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1. Úvodné slovo starostu obce  

 

 

Vážení spoluobčania, 

                v stručnosti zhodnotím rok 2016, ktorý bol aj  druhým rokom volebného obdobia 

2014 – 2018. Venovali sme sa prácam a činnostiam, ktoré boli schválené Obecným 

zastupiteľstvom, na ktoré boli v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky  a tie,  ktoré 

nevyžadovali vlastné finančné prostriedky, resp. zabezpečili sme ich zo sponzorských 

prostriedkov.  

Investičné a neinvestičné aktivity. 

           V jarných mesiacoch sme na základe búracieho povolenia odstránili sklad na Vyhonisku 

(bývalá garáž TJ). Následne po ukončení týchto prác sme pristúpili k vybudovaniu strechy na 

Vodojeme Srnkovo. Finančnú výpomoc na materiál nám poskytol podnikateľský subjekt 

pôsobiaci v našej obci, AGB Beňuš, družstvo. Všetky stavebné práce  vykonali naši pracovníci 

– zamestnanci obce a aktivační pracovníci. 

          Vďaka Petrovi Murgašovi, poslancovi obecného zastupiteľstva, bolo v máji  slávnostne 

otvorené detské ihrisko pod MŠ Braväcovo. Celú výstavbu financoval sám a predstavovala 

čiastku viac ako 12 tisíc EUR. 

           V letných mesiacoch tohto roku  sme vymaľovali spoločenskú miestnosť vrátane 

výmeny a doplnenia stropných svietidiel. Všetci vieme, že budova ako celok potrebuje celkovú 

rekonštrukciu. Máme pripravené projekty, no rekonštrukciu chceme riešiť z mimorozpočtových 

zdrojov obce. V prípade vyhlásenie príslušnej výzvy z eurofondov sme pripravení uchádzať sa 

o finančné prostriedky. 

           Na ČOV Braväcovo bola vykonaná havarijná oprava podávacích čerpadiel a súčasne 

vykonaná rekonštrukcia elektroinštalácie  a technológie v primárnej nádrži. 

           V mesiaci august bol vykonaný nový náter fasády  a vonkajších drevených konštrukcií 

na Dome smútku a Kaplnke, náter  častí krytiny na streche tohto objektu. Aj takýmto spôsobom 

sme prispeli k  25.výročiu vysviacky Kaplnky. 

           Na Amfiteátri bola v jesenných mesiacoch vykonaná výmena drevených šindľov  zo 

smrekovca opadavého na hlavnom prístrešku amfiteátra, na kolibe, na striedačkách futbalového 

ihriska a na informačnom prístrešku.  

           V novembri a decembri boli vykonané úpravy plochy pod MŠ Braväcovo , búranie 

septika, odvodnenie, zásyp a vyrovnanie terénu pod plánovanú stavbu multifunkčného ihriska. 
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        Venovali sme sa aj opravám miestnych komunikácií. Na základe rozhodnutia Obecného 

zastupiteľstva, bolo vyčlenených na opravy vybraných úsekov miestnych komunikácií 3 tis. 

EUR, za ktoré boli opravené najkritickejšie úseky v časti obce Skalka a na Prednej ulici. Tieto 

práce boli vykonané externou spoločnosťou. Najnutnejšie opravy výtlkov časti miestnych 

komunikácií sme vykonali svojpomocne s pracovníkmi obce a aktivačnými pracovníkmi 

(miestna komunikácia Farárik – Kupčok, Okoličány – Libica, Srnkovo, Za Hostincom). Na 

tieto práce bol použitý mletý asfalt získaný sponzorsky. Ďalšie úseky, prípadne celkové opravy 

určitých častí miestnych komunikácií budeme opravovať v budúcom roku. Rozsah a lokality 

opráv  budú závisieť od finančných možností obecného rozpočtu a od rozhodnutia obecného 

zastupiteľstva. 

          V priebehu roka sme sa venovali aj otázke zlepšenia zásobovania pitnou vodou občanov. 

