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1. Úvodné slovo starostu:  

Vážení spoluobčania, 

dostáva sa Vám do rúk výročná správa so štandardnou štruktúrou o stave a hospodárení obce 

Brestov, vypracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a v znení neskorších 

predpisov. 

Obec Brestov plnila v sledovanom roku úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov, Ústavy 

Slovenskej republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní 

plnenia základných funkcií samosprávy, ako i plnení kompetencií vyplývajúcich z 

preneseného výkonu štátnej správy. 

V roku 2018 dosiahla naša obec prebytok rozpočtu vo výške 4.265,56  EUR. 

Výročná správa podrobne opisuje stav a činnosti vykonávané obcou a verne zachytáva stav 

hospodárenia obce pri zabezpečovaní základných činností a uspokojovania potrieb občanov. 

Tak ako po uplynulé roky, tak aj v roku 2018 sme zodpovedne riešili potreby každého občana, 

hospodárne a efektívne vynakladali finančné prostriedky na rozvoj a zveľaďovanie našej 

obce. V ďalšom roku chceme pokračovať. 

Vďaka patrí všetkým občanom, poslancom obecného zastupiteľstva, podnikateľom a iným 

subjektom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k napredovaniu a zveľaďovaniu našej 

obce. 

 

2. Identifikačné údaje: 

Názov: Obec Brestov 

Adresa: Obecný úrad Brestov, Brestov 99, 082 05 Brestov 

Tel: 051/77 811 18 

e-mail: ocubrestov@msprofi.sk 

web: www.brestov.ocu.sk 

Okres: Prešov 

IČO: 00 326 844 

DIČ: 2021225393 

Právna forma: 801 Obec (Obecný úrad) 

mailto:ocubrestov@msprofi.sk
http://www.brestov.ocu.sk/


Deň vzniku: Doklad o registrácii alebo zriaďovacia listina 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov: 

Starosta obce: Jozef Šoltés 

Zástupca starostu obce: Mgr. Tatiana Frištiková 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Anna Babinčáková 

Obecné zastupiteľstvo:  

1. Mgr. Tatiana Frištiková 

2. Anton Juraško 

3. Jozef Križ 

4.  Ing. František Pipka 

5. Jozef Slivka 

Komisie:  

A) Finančná komisia 

Predseda       Mgr. Tatiana Frištiková 

Členovia        1. Ing. František Pipka 

                       2. Renáta Matiková 

B) Komisia ochrany verejného poriadku 

Predseda       Jozef Križ 

Členovia        1. Jozef Slivka 

                        2. Jozef Matik 

C) Komisia starostlivosti o životné prostredie 

 Predseda       Anton Juraško 



Členovia        1. Jozef Križ 

                       2. Vladimír Galeštok 

D) Stavebná komisia 

Predseda       Anton Juraško 

Členovia         1. Jozef Slivka 

                        2. Pavol German 

E) Kultúrna komisia 

Predseda       Ing. František Pipka 

Členovia         1. Mgr. Tatiana Frištiková 

                        2. Marek Petro 

F). Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Predseda      Mgr. Tatiana Frištiková 

Členovia        1. Jozef Križ 

                       2. Mgr. Božena Babinčáková 

 

Právna subjektivita a založenie Obce Brestov 

     Obec Brestov 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. 

 

4. Základná charakteristika obce:  

     Obec je samostatný územný celok 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.  



 

4.1 Geografické údaje 

Geografická poloha obce: 

     Obec Brestov sa nachádza v Košickej kotline pod západnými výbežkami Slanských vrchov, 

asi 18 km od okresného mesta Prešov a 20 km od mesta Košice. Z hľadiska organizácie 

poľnohospodárskej výroby a zariadení základnej občianskej vybavenosti spáduje k strediskovej 

obci miestneho významu Šarišské Bohdanovce. Obec leží mimo nadregionálnej sídelnej 

rozvojovej osi 1. Stupňa Prešov – Košice. Obec Brestov je určená ako sídlo na rozvoj rekreácie. 

Záujmovým územím obce je priľahlé územie za hranicou katastra, ktorého funkčné využitie 

a priestorové usporiadanie je potrebné riešiť vo vzájomnej územno-technickej súvislosti. 

