväcovo 

- Turistické združenie Braväckí Lišiaci 

 

1.12  Organizačná štruktúra obce  

 

Starosta obce: Ing. Peter Baliak 

Zástupca starostu obce: Ivan Kuvik 

vianočné zborové piesne Vážnej hudby v kostole.  

Divadlo 
Ochotnícky divadelný súbor M-Bravo (Mladí braväckí ochotníci)  vyvíjajú svoju činnosť od 

roku 1988. Tvorivou organizačnou prácou, chuťou a nadšením ochotníckych umelcov, sa 

každoročne darí organizovať 1 – 2 divadelné činoherné predstavenia pre tunajších 

návštevníkov, ale i vystúpenia mimo obce. Svoju premiéru malo divadelné predstavenia 

ochotníckeho súboru M-Bravo  na Vianoce s názvom „Povýšenie“  v príprave a réžii vedúceho 

Juraja Gašperana. 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Braväcove  

Pestrosť spoločenského života, ktorým naša obec žije v podstate počas celého roka dlhodobo 

aktívne dotvárajú aj braväckí dôchodcovia. Miestna organizácia vznikla v roku 2004 pod 

vedením Jolany Divokovej a so súčasným počtom členov 41 patrí v rámci okresu k tým 

menším, no napriek tomu veľmi činorodým. V marci absolvovali v spolupráci so ZO SČK 

akciu pri príležitosti mesiaca knihy a koncom v apríli sa spevácka skupina Jeseň života 

predstavila na  prehliadke speváckych skupín seniorov v Brezne. V máji zorganizovali okresné 

športové hry seniorov v Braväcove. Poslednou akciou v roku 2012 bolo spievanie kolied 

v spolupráci  s OZ Čučoriedka, deťmi MŠ a FS Bukovinka, pri ktorom bol aj slávnostne 

rozsvietený vianočný stromček v centre obce.  Činnosť jednoty dôchodcov však vonkoncom 

nie je iba o zmysluplnom využití času pre tých skôr narodených, ale je rovnako prejavom 

nezištnej pomoci a vyjadrením záujmu o spoločné hodnoty. Stačí len spomenúť navštevovanie 

chorých členov organizácie, vyčistenie a sprístupnenie horského prameňa s pitnou vodou. 
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Hlavný kontrolór obce: Mgr. Zuzana Cígerová 

 

Obecné zastupiteľstvo: Oľga Cabanová, Ing. Miroslav Kán, Mgr. Silvia Kánová, Rastislav 

Gašperann, Ivan Kuvik, Štefan Ľupták, Bc. Slavomír Pôbiš 

Komisie pri OZ:   

- finančná komisia – Bc. Slavomír Pôbiš -  predseda 

                                           Mgr. Miroslav Kán, Bc. Peter Adamský 

- stavebná komisia – Ing. Miroslav Kán -  predseda 

                               Štefan Ľupták, Ing. Vladimír Vrbovský, Valéria Šperková 

- kultúrno-športová komisia – Mgr. Silvia Kánová – predseda 

                                              Juraj Gašperan, Bc. Slavomír Pôbiš 

- komisia na prijímanie oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

starostu a poslancov OZ v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. – Mgr. Silvia Kánová, Ivan              

                                                                                                 Kuvik, Bc. Slavomír Pôbiš 

- komisia pre verejný poriadok – Oľga Cabanová, Rastislav Gašperan, Ivan Kuvik. 

 

Obecný úrad: 

Pracovníčky úradu: Mgr. Mária Ľuptáková, Ing. Veronika Ivanková 

Úradné hodiny: 

Pondelok, utorok, štvrtok   8:00-12:00  13:00-15.00 hod. 

Streda:     8:00-12:00      13.00-17:00 hod. 

Piatok                8:00-12:00  

Kontakty: tel. č. 048/1698132, 048/6198818 

                 fax:   048/6198818  

e-mail: obecbravacovo@stonline.sk 

http://www.bravacovo.sk 

Materská škola: Monika Matulíková – riaditeľka 

Stavebný úrad: spoločný úrad v Polomke 

Opatrovateľská služba: spoločný úrad v Heľpe 

  

2. Rozpočet obce na rok 2012 a jeho plnenie 
 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2012. 

Obec v roku 2012 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 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný   

rozpočet   bol   zostavený   ako  vyrovnaný a  kapitálový   rozpočet ako  vyrovnaný  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2011,  uznesením č. 36/11, 

bod 2. Rozpočet bol zmenený nasledovne: 

- prvá zmena   schválená dňa 23.02.2012 uznesením č. 06/12, 

- druhá zmena schválená dňa 26.04.2012 uznesením č. 17/12 a 18/12, 

- tretia zmena schválená dňa 28.06.2012 uznesením č. 29/12 a 33/12 

- štvrtá zmena  schválená dňa 23.08.2012 uznesením č. 38/12 a 39/12 

- piata zmena schválená dňa 25.10.2012 uznesením č. 50/12. 

