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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vás stručne informoval ako sme prežili rok 2014, aké dôležité skutočnosti
sa v uplynulom roku udiali, čo sme na úseku investícií plánovali a čo sa nám podarilo
vybudovať.
Rok 2014 môžeme nazvať ako volebný rok. V marci sa území SR konali prezidentské
voľby, ktoré sa vyznačovali rekordným počtom kandidátov, ktorých bolo pôvodne 15, po
vzdaní sa jedného, zostalo súperiť v prvom kole 14 kandidátov. V máji sa konali voľby
poslancov do Európskeho parlamentu a na jeseň komunálne voľby. Volili sme si v nich starostu
obce a poslancov Obecného zastupiteľstva.
Na základe uznesenia OZ, majetkoprávne usporiadať stavbu Maštale pod strediskom
Poľnohospodárskeho družstva v Braväcove, sme sa dohodli s vlastníkom na kúpnej cene 250
eur. Do budúcnosti máme zámer túto stavbu opraviť, priľahlý pozemok oplotiť a využiť objekt
ako zberný dvor separovaného zberu, prípadne aj garáž pre traktor s príslušenstvom. Dosiahli
by sme tým odstránenie skladu na Vyhonisku, ktorý nie je vyhovujúci a svojim vzhľadom
narúša okolie uvedenej časti obce.
Na rok 2014 sme podali 2 žiadostí o dotácie a to na EF MŽP SR, jednu na budovanie
kanalizácie a druhú žiadosť na riešenie odpadového hospodárstva a rozšírenia separácie TKO .
Ďalej boli podané ďalšie žiadosti, žiadosť o dotáciu na VÚC Banská Bystrica na výmenu
drevených šindľov na Amfiteátri, žiadosť na MV SR na rozšírenie kamerového systému v obci
o ďalšie tri kamery, žiadosť o dotáciu z POD (programu obnovy dediny) na dobudovanie stredu
obce, žiadosť na MK SR na internetizáciu obecnej knižnice a doplnenie knižničného fondu.
Z týchto nám schválili len jednu žiadosť a to z VÚC Banská Bystrica 400 eur na výmenu
drevených šindľov na Amfiteátri, čo sme aj svojpomocne v tomto roku zrealizovali.
Miestne dane obec v roku 2014 nezvýšila. Poplatky za komunálny odpad na rok 2014 sa
zvýšili minimálne (8 centov/osoba/rok), a to aj

napriek tomu, že sme museli pristúpiť

k podpisu dodatku ku zmluve so spoločnosťou

Brantner Gemer s.r.o., v ktorom bola

dohodnutá cena 60 eur za 1 tonu bez DPH, oproti 53 eur za tonu bez DPH, ktorú sme platili
doposiaľ. V porovnaní s ostatnými obcami Horehronia, aj po zvýšení jednotkových cien za 1 t
TKO, máme vyrokovanú najnižšiu cenu. Toto navýšenie nebolo potrebné preniesť na občanov
z dôvodu zodpovedného prístupu občanov k separovaniu, ktorým sme dosiahli zníženie
celkového množstva TKO oproti roku 2012 o 20 %.
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Svojpomocne sme v jarných mesiacoch dobudovali fontánu v strede obce v rámci
projektu „Centrum obce“. Túto sme financovali z väčšej časti prostriedkami od darcov
a sponzorov. Vďaka dobrej spolupráci s internetovým operátorom

Flexicom, bolo tiež

vybudované v strede obce pri fontáne bezplatné VIFI pripojenie. Slávnostné spustenie našej
„Kattošovej fontány“ sa uskutočnilo 07. mája 2014 o 16,00 hod. Čo sa týka celkového
dokončenia projektu „Centrum obce“, v spolupráci s COOP Jednota Brezno, sme v časti dvora
Jednoty, západne od budovy vybudovali javisko

na príležitostné kultúrne a spoločenské

podujatia našich spolkov a združení. Súčasťou úprav bolo aj architektonické dotvorenie štítovej
steny obchodu. Úlohou najbližšieho obdobia