 

Susedné mestá a obce: 

Šarišské Bohdanovce, Mirkovce, Varhaňovce, Žehňa 

     Celková rozloha obce: Kataster zaberá výmeru 1037 ha, z čoho výmera ornej pôdy činí 512 

ha. Priemerná nadmorská výška v katastri je 321m nad morom. 

4.2 Demografické údaje 

Počet obyvateľov k 31.12.2018: 441 

Kategória Muži Ženy Spolu 

Vek od 0 – 3 rokov 14 6 20 

Vek od 4 – 18 rokov 35 35 70 

Vek  od 19 – 60 rokov 135 121 256 

Vek nad 60 rokov 36 59 95 

Spolu 220 221 441 

 

Národnostná štruktúra: slovenská 

Vývoj počtu obyvateľov: má stúpajúcu tendenciu 

 

 



 

4.3 Ekonomické údaje 

 

Nezamestnanosť v obci: 

 

4.4 Symbol obce 

Erb obce:  

   

 

 

 



 

4.5 Logo obce 

 

     Zo sfragistických prameňov sa zachovalo typárium z r. 1867 (uložené je v zbierke 

pečatidiel Šarišského múzea v Bardejove). V kruhopise v maďarskom jazyku je uvedené: 

SAROS MEGYE BOROSZLO KÖZSEG 1867 (Šarišská župa obec Brestov). V pečatnom 

poli je vyobrazený doprava otočený jazdec držiaci v pravej ruke vytasenú šabľu. Kôň je nad 

kamenistou pažiťou stvárnený v skoku. Rytec pravdepodobne prevzal motív z rodového erbu, 

pretože v obecných pečatiach sa tento symbol vyskytuje zriedka. Túto domienku zatiaľ 

nemôžeme potvrdiť, pretože sa nám nepodarilo zistiť, ktorému šľachtickému roku patrila obec 

v 19. storočí. Pri tvorbe obecného erbu sa vychádzalo z vyobrazenia na pečatidle a obecný erb 

znie: V modrom štíte nad striebornou kamenistou pažiťou červeno odetý jazdec s čiernou 

čiapkou, čižmami a zlatým kabátom držiaci v pravej pozdvihnutej ruke zlatú šabľu, po ľavom 

boku zlatá pošva, sediaci na cválajúcom striebornom koni v zlatej zbroji. 

 

4.6 História obce 

 

     Najstaršia písomná zmienka o obci sa nachádza vo varadínskom registri z r. 1219, v ktorom 

je zápis, že Biely z Brestova obvinil troch bratov zo Žehne, že mu ukradli rôzne veci v hodnote 

šiestich hrivien striebra. Aj v ďalšom zápise z r. 1229 sa uvádza spor medzi Petrom, synom 

Petra a Čepanom, komesom Petrom, Jánom a Pavlom o dedičný majetok. Uvedené zápisy 

predstavujú najstaršie správy o vlastníctve územného majetku šľachticmi zo Šariša.  

O starobylosti Brestova (zeme i dediny) svedčí aj fakt, že už k r. 1272 sa pripomína 

potok Brestov a to jeho horný tok pri opise zeme Dlenfö (terra Delnafeu), dnešný Kokošoviec. 

Horný tok Brestova sa až dodnes nazýva Brestove, ale jeho stredný tok sa už v druhej polovici 

14. a v 15. storočí nazýval Mirkovským potokom. Dnes sa nazýva Kalinovec.  

V písomnostiach z 13. – 16. storočia sa obec vyskytuje pod názvom Borolou, Borozlo, 

od konca 18. storočia aj ako Brestow. Slovenský názov je odvodený od listnatého stromu brest.  

Pred r. 1325 bol Brestov majetkom prepošta z Myšle. Pravdepodobne obec získal od 

Abovcov, ktorí boli v 13. storočí vlastníci okolitých majetkov. Brestov patril prepoštovi 

nepretržite až do 60-tych rokov 16. storočia. Neskoršie sa stal majetkom šľachtickej rodiny 

Kataiovcov.  