K tejto problematike sa uskutočnilo viac pracovných stretnutí so zástupcami  SVS a.s. Banská 

Bystrica.  Vo vlastnej réžii SVS a.s. vykonala utesnenie vodojemu, vo fáze príprav je 

vybudovanie nového zdroja pitnej vody v doline Hlboká. 

Príprava a realizácia projektov    

           V priebehu tohto roka boli dokončené a odovzdané realizačné projekty na 

Rekonštrukciu budovu MŠ Braväcovo II. poschodie (kúrenie, EE, ďalšie profesie). V októbri 

bolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Zhotoviteľ zaháji práce 

v januári 2017.  

  Pred samotnou realizáciou je projekt „Obnovy sústavy verejného osvetlenia obce 

Braväcovo vrátane prevádzky a údržby“. Zahŕňa v sebe výmenu a doplnenie svietidiel 

pouličného osvetlenia a jeho údržby počas 15 rokov prevádzky. Výmena svietidiel  je 

naplánovaná na začiatok budúceho roka. Máme tiež pripravené podklady na vybudovanie 

multifunkčného ihriska, ktoré chceme vybudovať v budúcom roku. 

          V tomto roku boli podané aj ďalšie žiadosti o dotácie, konkrétne žiadosť na VUC Banská 

Bystrica  o dotáciu na projekt  Amfiteáter Braväcovo – rekonštrukcia štítovej steny a výmeny 

krytiny“ - neschválená, žiadosť na Ministerstvo financií SR  dotáciu na projekt „Rekonštrukcia 

miestnych komunikácií – neschválená, žiadosť na EF MŽP SR na rok 2017  na pokračovanie 

stavby splaškovej kanalizácie, žiadosť na VUC Banská Bystrica na rok 2017 na dotáciu na 

rekonštrukciu hľadiska Amfiteáter Braväcovo. Máme podané aj 4 žiadosti o dotácie 

z eurofondov, ktoré neboli doposiaľ vyhodnotené.     
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Verejné priestranstvá, odpadové hospodárstvo, ostatná činnosť 

            V zimných mesiacoch sa pracovníci obce,  pracovníci na aktivačných prácach 

a menších obecných službách venovali zimnej údržbe MK. Z dôvodu spojazdnenia pôvodnej  

prístupovej cesty k Vodojemu Srnkovo bol na tejto v mesiaci marec a apríl vykonaný výrub 

náletových drevín. 

         V mesiaci máj vykonali posledný zber  opotrebovaných pneumatík od občanov, následné 

bezplatné zneškodnenie na skládke Sekológu v Brezne. Počas vegetačného obdobia 

zabezpečovali kosenie verejných priestranstiev, kosenie futbalového ihriska, kosenie pozemku 

a oprava oplotenia vodojemu Srnkovo,  pranie futbalových dresov, upratovanie priestorov TU 

Kečka, drobné opravy a údržby obecného majetku (oprava šachty na odvod vody pri Dome 

Smútku,  oprava betónovej plochy  a náter kovových konštrukcií v areáli ČOV Braväcovo, 

príprava amfiteátra na FF na BH, – kosenie pozemku okolo vodojemu Srnkovo). 

        Na základe požiadavky konkrétnych občanov bolo zabezpečované vyťahovanie septikov 

obecným vozidlom PV3S Fekál. 

        Pravidelne bol vykonávaný vrecový zber plastov a skla od občanov súpravou Traktor + 

vlečka, na požiadanie konkrétnych občanov zber a odvoz starého nábytku, okien, elektroniky , 

zneškodňovaný  podľa predpisov. 

 Po viac ako ročnej komunikácii so Slovenským pozemkovým fondom (SPF), sme získali 

bezodplatným prevodom do vlastníctva pozemky  v „Centre obce“ pri fontáne.  Týmto 

spôsobom sme ušetrili obecné prostriedky vo výške okolo 5 tis. EUR.  

          V tomto roku obec po niekoľkých pracovných rokovaniach dospela k dohode a odpredala 

AGB Beňuš, družstvo pozemky pod strediskom v Braväcove a časť pozemkov na Vyhonisku. 