bude pre nás v súvislosti s Centom obce

majetkoprávne usporiadať časť pozemkov pod stavbami (tržnica, fontána), nakoľko ich
doposiaľ nemáme vo vlastníctve, len v užívaní.
Za pomoci pracovníkov na aktivačných prácach a menších obecných službách sme tak
ako po minulé roky vykonávali kosenie a údržby verejných priestranstiev a obecných objektov.
Okrem týchto prác sme ich schopnosti využili pri budovaní centra obce, opravy stavieb
a hľadiska na prírodnom amfiteátri, opravy rigolov v obci, rekonštrukčné práce v areáli
futbalového ihriska, opravy priepustov. Jedná sa o činnosti, ktoré sa nerobia na mesiac, jeden
rok, dva roky, ale na oveľa dlhšiu dobu. Nespomenul som opravu miestnych komunikácií.
Tieto doslova „plátame“ len zásypmi štrkom a makadamom. Na kvalitnejšie opravy sme neboli
dostatočne vybavení, preto sme v tomto roku zakúpili rezačku asfaltu a vibračnú dosku. Takto
budeme môcť svojpomocne riešiť najvážnejšie bodové

závady miestnych komunikácií

(prípojky kanalizácií a výtlky). V tomto roku sme vykonali opravu fekálneho vozidla PV3S
a plánujeme ho využiť na čerpanie žúmp s vypúšťaním do našej ČOV, prípadne na umývanie
MK alebo zásahy pri likvidácii požiarov v obci.
Tak ako som spomenul na začiatku úvodného slova, posledný štvrťrok roku 2014 bol
pre nás rovnako dôležitý, ako aj pre všetky obce a mestá na Slovensku. Kandidáti na volených
funkcionárov samospráv - starostov, primátorov a

poslancov obecných a mestských

zastupiteľstiev v tomto období presviedčali voličov o svojich kvalitách, prednostiach,
predkladali občanom svoje volebné programy na nasledujúce volebné obdobie. Ďakujem
všetkým voličom, ktorí sa v našej obci zúčastnili volieb, bez ohľadu na to koho volili.
V Braväcove sme mali po Lome nad Rimavicou druhú najvyššiu volebnú účasť v okrese
Brezno, 68,43 %. Táto by bola určite vyššia, keby veľa našich ľudí nebolo dlhodobo mimo
domova z dôvodu práce v zahraničí a tiež štúdia na VŠ mimo územia SR. Výsledky volieb sú
pre mňa zaväzujúce, v nasledujúcom období sa budem snažiť v spolupráci s novozvoleným OZ
vyberať také riešenia, ktoré posunú našu obec dopredu. Svoje plány a investície, ktoré som
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Vám predstavil pred voľbami sú pokračovaním rozpracovaných projektov a to, v ktorých
budeme pokračovať, prípadne budeme riešiť iné, lepšie návrhy, budú rozhodovať vždy len
poslanci. Prácu týchto dvoch rovnocenných samosprávnych orgánov – starostu a poslancov
máte možnosť kontrolovať počas celých štyroch rokov, podávať im vlastné podnety a riešenia,
ktoré budú zlepšovať podmienky života v našej obci. To čo budeme v nasledujúcich rokoch
robiť bude výsledkom rokovaní Obecného zastupiteľstva.
Záverom ešte v krátkosti k našim obecným novinám Braväčan. Tieto vznikli pred necelými
štyrmi rokmi ako nástroj na objektívnu informovanosť našich občanov o dianí v našej obci. Sú
vydávané na základe „Zásad o vydávaní“, ktoré schválilo OZ.

Všetky vydané čísla ON boli

vydané v súlade s týmito zásadami. Ku každému číslu zasadala RR a existuje k nemu aj
zápisnica a prezenčná listina. Všetky články a fotky od spolkov, združení alebo jednotlivcov
boli uverejňované v novinách bez úprav.
Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj našej obce v roku 2014.
Peter Baliak – starosta obce

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Braväcovo
Sídlo:

Braväcovo 196

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 opätovne v komunálnych voľbách
dňa 15.11.2014.
Zástupca starostu obce: Ivan Kuvik do 25.11.2014
Prednosta obecného úradu: Mgr. Mária Ľuptáková
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Zuzana Cígerová
Obecné zastupiteľstvo: Ivan Kuvik, Ján Martinec, Peter Fraňa, Mgr. Silvia Kánová, Rastislav
Gašperan, Bc. Slavomír Pôbiš, Štefan Ľupták, do ustanovujúceho zasadnutia OZ, ktoré sa
konalo 25.11.2014.
Výročná správa Obce Braväcovo za rok 2014