Brestov patril medzi veľké dediny, čo potvrdzuje portálny súpis z r. 1427, na základe 

ktorého boli tamojšie sedliacke domácnosti zdanené od 31 port. V priebehu 16. storočia došlo 



k zníženiu počtu obyvateľov a zo sedliakov sa stali postupne želiari. V r. 1787 žilo v obci v 60 

domoch 425 obyvateľov, v r. 1828 už v 89 domoch 647 obyvateľov. V r. 1831 sa dedinčania 

aktívne zúčastnili na sedliackom povstaní. Okrem tradičného poľnohospodárstva a chovu 

dobytka sa obyvatelia zaoberali aj tkáčstvom a prácou v lesoch.  

 

4.7 Pamiatky: Kostol rímsko-katolícky barokovo-klasicistický z roku 1782   

 

5. Správa o činnosti obce za rok 2018 

 

Obecný úrad: je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje 

organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. 

 

- Obec  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, 

združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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. 

-     Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho 

rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje 

financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového 

programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť 

štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými 

obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami. 

-      Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce 

slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote 

zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok 

obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. 

Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj 

majetok do správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti 

alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže upustiť od vymáhania 

majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia 

s majetkom obce. 

-      Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

-    Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú 

prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon 

štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 Z.z. 

o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho 

rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na 

ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech 

svojho rozpočtu. 

-      Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok 

sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly 

ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať. 



-    Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou 

zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 

Z.z. o štátnej štatistike.  

-    Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky 

rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle 

tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného účtovníctva. 

Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom 

účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom účtovná závierka 

tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých súčastí – súvahy, 

výkazu ziskov a strát, poznámok. 

     Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke. 

Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti, 

zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. 

     Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia 

individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou 

závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov. 

     Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je zostavenie 

účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej závierky ako 

celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania. Z hľadiska charakteru ich 

môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných prác,  uzatvorenia 

účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky. 

Prípravné práce sa  uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy činností: 

 - inventarizáciu, 

 - kontrolu bilančnej kontinuity, 

 - kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty, 

 - zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok, 

 - kontrolu účtu výsledku hospodárenia, 

 - kontrola zaúčtovania odpisov, 

 - doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia, 

 - kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov. 

 

Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne: 

 - zisťujú sa obraty jednotlivých účtov, 

 - zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia, 

 - zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 

 

Obec od 1.1.2009 účtovala v mene euro. 

  

Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce: 

  

6. Rozpočet obce na rok 2018 



      Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  

rok   2018. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako schodkový. 

 Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. 

 Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2017 uznesením 

č.65-11/12-2017. 

 Rozpočet nebol zmenený . 

 Rozpočet obce k 31.12.2018 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 171.515,10 171.515,10 

z toho :   

Bežné príjmy 171.515,10 171.515,10 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 

Finančné príjmy 0,00 0,00 

Výdavky celkom 171.515,10 171.515,10 

z toho :   

Bežné výdavky 156.515,10 156.515,10 

Kapitálové výdavky 15.000,00 15.000,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 

 

 

7. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v EUR 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

171.515,10 447.459,62 260,8 

 



     Z rozpočtovaných celkových príjmov 171.515,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 447.459,62 EUR, čo predstavuje  260,8 % plnenie. 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy: 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

171.515,10 203.522,41 118,6 

 

     Z rozpočtovaných bežných príjmov 171.515,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 203.522,41 EUR, čo predstavuje  118,6 % plnenie. 

 

a) daňové príjmy 

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

145.479,00 165.609,04 113,8 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

     Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 129.939,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 147.181,85 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 113,2 %. 

Daň z nehnuteľností 

     Z rozpočtovaných 11.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 13.840,19 

EUR, čo predstavuje plnenie na 125,8 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 

10.345,39 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 3.494,80 EUR. Za rozpočtový rok bolo 

zinkasovaných 13.720,19 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani 

z nehnuteľností v sume 289,12 EUR. 