Zároveň bola medzi AGB a obcou podpísaná sponzorská zmluva na každoročnú finančnú 

výpomoc obci vo výške 1 500 EUR. Tiež je prísľub  zo strany tohto subjektu podporovať 

každoročne braväcký futbal. 

          Veľmi veľa našich spoluobčanov sa venuje kultúrnospoločenským podujatiam, športu a 

rôznym aktivitám bez rozdielu veku. Sme však radi, že to v Braväcove naozaj žije, preto tak 

ako po minulé roky, aj v roku 2016 sme finančne podporili  kultúrny a duchovný život, ktorý 

máme v Braväcove naozaj bohatý. Spolkom a združeniam sme rozdelili na ich aktivity 

a podujatia celkom 8 tisíc EUR. Nezanedbateľnou pomocou bolo aj bezplatné poskytovanie 

obecných objektov na celoročnú činnosť. Veľká vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 

pomáhajú zviditeľňovať našu obec. 

         To je v stručnosti všetko, čo sme v roku 2016 robili. Nebolo toho veľa, no venovali sme 

sa hlavne príprave finančne náročnejších investícií, ktoré chceme realizovať v budúcom roku. 
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Či už z vlastných prostriedkov – rekonštrukcia MŠ Braväcovo, tiež v prípade schválenia 

podaných projektov z eurofondov – kanalizácia, oprava miestnych komunikácií, rekonštrukcia 

Obecného úradu a Kultúrneho domu,  odpadové hospodárstvo.  

 

                                                                                       Ing. Peter Baliak – starosta obce                                                                                           

     

2. Identifikačné údaje obce 

Názov:  Obec Braväcovo 

Sídlo:    Braväcovo 196, 976 64  Braväcovo 

IČO:     00313301    

Štatutárny orgán obce: Ing. Peter Baliak, starosta obce 

Telefón: 048/6198132, 0905260876 

E- mail: obecbravacovo@slovanet.sk  

Webová stránka: www.bravacovo.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: Ing. Peter Baliak,  zvolený za starostu obce v komunálnych voľbách dňa 

15.11.2014. 

Prednosta obecného úradu: Mgr. Mária Ľuptáková 

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Zuzana Cígerová sa vzdala funkcie hlavného  kontrolóra 

k 30.04.2016,  Ing. Bc. Mária Pohančaníková hlavná kontrolórka od 01.10.2016  

Obecné zastupiteľstvo:  Ján Martinec, Peter Murgaš, Mgr. Slavomír Pôbiš, Jozef Srnka, Ing. 

Marek Šmigura, PhD., Ing. Vladimír Vrbovský, Peter Rusnák 

Obecný úrad: Ing. Veronika Ivanková, Zuzana Chovancová 

Materská škola: Mgr. Monika Matulíková – riaditeľka 

Stavebný úrad: spoločný úrad v Polomke 

Opatrovateľská služba: spoločný úrad v Heľpe 

Obec nemá zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie. 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: 

 zabezpečenie základných potrieb obce a kompetencií obce, 

 zabezpečenie originálnych a prenesených kompetencií, 

mailto:obecbravacovo@slovanet.sk
http://www.bravacovo.sk/
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 zabezpečenie opatrovateľskej starostlivosti, 

 zabezpečenie chodu Materskej školy. 

Vízie obce: 

 dokončenie kanalizačnej siete a II. sekcie ČOV, 

 oprava miestnych komunikácií, 

 rekonštrukcia MŠ 

 výstavba multifunkčného ihriska s umelým povrchom, 

 odpadové hospodárstvo obce, separovanie odpadu,  

 rekonštrukcia Kultúrneho domu a Obecného úradu, 

 klub dôchodcov – zmena účelu užívania na turistickú ubytovňu, 

 rekonštrukcia obecného rozhlasu, 

 rekonštrukcia verejného osvetlenia, 

 údržby a opravy obecných budov, verejných priestranstiev a obecného majetku. 