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

prostriedky zo štátneho rozpočtu a v zmysle § 14 ods. 2, písm. a) – presun rozpočtovaných 

mailto:obecbravacovo@stonline.sk
http://www.bravacovo.sk/
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prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 

výdavky.   

 

Rozpočet obce k 31.12.2012 v  € 

 

 

 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 231688,00 299267,00 

z toho :   

Bežné príjmy 231438,00 249882,00 

Kapitálové príjmy 250,00 41245,00 

Finančné príjmy 0 8140,00 

Výdavky celkom 231688,00 299267,00 

z toho :   

Bežné výdavky 231438,00 231817,25 

Kapitálové výdavky 250,00 67449,75 

Finančné výdavky 0 0 

Rozpočet obce 0 0 

 

 

2.1  Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v  €  

 
Rozpočet na rok 2012 

(sumár bežných 

a kapitálových príjmov) 

 

Rozpočet po zmenách na 

rok 2012 

(sumár bežných 

a kapitálových príjmov) 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2012 

(sumár bežných 

a kapitálových 

príjmov) 

% 

plnenia 

231688,00 291127,00 301472,76 104 

 

a) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

  

 

Rozpočet na rok 2012 

 

Rozpočet po zmenách na 

rok 2012 

Skutočnosť 

k 31.12.2012 

% 

plnenia 

204833,00 205583,00 209052,52 102 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

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

k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 138676,17 €, čo predstavuje plnenie na 

99,77 %.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 54772 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 58359,59  €, čo je 106,53 

% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 50673,13 €, dane zo stavieb boli v sume 

7629,87 € a dane z bytov boli v sume 56,59  €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  

58238,97 €, za nedoplatky z minulých rokov 120,62 €. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky 

na dani z nehnuteľností v sume 1296,03  €. 

c) Daň za psa   
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Z rozpočtovaných 398 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 449,78 €, čo je 113 % 

plnenie.  

 

 

d) Daň za nevýherné hracie prístroje  
Z rozpočtovaných 1082 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 1065,52  €, čo je 98 % 

plnenie.  

Spoločnosť Barbot Slovakia, s.r.o. Brezno prevádzkovala v obci k 1.1.2012  nevýherné hracie 

prístroje v počte 4 ks. Spoločnosť ASCOMP spol. s r.o., Sliač prevádzkuje videohry a v zmysle 

zákona č. 171/2005 o hazardných hrách uhradila odvod vo výške 800 €. 

e) Daň za ubytovanie  
Z rozpočtovaných 700 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 966,30  €, čo je 138 % 

plnenie.  

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 9100 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 9004,06 €, čo je 99 % 

plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  8340,73 €, za nedoplatky z minulých rokov 

663,33 €. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na poplatok za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad v sume 858,59  €. 

g) Z úhrad za dobývací priestor 

Z rozpočtovaných 531 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 531,10 €, čo je 100 % 

plnenie.  

 

b) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

 

Rozpočet na rok 2012 

 

Rozpočet po zmenách na 

rok 2012 

Skutočnosť 

k 31.12.2012 

% 

plnenia 

24871,00 24121,00 29545,95 122 

  

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 80,82 €. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov 

a objektov v sume  od SVPS Banská Bystrica. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtované správne poplatky boli vo výške  625 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 

v sume 2438,50 €, čo je 390 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych 

poplatkov za prevádzku výherných prístrojov, ktoré sú v sume 1500 €, poplatky za overenie 

listín a podpisov v sume 405 €, stavebný úrad v sume 189 €,  ostatné správne poplatky (napr. 

rybársky lístok, výrub drevín) sú v sume 344,50 €. Za porušenie  predpisov bola na účet obce 

pripísaná čiastka 70 €, ktorá nebola rozpočtovaná. 