6/19

Zvolení poslanci v komunálnych voľbách dňa 15.11.2014: Ing. Peter Baliak, Ján Martinec,
Peter Murgaš, Mgr. Slavomír Pôbiš, Jozef Srnka, Ing. Marek Šmigura, PhD., Ing. Vladimír
Vrbovský. Zvolený poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Peter Baliak sa rozhodol ujať
funkcie starostu obce, do ktorej bol zvolený, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce,
tým sa uvoľnilo miesto poslanca OZ dňa 25.11.2014 na ustanovujúcom OZ. Ako náhradník na
uprázdnený mandát poslanca OZ nastúpil Peter Rusnák.
Obecný úrad: Ing. Veronika Ivanková
Materská škola: Bc. 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,
 zabezpečenie opatrovateľskej starostlivosti,
 zabezpečenie chodu Materskej školy.
Vízie obce:
 dokončenie kanalizačnej siete a II. sekcie ČOV,
 oprava miestnych komunikácií,
 rekonštrukcia ZŠ (Obecný úrad, 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 osvetlenie
 údržby a opravy obecných budov, miestnych komunikácií, verejných priestranstiev
a obecného majetku.
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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 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 (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 31.12.1014: 675 obyvateľov, z toho
 583 dospelých (286 mužov a 297 žien)
 92 detí (44 chlapcov a 48 dievčat)
 priemerný vek: 40 rokov
 narodené deti: 5 (4 chlapci a 1 dievča)
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 prihlásenie na trvalý pobyt: 16 (5 mužov a 10 žien)
 odhlásenie z trvalého pobytu: 10 (5 mužov a 5 žien)
 úmrtie 12 obyvateľov (5 mužov a 7 žien)
Hustota obyvateľov na km2: 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 %
 bez vyznania 1,46 %
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : cca 11 %
Nezamestnanosť v okrese : 17,27 %

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:
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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
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
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
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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 25 detí.
Školopovinné deti navštevujú Základnú školu v Beňuši, prípadne v Brezne.
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
poskytované opatrovateľské služby v zmysle VZN č. 7/2009. K 31.12.2014 bola poskytovaná
opatrovateľská služba 7 klientom, ktorú vykonávalo 7 opatrovateliek.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje:
 FK Sokol Braväcovo
 FK Internacionál Sokol Braväcovo
Výročná správa Obce Braväcovo za rok 2014

11/19

 Bielohandeľské kultúrne združenie Bukovinka
 Stolno-tenisový klub Sokol Braväcovo
 Športový klub – Fitness Braväcovo
 ZO JDS Braväcovo
 Miestny spolok SČK
 OZ Čučoriedka
 Ochotnícky súbor M-Bravo
 ZO SZBP Braväcovo
 OHZ Braväcovo
 Turistické združenie Braväckí Lišiaci
 Knižnica
Obec organizáciám a združeniam pôsobiacim na území obce poskytuje na svoju činnosť
dotáciu, resp. finančný príspevok a poskytuje bezplatne kultúrny dom, triedy v budove bývalej
ZŠ, spoločensko-kultúrny areál v prírode (amfiteáter), futbalové ihrisko, hasičňu, priestory
v turistickej ubytovni Kečka.
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 2014.
Obec v roku 2014 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 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2013,

uznesením č.

64/11/12/2013. Rozpočet bol zmenený nasledovne:
-

prvá zmena schválená dňa 26.02.2014, uznesením č. 08/26/02/2014

-

druhá zmena schválená dňa 23.04.2014, uznesením č. 16/23/04/2014
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-

tretia zmena schválená dňa 25.06.2014, uznesením č. 22/25/06/2014

-

štvrtá zmena schválená dňa 10.09.2014, uznesením č. 32/10/09/2014.