Ciele obce: 

 zabezpečiť lepšiu kvalitu života pre všetkých občanov obce Braväcovo dobudovaním    

základnej infraštruktúry (kanalizácia, miestne komunikácie, verejné osvetlenie, obecný  

rozhlas, odpadové hospodárstvo) 

 vytvoriť lepšie podmienky pre  rozvoj cestovného ruchu, vytvoriť podmienky  pre 

návštevníkov, aby sa u nás cítili spokojne a bezpečne, aby sa do Braväcova radi vracali 

 v rámci možností obecného rozpočtu pokračovať v podpore kultúrnych a športových 

aktivít  našich spoluobčanov. 

 

5. Základná charakteristika obce  

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

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 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.  

 

5.1. 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 zo všetkých strán ohraničená prekrásnym 

prírodným prostredím, v ktorom prevládajú ihličnaté lesy. Vznikla ako drevorubačská osada 
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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 (1542 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. 

 

5.2. Demografické údaje  

Počet obyvateľov k 31.12.1016:  686 obyvateľov, z toho  

 579  dospelých (282 mužov a 297 žien) 

 107  detí (52 chlapcov a 55 dievčat) 

 priemerný vek:  41 rokov        

 narodené deti:  4 (2 chlapci a 2 dievčatá) 

 prihlásenie na trvalý pobyt:  9  (2 mužov a 7 žien) 

 odhlásenie z trvalého pobytu: 13 (7 mužov a 6 žien) 

 úmrtie: 8 obyvateľov (5 mužov a 3 ženy) 

Hustota  obyvateľov na km2: 23,5   

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 % 

 bez vyznania 1,46 % 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci: cca 7,55 % 

Nezamestnanosť v okrese: cca 9,84 % 
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5.4. Symboly obce 

Erb obce:  

Erb obce tvorí v hlave modrého štítu strieborná píla bruchatka so 

zlatými rukoviatkami, pod ňou prekrížené strieborné sekery na 

zlatých poriskách prikryté 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.  

Pečať obce:  

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

okraj je vyplnený 5 hviezdami. 

Symboly obce Braväcovo sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod 

signatúrou B-136/99. 

 

5.5. Logo obce 

Obec nemá logo obce.                                   

 

5.6. 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 
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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 bola 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 

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. 

 

5.7. Pamiatky  

V obci sú zachované dva pomníky padlých hrdinov, ktorí padli v II. Svetovej vojne. Jeden 

pomník sa nachádza pri obecnom úrade a druhý pri Hájenke na Vyhonisku. 

 

5.8. Významné osobnosti obce 

Obec nemá významné osobnosti obce. 

 

6. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

 Materská škola Braväcovo, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ktorú v súčasnosti 

navštevuje  22 detí. 

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

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

v obci Beňuš, kde je lekár: všeobecný, detský, zubný.  

 

6.3. 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 

poskytovanie opatrovateľské služby v zmysle VZN č. 7/2009. K 31.12.2016 bola poskytovaná 

opatrovateľská služba 5 klientom, ktorú vykonávalo 5 opatrovateliek.   

 

6.4. Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje: 

 FK Sokol Braväcovo 

 FK Internacionál Sokol Braväcovo 

 Bielohandeľské kultúrne združenie Bukovinka 

 Stolno-tenisový klub Sokol Braväcovo 

 OZ Horehronské športové nádeje 

 ZO JDS Braväcovo 

 Miestny spolok SČK 

 OZ Čučoriedka 

 Ochotnícky súbor M-Bravo 

 ZO SZBP Braväcovo    

 DHZ obce Braväcovo 

 Turistické združenie Braväckí Lišiaci 

 MSZ Domovina 

 Knižnica  

Obec organizáciám a združeniam pôsobiacim na území obce poskytuje na svoju činnosť 

dotáciu, resp. finančný príspevok a poskytuje na ich činnosť bezplatne priestory kultúrneho 

domu, triedy v budove MŠ, spoločensko-kultúrneho areáli v prírode (amfiteáter), futbalové 

ihrisko, hasičňu, priestory v turistickej ubytovni Kečka. 

Obec Braväcovo každoročne organizuje v spolupráci s MŠ Braväcovo program pri príležitosti 

Dňa matiek a v októbri  Mesiac úcty k starším.  
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6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

 COOP Jednota Brezno 

 Penzión Schweintaal, s.r.o. 