c) Poplatky z náhodného predaja a služieb 

Z rozpočtovaných 14870 €  za predaj výrobkov, tovarov a služieb bol skutočný príjem 

k 31.12.2012 v sume 18512,56  €, čo je 124,50  % plnenie. Príjmy za ubytovanie v turistickej 

ubytovni Kečka boli v sume 6418,20 €, za použitie spoločenskej miestnosti a jedálne 

v turistickej ubytovni bolo zinkasovaných 1459,80 €, príjmy za opatrovateľskú službu boli 

v sume 4396 €, stočné vo výške 4297,65 €, poplatok za používanie kultúrno-spoločenského 

areálu v prírode bol vo výške 197 €, za predaj odpadových nádob 504 €, iné poplatky (napr. 

poplatky za dom smútku, vyhlásenie v miestnom rozhlase, použitie kultúrneho domu a pod.)  

boli v celkovej sume 1239,91 €.  

Z rozpočtovaných poplatkov za MŠ vo výške 900 €, bolo skutočné plnenie v sume 829,55 €, čo 

predstavuje 92 % plnenie. 
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Z rozpočtovaných poplatkov za stravné v sume 6870 € bol k 31.12.2012 skutočný príjem vo 

výške 6916,23 €, čo predstavuje 101 % plnenie. 

K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na stočnom v sume 501,17 € a opatrovateľskej službe 

v sume 391,65 €.  

d) Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

K 31.12.2012 bol príjem za znečisťovanie ovzdušia vo výške 132,80 €. 

e) Úroky z tuzemských vkladov 

Z rozpočtovaných 720 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 347 €, čo predstavuje 48 % 

plnenie. 

f) Ostatné príjmy 

Z rozpočtovaných 136 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 218,49 €, čo predstavuje 

161 %  plnenie. Z refundácie skladníka CO bol príjem v sume 136 €, z refundácie mzdy kuriča 

bol príjem vo výške  62,49 €.  

 

c) Bežné príjmy - ostatné príjmy, granty a transfery:  

 

Rozpočet na rok 2012 

 

Rozpočet po zmenách na 

rok 2012 

Skutočnosť 

k 31.12.2012 

% 

plnenia 

1734,00 20178,00 20101,29 100 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

P.č. Poskytovateľ   Suma 

v € 

Účel  

1. ÚPSVaR v Brezne 1146,59 Aktivačná činnosť 

2. ÚPSVaR v Brezne 80,95 Školské potreby, stravovanie detí 

v hmotnej núdzi 

3. ÚPSVaR v Brezne 22,54 Osobitný príjemca dávky - RP 

4. ÚPSVaR v Brezne 3067,73 Chránené pracovisko - § 56 zákona 

č. 5/2004 Z.z. 

5. ÚPSVaR v Brezne 1598,85 Nízke príjmy - § 50a zákona č. 

5/2004 Z.z. 

6. KUŽP Banská Bystrica 75,24 Starostlivosť o životné prostredie 

7. KŠÚ Banská Bystrica 1309,00 Školstvo 

8. Ministerstvo vnútra SR 229,68 Hlásenie pobytu občanov 

9. Ministerstvo vnútra SR 745,71 Voľby do NR SR 

10. Ministerstvo kultúry SR 500,00 Doplnenie knižničného fondu 

11. Ministerstvo financií SR 10500,00 Oprava futbalových šatní 

10. Recyklačný fond Bratislava 425,00 Separovaný zber 

11. Nadácia ARX 400,00 Zachovanie kultúrnych hodnôt, 

podpora a rozvoj športu v obce 

 

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

 

4) Kapitálové príjmy:  

 

Rozpočet na rok 2012 Rozpočet po zmenách  Skutočnosť k 31.12.2012 % 

plnenia 

250,00 41245,00 42773,00 104 
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a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 

Z rozpočtovaných 250 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 bol v sume 1778 €. Príjem z predaja 

pozemkov v zmysle uznesenia OZ č.11/12 a v zmysle uznesenia OZ č. 32/11. 

b) Granty a transfery 

V roku 2012 obec získala nasledovné granty a transfery : 

 

P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v € Investičná akcia 

1. Environmentálny fond Bratislava 36995,00 Výstavba kanalizácie 

2. Obvodný úrad Banská Bystrica 4000,00 Prevencia kriminality 

 

d) Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2012 Rozpočet po zmenách  Skutočnosť k 31.12.2012 % 

plnenia 

0 8140,00 8140,00 100 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 50/12 zo dňa 27.10.2012 bolo schválené použitie časti 

rezervného fondu v sume 8140,00 €. 