Rozpočet bol zmenený 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.
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014
Rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2014

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

269092,00

285603,00

269497,88

94

269092,00
0
0
269092,00

280103,00
0
5500,00
285603,00

263996,88
1,00
5500,00
258301,12

90

257792,00
11300,00
0
0

270303,00
15300,00
0
0

248413,06
9888,06
0
11196,76

7.2. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce
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Skutočnosť k 31.12.2014

263996,88
248413,06
+15583,82
1,00
9888,06
-9885,06
+15583,82
0
5696,76
5500,00
0
5500,00
269497,88
258301,12
11196,76
0
0
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Prebytok rozpočtu v sume 5696,76 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 a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného
fondu.
7.3. Rozpočet na roky 2015 - 2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2014
2694497,88

Rozpočet na
rok 2015
347880,00

Rozpočet
na rok 2016
285380,00

Rozpočet
na rok 2017
285380,00

263996,88
1,00
5500,00

285380,00
0
62500

285380,00
0
0

285380,00
0
0

Skutočnosť
k 31.12.2014
258301,12

Rozpočet na
rok 2015
347880,00

Rozpočet
na rok 2016
305380,00

Rozpočet
na rok 2017
305380,00

248413,06
9888,06
0

285380,00
62500,00
0

285380,00
20000,00
0

285380,00
20000,00
0

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok

Názov

Majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

1184675,78

1176925,56

989669,14

970015.35

7001,98

5834,86

Dlhodobý hmotný majetok

835209,16

816722,49

Dlhodobý finančný majetok

147458,00

147458,00

Obežný majetok spolu

193881,72

204354,96

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
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Krátkodobé pohľadávky

1842,77

7595,41

192038,95

196759,55

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

1124,92

2555,25

Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12.2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

1184675,78

1176925,56

925383,16

929363,38

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

925383,16

929363,38

18549,97

18097,43

4461,90

4931,51

70,29

0

134,92

185,01

13882,86

12980,91

0

0

240742,65

229464,75

Vlastné imanie
z toho :

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

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok k 31.12 2013

Zostatok k 31.12 2014

Pohľadávky do lehoty splatnosti

1842,77

7595,41

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0

Zostatok k 31.12 2013

Zostatok k 31.12 2014

Záväzky do lehoty splatnosti

18549,97

18097,43

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

8.4. Záväzky
Záväzky
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9. Hospodársky výsledok za 2014
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

36885,75

39781,34

51 – Služby

49907,25

40401,27

139037,50

150068,55

937,01

810,65

4306,39

3499,25

40773,74

49334,96

1792,00

994,88

0

0

5599,40

5849,52

83,41

97,73

1601,61

6957,64

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb

0

0

62 – Aktivácia

0

0

226176,13

230205,80

64 – Ostatné výnosy

17570,9

10993,47

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

5319,00

4461,90

440,31

538,60

0

0

31708,59

26660,096

+3499,09

-11019,78

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Hospodársky výsledok /záporný/ v sume -11019,78 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 2014 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

ÚPSVaR v Brezne
ÚPSVaR v Brezne
ÚPSVaR v Brezne
ÚPSVaR v Brezne
ÚPSVaR v Brezne
OU Banská Bystrica
OU Banská Bystrica
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra

Účelové určenie grantov a transferov

Aktivačná činnosť
Stravovanie, školské potreby
§ 50a zákona č. 5/2004 Z.z.
§ 56 zákona č. 5/2004 Z.z.
§ 59 zákona č. 5/2004 Z.z.
Výchova a vzdelávanie v MŠ
Starostlivosť o ŽP
Hlásenie pobytu obyvateľov
Voľby

Suma
prijatých
prostriedkov
v EUR
1198,84
274,00
1482,14
3835,66
4016,98
1031,00
65,88
231,99
2811,70

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2014 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 17/2009
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov
v EUR

BKZ Bukovinka

Celoročná činnosť

1500

FK Sokol Braväcovo

Celoročná činnosť

2750

Turistické združenie Braväckí Lišiaci

Celoročná činnosť

250

OZ Čučoriedka

Letný putovný tábor

350

OZ Horehronské športové nádeje

Celoročná činnosť

250

10.3. Významné investičné akcie v roku 2014
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014:
 Spustenie „Katoššovej fontány“ v strede obce
 Dobudovanie stredu obce podľa schválenej projektovej dokumentácie
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10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
 dobudovanie kanalizačnej siete
 výstavba multifunkčného ihriska
 rekonštrukcia budovy základnej školy
 oprava miestnych komunikácií
 rekonštrukcia a prestavba kultúrneho domu a obecného úradu
 rekonštrukcia klubu dôchodcov na turistickú ubytovňu
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: 01.04.2015
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Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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