 Pohostinstvo,  Braväcovo 153 

 Družstvo vlastníkov oviec 

 

7.  Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2016. 

Obec v roku 2016 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 Braväcovo na rok 2016 bol schválený ako 

vyrovnaný.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2015,  uznesením č. 

110/09/12/2015.  

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 4.03.2016, uznesením č. 04/04/03/2016 

- druhá zmena  schválená dňa  07.04.2016, uznesením č. 11/07/04/2016  

- tretia zmena  schválená dňa 02.06.2016, uznesením č. 19/02/06/2016 a uznesením č. 

20/02/06/2016 

- štvrtá zmena schválená dňa 14.07.2016, uznesením č. 28/14/07/2016 

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 

prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 

výdavky.   
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016   

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2016 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 385340,00 475645,00 462539,15 97 

z toho :     

Bežné príjmy 302340,00 321645,00 298450,85 93 

Kapitálové príjmy 0 21000,00 31088,30 148 

Finančné príjmy 83000,00 133000,00 133000,00 100 

Výdavky celkom 385340,00 475645,00 324136,14 68 

z toho :     

Bežné výdavky 305340,00 355645,00 304831,94 86 

Kapitálové výdavky 80000,00 120000,00 19304,20 16 

Finančné výdavky 0 0 0  

Rozpočet obce 

(BR+KR+FO) 

385340,00 475645,00 138403,01  

 

7.2. Prebytok/schodok z rozpočtového hospodárenia za rok 2016   

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2016 

 
 
Bežné  príjmy spolu 298450,85 

Bežné výdavky spolu 304831,94 

Bežný rozpočet -6381,09 

Kapitálové  príjmy spolu 31088,30 

Kapitálové  výdavky spolu 19304,20 

Kapitálový rozpočet  +11784,10 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +5403,01 

Vylúčenie z prebytku  0 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0 

Príjmy z finančných operácií 133000,00 

Výdavky z finančných operácií 0 

Rozdiel finančných operácií +133000,00 
PRÍJMY SPOLU  (BR+KR+FO) 462539,15 

VÝDAVKY SPOLU  (BR+KR+FO) 324136,14 

Hospodárenie obce  +138403,01 
Vylúčenie  0 

Upravené hospodárenie obce 138403,01 

 

Prebytok rozpočtu vo výške 5403,01 € 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, navrhujeme použiť nasledovne: 

 tvorba rezervného fondu  vo výške 5403,01 €.  
Zostatok  finančných operácií v sume 133000,00 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného 

fondu (prírastky z finančných operácií). 
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3. Rozpočet na roky 2017 - 2019      

 Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Rozpočet  na 

rok 2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Príjmy celkom 462539,15 484505,00 323685,00 325555,00 

z toho :     

Bežné príjmy 298450,58 320705,00 323685,00 325555,00 

Kapitálové príjmy 31088,30 16000,00 0 0 

Finančné príjmy 133000,00 147800,00 0 0 

 

 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Rozpočet  na 

rok 2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Výdavky celkom 324136,14 484505,00 323685,00 320705,00 

z toho :     

Bežné výdavky 304831,94 320705,00 323685,00 320705,00 

Kapitálové výdavky 19304,20 163800,00 0 0 

Finančné výdavky 0 0 0 0 

 

 

8  Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Majetok spolu 1202327,60 1138538,35 

Neobežný majetok spolu 1025872,87 957193,04 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 4765,00 3597,88 

Dlhodobý hmotný majetok 873649,87 806137,16 

Dlhodobý finančný majetok 147458,00 147458,00 

Obežný majetok spolu 174937,89 180253,78 

z toho :   

Zásoby 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  2405,81 1984,61 

Finančné účty  172532,08 178269,17 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  1516,84 1091,53 
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8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 

k  31.12.2016 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1202327,60 1138538,35 

Vlastné imanie  878788,57 848997,06 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely   0 

Fondy  0 

Výsledok hospodárenia  878788,57 848997,06 

Záväzky 20230,93 15135,83 

z toho :   

