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1. Úvodné slovo Starostky Obce Brunovce
Vážený spoluobčania,
touto cestou Vám predkladám Individuálnu výročnú správu Obce Brunovce za rok 2018, prostredníctvom
ktorej môžete nahliadnuť na aktuálny stav Obce Brunovce a spoznať výsledky, ktoré Obec Brunovce
dosiahla za predchádzajúci kalendárny rok. Ku skončeniu kalendárneho a účtovného roka ku každej
organizácii neodmysliteľne patrí dôkladne hodnotenie ekonomickej a bežnej činnosti. Posúdiť kvalitu
odvedenej práce však samozrejme môžu najlepšie iba občania.
Aj počas roku 2018 sa v našej obci konali miestne kultúrne podujatia, ako stavanie 1. mája, Hodové
slávnosti, Stretnutie s dôchodcami a 1. brunovský silvester.
Veľkou investíciou bola rekonštrukcia Čistiarne odpadových vôd. Obec Brunovce, v tom čase
zastúpená starostkou obce Júliou Masárovou, na výstavbu novej Čistiarne odpadových vôd požiadala
bankový ústav Prima banka Slovensko, a.s. o poskytnutie Municipálneho úveru – KLASIK /dlhodobého
investičného úveru/ v celkovej čiastke 132 000,- € (slovom jednostotridsaťdvatisíc eur). Bankový ústav
Prima banka Slovensko, a.s. poskytol Obci Brunovce na základe Zmluvy o termínovanom úvere č.
28/002/18 dňa 20.06.2018 sumu vo výške 66 511,20 € (slovom šesťdesiatšesťtisícpäťstojednásť eur
20/100), dňa 30.07.2018 sumu vo výške 39 906,72 € (slovom tridsaťdeväťtisícdeväťstošesť eur 72/100) a
dňa 23.08.2018 sumu vo výške 25 582,08 € (slovom dvadsaťpäťtisícpäťstoosemdesiatdva eur 08/100).
Samotná rekonštrukcia Čistiarne odpadových vôd predstavovala pre Obec Brunovce finančnú záťaž
vo výške 179 760,- EUR (slovom jednostosedemdesiatdeväťtisícsedemstošesťdesiat eur), ktorú Obec
Brunovce uhradila spol. Aquatec VFL s.r.o., so sídlom: Továrenská 4054/49, 018 41 Dubica nad Váhom na
základe Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 22.03.2018 medzi Obcou Brunovce ako objednávateľom a spol.
Aquatec VFL s.r.o., so sídlom: Továrenská 4054/49, 018 41 Dubica nad Váhom ako dodávateľom (dňa
17.05.2018 dol uzatvorený dodatok č. 1 k tejto zmluve). Obec Brunovce, v tom čase zastúpená starostkou
obce Júliou Masárovou podala dňa 01.02.2018 na Enviromentálnom fonde, so sídlom Maretinská 49, 821 05
Bratislava Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – havarijný stav ČOV Brunovce zo dňa 31.01.2018 a
dňa 02.02.2018 na Trnavský samosprávny kraj, so sídlom K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – havarijný stav ČOV Brunovce zo dňa 31.01.2018. Dňa
27.12.2018 bola Obci Brunovce doručená Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na mimoriadne
závažnú enviromentálnu situáciu na rok 2018, číslo projektu 133531 – odpoveď, na základe ktorej Rada
Enviromentálneho fondu, po opätovnom prerokovaní žiadosti Obce Brunovce, neodporučila poskytnúť Obci
Brunovce finančné prostriedky na riešenie mimoriadne závažnej enviromentálnej situácie, projekt:
Rekonštrukcia ČOV. Taktiež v tomto dokumente bolo Obci Brunovce oznámené, že podľa § 4c ods. 8 zákona
o fonde na poskytnutie prostriedkov Enviromenálneho fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) zákona o fonde
nie je právny nárok.
Taktiež v mesiacoch október – november 2018 bola vykonaná rekonštrukcia Zvonice. Celková
čiastka rekonštrukcie predstavovala sumu vo výške 478,85 € (slovom štyristosedemdesiatosem eur
85/100) za stavebný materiál a sumu vo výške dvakrát 800,93 € (slovom osemsto eur 93/100) t.j. spolu
vo výške 1 601,86 € (slovom jedentisícšesťstojeden eur 86/100) za vykonané práce na rekonštrukcii
Zvonice, pričom k 31.12.2018 bola z tejto celkovej čiastky uhradená dňa 21.11.2018 iba suma vo
výške 300,- € (slovom tristo eur) a dňa 21.12.2018 suma vo výške 500,93 € (slovom päťsto eur 93/100).
Počas roka 2018 Obec Brunovce získala iba bežné dotácie, určené na prenesený výkon štátnej
správy, žiadne významné dotácie obci neboli poskytnuté.
Na záver mi dovoľte poďakovať sa poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom Obce
Brunovce a všetkým tým, ktorí sa v roku 2018 aktívne zapájali do činnosti v Obci Brunovce, týmto
spôsobom a touto činnosťou prispievali k jej rozvoju.