 

2.2  Rozbor  čerpania výdavkov za rok 2012 v €  
 

Rozpočet na rok 2012 

(sumár bežných 

a kapitálových 

výdavkov) 

Rozpočet po zmenách na 

rok 2012 

(sumár bežných 

a kapitálových výdavkov) 

Skutočnosť k 31.12.2012 

(sumár bežných 

a kapitálových 

výdavkov) 

% 

plnenia 

231688 299267 298031,85 100 

 

a) Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2012 Rozpočet po zmenách  Skutočnosť k 31.12.2012 % 

plnenia 

231438 231817,25 230635,18    99            

 

 

Funkčná klasifikácia  Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po zmenách 

Skutočnosť % 

plnenia 

Výdavky verejnej správy 104887,00 75803,25 75248,06 99 

Finančná a rozpočtová oblasť 962,00 1142,00 1101,05 96 

Všeobecné verejné služby  0 746,00 745,71 100 

Civilná ochrana 156,00 156,00 156,00 100 

Ochrana pred požiarmi 1000,00 376,00 371,77 99 

Správa a údržba ciest 2100,00 3314,00 3305,45 100 

Nakladanie s odpadmi 9350,00 10953,00 10950,28 100 

Nakladanie s odpadovými vodami 9800,00 14975,00 14901,04 100 

Ochrana prírody a krajiny 80,00 75,00 75,24 100 

Rozvoj obcí 2550,00 11374,00 11366,62 100 

Verejné osvetlenie 2490,00 3125,00 3124,52 100 

Rekreačné a športové služby 0 17318,00 17318,42 100 
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Knižnice 653,00 1259,00 1258,16 100 

Ostatné kultúrne služby 7040,00 4237,00 4233,63 100 

Vysielacie a vydavateľské služby 2855,00 937,00 936,79 100 

Náboženské a iné spoločenské služby 480,00 451,00 450,29 100 

Rekreácia, kultúra inde  neklasif. 10736,00 10451,00 10443,04 100 

Vzdelávanie - predškolská výchova 38951,00 36641,00 36448,54 99 

Vzdelávanie - školské stravovanie  17687,00 14602,00 14317,25 98 

Sociálne zabezpečenie - staroba 18661,00 23842,00 23844,18 100 

Sociálna pomoc občanom v HN 0 23,00 22,54 98 

Dávky – rodina a deti 0 17,00 16,60 98 

Príspevky neštátnym subjektom 1000,00 0 0 0 

Spolu 231 438.00 231 817.25 230 635.18 99 

 

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

Z rozpočtovaných 83959 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 83775,07 €, čo je 

99,78 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov všetkých organizačných 

útvarov, vrátane starostu obce. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  31324 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 30.817,50 €, čo je 

98,57 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.  

c) Tovary a služby 

Z  rozpočtovaných 116534,25 € bolo skutočne  čerpané k 31.12.2012 v sume 116042,61 €, čo   

je 99,74 %  čerpanie. 

Cestovné náhrady: z rozpočtovaných 3441 €, bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 

3440,74 €, čo predstavuje 100 % 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  boli poskytnuté cestovné náhrady v zmysle zákona 283/2002 Z.z. o cestovných 

náhradách v znení neskorších predpisov. 

Energie, voda, komunikácie: z rozpočtovaných 30792 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2012 

v sume 30728,15 €, čo predstavuje 99,79  % čerpanie. Sú tu zahrnuté všetky druhy energií a to 

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

a poštové služby. 

Materiál: z rozpočtovaných 11259 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 11251,83 €, 

čo predstavuje 100 % čerpanie. Je tu zahrnutý všeobecný materiál (kancelárske potreby, toner, 

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

všetky organizačné útvary.  

Dopravné: z rozpočtovaných 2043 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 2034,99 €, čo 

predstavuje 100 % 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 pre všetky organizačné útvary. 

Rutinná a štandardná údržba: z rozpočtovaných 18610,25 € bolo skutočne čerpané 

k 31.12.2012 v sume 18263,86 €, čo predstavuje 98 % čerpanie. 

Nájomné za nájom: z rozpočtovaných 188 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 

187,51 €. Ide predovšetkým o čerpanie za nájom  parcely, kde sa nachádza čistiareň 

odpadových vôd. 