Rezervy  4887,83 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 47,04 0 

Dlhodobé záväzky 680,20 1080,51 

Krátkodobé záväzky 14615,86 14055,32 

Bankové úvery a výpomoci  0 

Časové rozlíšenie 303308,10 274405,46 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok k 31.12 2015 Zostatok k 31.12 2016 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   2405,81 1984,61 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0 0 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok k 31.12 2015 Zostatok k 31.12 2016 

Záväzky do lehoty splatnosti   20230,93 15135,83 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 
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9 Hospodársky výsledok  za 2016 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2015 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Náklady   

50 – Spotrebované nákupy 42247,26 42936,77 

51 – Služby 68650,61 59652,25 

52 – Osobné náklady 162431,38 169690,53 

53 – Dane a  poplatky 912,09 1251,20 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 3752,23 21432,90 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

69488,49 68923,82 

56 – Finančné náklady 1994,94 1206,20 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov 

príjmov 
6259,06 7948,06 

59 – Dane z príjmov 123,76 27,77 

Výnosy   

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 6619,91 7908,01 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 235742,91 250432,71 

64 – Ostatné výnosy 14564,87 30842,68 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

4931,51 4887,83 

66 – Finančné výnosy 688,33 348,82 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

42917,48 48857,94 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

-50574,81 -29791,51 

 

Hospodársky výsledok /záporný/ v sume -29791,51 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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10 Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma 

prijatých 

prostriedkov 

v EUR  

ÚPSVaR v Brezne Príspevky v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z.  13882,60 

ÚPSVaR v Brezne Osobitný príjemca dávky 297,09 

Ministerstvo vnútra SR Starostlivosť o životné prostredie 64,91 

Okresný úrad, odbor 

školstva Banská Bystrica 

Výchova a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ 1411,00 

Ministerstvo vnútra SR Hlásenie pobytu občanov, register adries 279,62 

Ministerstvo vnútra SR Voľby  730,54 

DPO Bratislava Materiálno-technické vybavenie DHZO, 

OOPP 

2000,00 

Fond na podporu umenia  Doplnenie knižničného fondu 1000,00 

Recyklačný fond Separácia odpadu 1018,00 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 03/2013 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce:  

Prijímateľ dotácie Účelové určenie 

dotácie 

Suma poskytnutých 

 prostriedkov  

v EUR 

BKZ Bukovinka 2000,00 2000,00 

FK Sokol Braväcovo 3950,00 3950,00 

OZ Čučoriedka 350,00 350,00 

OZ Horehronské športové nádeje   Braväcovo 300,00 300,00 

 

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. OZ 

Horehronské športové nádeje Braväcovo predložilo písomné vyúčtovanie poskytnutej dotácie 

po uvedom termíne, čím bolo porušené VZN č. 03/2013 a podmienky dohody č. 4/2016. 

Ostatné  subjekty, ktorým bola dotácia poskytnutá, predložili poskytovateľovi písomné 

vyúčtovanie použitých finančných prostriedkov v termíne. 
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10.3. Významné investičné akcie v roku 2016 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016: 

 nevyhnutná oprava miestnych komunikácií 

 oprava amfiteátra, domu smútku a spoločenskej miestnosti v turististickej ubytovni 

Kečka  

 oprava vodojemu v Srnkove 

Medzi najvýznamnejšie investičné akcie patrí sponzorské vybudovanie detského ihriska.  

 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

 dobudovanie kanalizačnej siete 

 výstavba multifunkčného ihriska 

 rekonštrukcia materskej školy 

 oprava miestnych komunikácií 

 rekonštrukcia a prestavba kultúrneho domu a obecného úradu 

 rekonštrukcia klubu dôchodcov na turistickú ubytovňu 

 rekonštrukcia verejného osvetlenia 

 oprava amfiteátra 

 rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice 

 rekonštrukcie obecného rozhlasu 
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10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Účtovná jednotka nie je vystavená významným rizikám a neistotám. 

Vypracovala:  Mgr. Mária Ľuptáková          

      

                                                                              Schválil: Ing. Peter Baliak, starosta obce 

 

 

V Braväcove,  dňa: 20.04.2017  

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 

 

 

 