JUDr. Stanislava Zervanová
starostka Obce Brunovce
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Brunovce
Sídlo: Obecný úrad č.106, 916 25 Brunovce
IČO: 00 311 448
Štatutárny orgán obce: starostka obce
Telefón: 032/7791138
E-mail: podatelna@brunovce.sk
Webová stránka: www.obecbrunovce.sk

3. Organizačná štruktúra Obce Brunovce a identifikácia vedúcich
predstaviteľov
Starostka Obce Brunovce: Júlia Masárová - zvolená v priamych voľbách dňa 15.11.2014 – do 10.12.2018
(dátum zloženia sľubu novej Starostky Obce Brunovce); JUDr. Stanislava Zervanová – zvolená v priamych
voľbách dňa 10.11.2018 (dátum zloženia sľubu novej Starostky Obce Brunovce 10.12.2018)
Zástupca Starostky Obce Brunovce Júlie Masárovej: Ján Mitošinka
Zástupca Starostky Obce Brunovce JUDr. Stanislavy Zervanovej: Miroslav Florek
Hlavný kontrolór Obce Brunovce: Doc. Dr. Ing. Milan Majerník, ktorý bol zvolený do funkcie obecným
zastupiteľstvom uznesením č. 2/2017 zo dňa 7. 2. 2017 na obdobie 6 rokov. V roku 2018 hlavný kontrolór
Obce Brunovce pracoval podľa plánu práce. Hlavný kontrolór sa svojej funkcie vzdal listom zo dňa
11.12.2018, doručený na Obecný úrad Brunovce dňa 17.12.2018.
Obecné zastupiteľstvo Obce Brunovce: Obecné zastupiteľstvo Obce Brunovce tvoril zastupiteľský zbor
zložený zo siedmich poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 15.11.2014, a to na
obdobie štyroch rokov. Dňa 05.12.2014 sa konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V roku 2016 sa dvaja poslanci vzdali mandátu a 05.11.2016 sa konali nové voľby. Ustanovujúce zasadnutie
sa konalo 25.11.2016.
OZ v Brunovciach rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života Obce Brunovce.
Zasadnutia sa konali v dňoch: 01.03.2018, 31.05.2018, 21.06.2018, 16.08.2018 a 10.12.2018.
Všetky zasadnutia boli verejné.
Menný zoznam poslancov Obecné zastupiteľstva Obce Brunovce za rok 2018:
1/ Lucia Bánovská od 25.11.2016 do 10.12.2018
2/ Ľuboš Križák od 15.11.2014 do 10.12.2018
3/ Marek Luštík od 15.11.2014 do 10.12.2018
4/ Ján Mitošinka od 15.11.2014 do 10.12.2018
5/ Magdaléna Moravanská od 15.11.2014 do 10.12.2018
6/ Ing. Jana Pauličková od 15.11.2014 do 10.12.2018
7/ Martin Prosňanskýod 25.11.2016 do 10.12.2018
8/ Ing. Iveta Bučková od 10.12.2018
9/ Miroslav Florek od 10.12.2018
10/ Pavol Jedlička od 10.12.2018
11/ Mgr. Mária Jedličková od 10.12.2018
12/ Mgr. Pavol Šupka od 10.12.2018
13/ Oľga Uhlíková od 10.12.2018
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Obecný úrad - zamestnanci:
Andrea Palkechová - samostatná referentka - účtovníctvo, evidencia obyvateľstva, personalistika – mzdy,
dane a poplatky – pracovná zmluva
Klaudia Uhlíková – pomocná administratívna pracovníčka od 11.12.2018 do 31.12.2018 – dohoda o
vykonaní práce
Martina Malinová - upratovačka na čiastočný úväzok – pracovná zmluva
Peter Vyberal - zamestnanec na ČOV – pracovná zmluva
Peter Jakubec- kosenie verejnej zelene - dohoda o pracovnej činnosti
Jozef Šimko – rekonštrukcia Zvonice - dohoda o pracovnej činnosti

4. Poslanie, vízie, ciele
Základnou úlohou obce pri výkone samospráv je starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a o
potreby obyvateľov obce. Obec Brunovce financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií
zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov od ostatných subjektov. Na plnenie svojich úloh môže Obec Brunovce
použiť návratné finančné zdroje financovania, mimorozpočtové zdroje. Majetkom Obce Brunovce sú veci vo
vlastníctve Obce Brunovce a majetkové práva Obce Brunovce.
Majetok Obce Brunovce slúži na plnenie úloh Obce Brunovce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať.
Neprípustné je darovanie nehnuteľného majetku Obce Brunovce. Majetok Obce Brunovce možno použiť na
verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy Obce Brunovce. Zásady hospodárenia s
majetkom Obce Brunovce určuje Obecné zastupiteľstvo Obce Brunovce. Podiely na daniach v správe štátu
upravuje zákona 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 aj
výkon štátnej správy, ktorý bol prenesený na Obec Brunovce. 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 Brunovce, 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 obce v
sústave podvojného účtovníctva. Obec ako samostatný územný samosprávny celok, sa riadi zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.
Naplnenie rozvojovej vízie by malo priniesť nové možnosti pre rozvoj podnikania, vznik
pracovných príležitostí v obci a jej okolí, priaznivé podmienky pre materiálne zabezpečený a duchovne
bohatý život. Obec Brunovce by mala poskytnúť svojím obyvateľom priaznivé podmienky pre záujmové,
kultúrne, športové a iné vyžitie.
Neoddeliteľnou súčasťou rozvojovej vízie je i vybudovanie občianskej spoločnosti na princípoch
spolužitia a solidarity s dobrými medziľudskými vzťahmi.