Daň za psa  488,00 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 4.099,00 EUR 

 

b) nedaňové príjmy 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 



16.994,10 26.594,30 156,4 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

     Z rozpočtovaných 7.394,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 12.590,12 EUR, 

čo je 170,2% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 1.175,60 EUR, 

príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov  v sume 11.414,52 EUR. 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

     Z rozpočtovaných 7.600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 11.190,29 EUR, 

čo je 116,5% plnenie. 

c) iné nedaňové príjmy: 

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0,00 2.813,89 -- 

 

     Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

2.813,89 EUR, čo predstavuje -- % plnenie. 

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek. 

d) prijaté granty a transfery 

     Z rozpočtovaných grantov a transferov 9.042,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 

11.319,07 EUR, čo predstavuje 125,1 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MV SR  3.000,00 DHZ 

MV SR 609,00 príspevok na výchovu 

a vzdelávanie pre MŠ 

MV SR 144,87 REGOB 2018 

MV SR 18,00 register adries 2018 

MV SR 526,86 Komunálne voľby 2018 

UPSVaR 7.020,34 podpora zamestnanosti 

 

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

 

 



 

 

2)  Kapitálové príjmy 

  

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0,00 83.985,99 -- 

 

     Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 83.985,99 EUR, čo predstavuje  - % plnenie. 

Granty a transfery 

     Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 83.985,99 EUR, čo 

predstavuje - % plnenie. 

 

3) Príjmové finančné operácie 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0,00 159.951,22 -- 

 

     Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 0,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2018 v sume 159.951,22EUR, čo predstavuje  -% plnenie. 

     V roku 2018 bol prijatý úver v sume 24.937,27 EUR a 135.013,95 EUR schválený obecným 

zastupiteľstvom. 

 

8.  Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

171.515,10 413.194,06 240,9 

 

     Z rozpočtovaných celkových výdavkov 171.515,10 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2018 v sume 413.194,06 EUR, čo predstavuje  240,9% čerpanie. 

 



 

 

1) Bežné výdavky 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

156.515,10 186.584,85 119,2 

 

     Z rozpočtovaných bežných výdavkov 156.515,10 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 186.584,85 EUR, čo predstavuje  119,2% čerpanie. 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

     Z rozpočtovaných výdavkov 58.300,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 

72.490,26 EUR, čo je 124,3 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

     Z rozpočtovaných výdavkov 22.101,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

27.641,12 EUR, čo je 125,0 % čerpanie. 

Tovary a služby 

     Z rozpočtovaných výdavkov 71.264,10 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

84.766,66 EUR, čo je 118,09 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, 

ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za 

nájom a ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

     Z rozpočtovaných výdavkov 4.650,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018  v sume 

1.332,84 EUR, čo predstavuje 28,6 % čerpanie. 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

     Z rozpočtovaných výdavkov 200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

353,97 EUR, čo predstavuje 176,9 % čerpanie. 

 



 

 

2) Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

15.000,00 172.623,22 1.150,8 

 

     Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 15.000,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2018 v sume 172.623,22 EUR, čo predstavuje  1.150,8 % čerpanie. 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 

a) obstarávanie kapitálových aktív 

     Z rozpočtovaných  15.000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 

172.623,22 EUR, čo predstavuje 1.150,8 % čerpanie. 

 

3)Výdavkové finančné operácie 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

0,00 53.985,99 -- 

 

     Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2018 v sume 53.985,99 EUR, čo predstavuje  -- % čerpanie. 

     Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR na splácanie istiny 

z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 53.985,99 EUR, 

čo predstavuje -- %. 

9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v EUR 

 

A K T Í V A 

 

Názov   ZS  k  1.1.2018  v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Majetok spolu 827.534,01 1.032.192,05 

Neobežný majetok spolu 810.603,41 984.618,28 

z toho :   



Dlhodobý nehmotný majetok 2.693,23 2.693,23 

Dlhodobý hmotný majetok 710.353,25 884.368,12 

Dlhodobý finančný majetok 97.556,93 97.556,93 

Obežný majetok spolu 16.930,60 47.485,62 

z toho :   

Zásoby 4.024,64 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 21,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  4.422,49 6.059,77 

Finančné účty  7.162,47 41.425,85 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

dlh. 

0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

krát. 