Služby: z rozpočtovaných 43727 € bolo k 31.12.2012 skutočne čerpané 43661,93 €, čo 

predstavuje 100 % čerpanie. Prevažnú časť výdavkov tvoria  výdavky na odvoz a uskladnenie 

komunálneho odpadu, obsluhu ČOV, stravovanie zamestnancov obce, stravovanie detí MŠ 

Braväcovo, verejné obstarávanie, údržba miestnych komunikácií, vypracovanie geometrických 
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plánov, vykonanie auditu, poistenie majetku obce, služby spojené s vydávaním obecných novín 

Braväčan, povinný prídel do sociálneho fondu, poplatok za vedenie účtov, spracovanie agendy 

opatrovateľskej služby  a iné. 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 6474 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 6473,60 €, čo 

predstavuje 100 % čerpanie. Čerpanie predstavujú výdavky na členské príspevky združeniam, 

organizáciám, v ktorých je obec členom a transfery organizáciám pôsobiacim na území obce. 

 

b) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 

2012 

Rozpočet po 

zmenách na rok 

2012 

Skutočnosť 

k 31.12.2012 

% plnenia 

250 67449,75 67396,67            100 

 

v tom : 

           

Funkčná klasifikácia Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po zmenách 

skutočnosť % 

plnenia 

Ekonomická oblasť 0 8140,00 8139,90 100 

Ochrana životného prostredia 0 39628,75 39628,31 100 

Bývanie a občianska vybavenosť 250 7541,00 7488,46 99 

Rekreácia, kultúra a náboženstvo 0 12140,00 12140,00 100 

Spolu 250 67449,75 67396,67 100 

 

a) Ekonomická oblasť - cestná doprava 

Ide o nasledovné investičné akcie : 

- vybudovanie odvodňovacej priekopy v sume 8139,90 €. 

b) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami 
Ide o nasledovné investičné akcie : 

- pokračovacie práce vo výstavbe kanalizácie v sume 39628,31 €. 

c) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí 

Ide  o nasledovné investičné akcie: 

- výstavba kamerového systému v sume 5263,66 €, 

      - vypracovanie rozpočtu k projektovej dokumentácii „Braväcovo – centrum obce“ v sume      

     204 €, 

- vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 2020,80 €,  z toho: 

  pre územné rozhodnutie „IBV Braväcovo – miestne komunikácie, inžinierske 

siete“ v sume 1432,80 € 

 geometrický plán pre projekt stavby miestnej komunikácie v sume 588 €. 

d) Rekreácia, kultúra a náboženstvo – turistická ubytovňa 

Ide  o nasledovné investičné akcie: 

- vypracovanie projektu na akciu: „Klub dôchodcov – zmena účelu užívania na turistickú 

ubytovňu- stavebné úpravy a nadstavba“   v sume 11640 € 

-  vybavenie stavebného povolenia na akciu „Klub dôchodcov – zmena účelu užívania na 

turistickú ubytovňu - stavebné úpravy a nadstavba“   v sume 500 €. 

c) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 

0                   0                0 
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2.3 Plán rozpočtu na roky 2013 - 2014 

 

Príjmy celkom 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2012 

Plán na rok 

2013 

Plán na rok 2014 Plán na rok 2015 

Príjmy celkom 309612,76 259352 248897 247022 

z toho :     

Bežné príjmy 258699,76 255742 248897 247022 

Kapitálové príjmy 42773,00 3610 0 0 

Finančné príjmy 8140,00 0 0 0 

 

 Výdavky celkom 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2012 

Plán na  rok 

2013 

Plán na  rok 

2014 

Plán na  rok 

2015 

Výdavky celkom 298031,85 259352 248897 247022 

z toho :     

Bežné výdavky 230635,18 232052 248897 247022 

Kapitálové výdavky 67396,67 27300 0 0 

Finančné výdavky 0 0 0 0 

 

 

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2012 

 
 

 Rozpočet po 

zmenách 2012 

v celých € 

Skutočnosť 

k 31.12.2012 

v celých € 

Príjmy celkom 299267,00 309612,76 

z toho :   

Bežné príjmy 249882,00 258699,76 

Kapitálové príjmy 41245,00 42773,00 

Finančné príjmy 8140,00 8140,00 

Výdavky celkom 299267,00 298031,85 

z toho :   

Bežné výdavky 231817,25 230635,18 

Kapitálové výdavky 67449,75 67396,67 

Finančné výdavky 0 0 

Hospodárenie obce za rok 2012  0 3440,91 

 

Prebytok rozpočtu v sume 3440,91  €  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. 
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4. Bilancia aktív a pasív v celých eurách 

4.1 A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2012 KZ  k  31.12.2012 

Majetok spolu 990545 1183930,67 

Neobežný majetok spolu 800487 987313,02 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 9336 8169,10 

Dlhodobý hmotný majetok 791151 831685,92 

Dlhodobý finančný majetok 0 147458 

Obežný majetok spolu 188193 195700,06 

z toho :   

Zásoby 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  1819 5890,00 

Finančné účty  186374 189910,06 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  1865 917,59 

 

 

4.2 P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2012 KZ  k  31.12.2012 

Vlastné imanie a záväzky spolu 990545 1183930,67 

Vlastné imanie  764159 962879,07 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  764159 962879,07 

Záväzky 13540 15927,09 

z toho :   

Rezervy  2676 5319,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé záväzky 49 123,58 

Krátkodobé záväzky 10814 10484,51 

Bankové úvery a výpomoci 1 0 

Časové rozlíšenie 212846 205124,51 
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5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých eurách 

5.1. Pohľadávky  

Pohľadávky  Stav 

k 31.12 2011 

Stav 

k 31.12 2012 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   1819,00 5890,00 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0  

 

5.2 Záväzky 

 

Záväzky Stav 

k 31.12 2011 

Stav 

k 31.12 2012 

Záväzky do lehoty splatnosti   10863,00 10608,09 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 

6. Hospodársky výsledok v  eurách  

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2011 

Skutočnosť 

k 31.12.2012 

Náklady 247385 260211,78 

50 – Spotrebované nákupy 63643 38698,17 

51 – Služby 34130 57742,42 

52 – Osobné náklady 110865 121947,31 

53 – Služby 252 372,44 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 1370 1447,68 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

29787 33062,78 

56 – Finančné náklady 2333 1230,81 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 4855 5650,00 

59 – Dane z príjmov 150 60,17 

Výnosy 265033 311474,07 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 5560 9607,91 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 206238 221920,90 

64 – Ostatné výnosy 10470 8103,94 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

3606 2676,93 

66 – Finančné výnosy 786 347,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC 

38373 68817,39 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV / 

 

+17648 

 

+51262,29 
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7. Ostatné  dôležité informácie  

7.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2012 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v €  

ÚPSVaR v Brezne Aktivačná činnosť 1146,59 

ÚPSVaR v Brezne Školské potreby, stravovanie detí 

v hmotnej núdzi 

80,95 

ÚPSVaR v Brezne Osobitný príjemca dávky - RP 22,54 

ÚPSVaR v Brezne Chránené pracovisko - § 56 zákona č. 

5/2004 Z.z. 

3067,73 

ÚPSVaR v Brezne Nízke príjmy - § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. 1598,85 

KUŽP Banská Bystrica Starostlivosť o životné prostredie 75,24 

KŠÚ Banská Bystrica Školstvo 1309,00 

Ministerstvo vnútra SR Hlásenie pobytu občanov 229,68 

Ministerstvo vnútra SR Voľby do NR SR 745,71 

Ministerstvo kultúry SR Doplnenie knižničného fondu 500,00 

Ministerstvo financií SR Oprava futbalových šatní 10500,00 

Recyklačný fond Bratislava Separovaný zber 425,00 

Nadácia ARX Zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora 

a rozvoj športu v obce 

400,00 

Environmentálny fond 

Bratislava 

Výstavba kanalizácie 36995,00 

Obvodný úrad Banská 

Bystrica 

Prevencia kriminality 4000,00 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

- dotácia z Environmentálneho fondu na výstavbu kanalizácie 

 

7.2 Poskytnuté dotácie  

 

V roku 2012 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 17/2009    

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce na celoročnú činnosť:  

 

 

Prijímateľ dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v € 

BKZ Bukovinka 1500 

FK Sokol Braväcovo 2750 

FK Internacionál Sokol Braväcovo 100 

Jednota dôchodcov Braväcovo 250 

OZ Čučoriedka 250 

Ochotnícky súbor M - Bravo 300 

Stolno-tenisový klub Sokol Braväcovo 250 

SZPB Braväcovo 100 

Športový klub – Fitness Braväcovo 150 
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7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- dobudovanie kanalizácie 

- rekonštrukcia turistickej ubytovne 

- rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu 

- oprava miestnych komunikácií 

- majetko – právne vysporiadanie  kultúrno-spoločenského areálu v prírode 

- stavebný obvod N 7 

 

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

 

Vypracovala: 

Mgr. Mária Ľuptáková                                                                                      

 

V Braväcove,  dňa 29.04.2013 

 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