1.300,00 0,00 

Časové rozlíšenie  88,15 0,00 

 

P A S Í V A 

 

Názov ZS  k  1.1.2018 v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 827.534,01 1.032.192,05 

Vlastné imanie  365.817,95 375.576,30 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  365.817,95 375.576,30 

Záväzky 19.309,98 161.442,19 

z toho :   

Rezervy  400,00 400,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 30.000,00 

Dlhodobé záväzky 4.551,27 2.663,96 

Krátkodobé záväzky 14.358,71 22.413,00 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 105.965,23 

Časové rozlíšenie 442.406,08 495.173,56 

 

 

10.  Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 
 

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2018 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po 

lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 14.143,91 14.143,91  

- zamestnancom 4.613,88 4.613,88  

- poisťovniam  2.751,70 2.751,70  

- daňovému úradu 565,10 565,10  

- štátnemu rozpočtu 30.000,00 30.000,00  



- bankám 105.965,23 105.965,23  

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky 338,41 338,41  

Záväzky spolu k 31.12.2018 158.378,23 158.378,23  

Stav úverov k 31.12.2018  

 

 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnuté

ho úveru 

Ročná 

splátka 

istiny  

za rok 

2018 

Ročná 

splátka 

úrokov  

za rok 

2018 

Zostatok 

úveru 

(istiny) 

k 31.12.20

18 

Rok 

splatnost

i 

 

Prima Banka investičný 159.951,2

2 

53.985,99 353,97 105.965,2

3 

2019 

 

     Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere na 159 951,22. Úver je krátkodobý s dobou 

splatnosti do r. 2019, splátky istiny a úrokov sú mesačné. 

 

11.  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 
 

Bežné  príjmy spolu 203.522,41 

z toho : bežné príjmy obce  203.522,41 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 186.584,85 

z toho : bežné výdavky  obce  186.584,85 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 16.937,56 

Kapitálové  príjmy spolu 83.985,99 

z toho : kapitálové  príjmy obce  83.985,99 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 172.623,22 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  172.623,22 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 



Kapitálový rozpočet  -88.637,23 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu -71.699,67 

Úprava schodku  30.000,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu 
-101.699,67 

Príjmové finančné operácie  159.951,22 

Výdavkové finančné operácie  53.985,99 

Rozdiel finančných operácií 105.965,23 

Príjmy spolu   447.459,62 

VÝDAVKY SPOLU 413.194,06 

Hospodárenie obce  34.265,56 

Vylúčenie z prebytku 30.000,00 

Upravené hospodárenie obce 4.265,56 

 

Schodok rozpočtu v sume 71.699,67 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, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR 

a podľa osobitných predpisov v sume 30.000,00 EUR  bol v rozpočtovom roku 2018 

vysporiadaný : 

- z  návratných zdrojov financovania 101.699,67 EUR 

  

Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o : 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 30.000,00 EUR, a to na : 

- dotácia na požiarnu zbrojnicu v sume 30.000,00 EUR 

 

Zostatok  finančných operácií v sume  105.965,23 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 101.699,67 EUR 

 

Zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume 4.265,56  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 0,00 EUR  

- dočerpanie úveru              4.265,56 EUR 

 

     Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo 

výške 0,00 EUR.  

 



 

 

 

 

 

12.  Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov 
 

Rezervný fond 

     Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo 

 

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018  2.636,18       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2018 2.636,18       

 

Peňažný fond 

     Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

 

 Sociálny fond 

     Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018 2.079,68   

Prírastky - povinný prídel -        %                    584,28                                     

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                        

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                    

KZ k 31.12.2018 2.663,96 

 

Fond prevádzky, údržby a opráv  

Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 

Z.z. v z.n.p..  

 



Fond rozvoja bývania  

Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p.. 

 

 

     Z hľadiska budúcich cieľov Obec Brestov aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov 

plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak 

ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 

štátnej správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať budú mať 

jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej 

obyvateľov. 

 

    Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018. Účtovná 

závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v písomnej aj 

elektronickej forme v termíne stanovenom v zákone.  Po ukončení účtovného obdobia nenastali 

žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe 

 

 

 

 

 

V Brestove dňa  31.1.2019 