5. Základná charakteristika Obce Brunovce
Obec Brunovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec
Brunovce je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s

5

vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou Obce Brunovce pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

5.1. Geografické údaje
Geografická poloha Obce Brunovce: severná časť Považského výbežku Podunajskej nížiny, po pravej strane
rieky Váh
Susedné mestá a obce: Potvorice, Horná Streda
Celková rozloha Obce Brunovce: 585 ha
Nadmorská výška: 172 m

5.2. Demografické údaje
Obyvatelia Obce Brunovce k 31.12.2018:
-

počet obyvateľov 570 občanov
narodilo sa 7 detí
zomrelo 5 občanov
prisťahovalo sa 20 občanov
odsťahovalo sa 10 občanov

5.3. Symboly Obce Brunovce
Erb Obce Brunovce: v modrom štíte dvomi zlatými vetvičkami slzovitých listovzdola
ovenčená strieborná holubica v zobáku so zlatou bezlistou vetvičkou s deviatimi
zlatými bobuľami, v pravom hornom rohu zlatá ľavošikmá polovičná vetvička s tromi
veľkými šikmo sklonenými slzovitými listami. Tento erb bol obecným zastupiteľstvom
schválený a prijatý.

Vlajka Obce Brunovce: tvoria z obidvoch okrajov žltý, modrý a žltý pruh
rovnakej šírky a stredom je biely pruh dvojnásobnej šírky.

Pečať Obce Brunovce: je okrúhla, v strede so symbolom Obce Brunovce a kruhopisom OBEC BRUNOVCE.
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5.4. História obce
Prvá písomná zmienka o Obci Brunovce pochádza z roku 1374 a jej pôvodný názov bol
pravdepodobne Barnach alebo Barnauch, ale bolo tu nájdené aj pohrebisko unětickej kultúry zo staršej
doby bronzovej. Kedysi Obec Brunovce patrila viacerým šľachtickým rodom ako boli Berčényiovci,
Komorovci, Šándorovci, naposledy rodina Medňanských. Začas patrila aj k tematínskemu panstvu. Koncom
17. storočia, keď Tematínsky hrad vlastnil Mikuláš Berčényi, ktorý usúdil, že hrad už neposkytuje svojim
obyvateľom dostatočnú ochranu a pohodlie, začal stavať brunovský kaštieľ, ktorý tu stojí dodnes. V roku
1708 Mikuláša Berčenyiho navštívil v kaštieli František Rákoczi.
Obyvateľstvo Obce Brunovce sa v minulosti venovalo chovu dobytka, poľnohospodárstvu,
ovocinárstvu, včelárstvu, ženy vyšívali alebo plietli čipky. Teraz väčšina obyvateľov Obce Brunovce je
zamestnaná vo firmách v Novom Meste nad Váhom alebo okolitých obciach.

5.5. Pamiatky
Kaštieľ
Kaštieľ postavili Bercsényiovci v druhej polovici 17. storočia, na mieste bývalého dreveného
poľovníckeho kaštielika Forgáchovcov. V rokoch 1695-1697 ho upravili a zariadili novým nábytkom.
Kaštieľ mal pôvodne uzavretú štvor krídlovú dispozíciu s hranolovými nárožnými vežami a vonkajšie
opevnenie s vodnou priekopou napájanou z Váhu. V prvej tretine 18. storočia ho kúpil P. Šándor zo Slávnice
a čoskoro ho zbarokizoval. Pri barokovej úprave vymenil pôvodnú oblúčikovú atiku za rovnú. V 19. storočí
založili anglický park a zbúrali jedno krídlo kaštieľa. Od roku 1983 sa uskutočňovala pamiatková obnova
objektu.
Kaštiaľ tvorí poschodová štvor krídlová budova s nárožnými vežami a ústredným rizalitom, v
ktorom je umiestnený kamenný portál s pilastrami a rímsou. Okolo celej budovy kaštieľa obieha rovná
atika, na nárožiach sú umiestnené cibuľovité striešky na vežiach, ktoré dávajú objektu kaštieľa jeho typickú
podobu. V nádvorí kaštieľa nájdete arkádová chodba. Pri vstupe do parku kaštieľa je umiestnená rokoková
socha sv. Jána Nepomuckého z druhej tretiny 18. storočia.
V bývalej kaplnke kaštieľa sa zachovala bohatá manieristická štuková výzdoba klenieb z druhej
polovice 17. storočia.

6. Plnenie úloh Obce Brunovce (prenesené kompetencie, originálne
kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Materská škola bez právnej subjektivity
Zamestnanci Materskej školy č. 107, Brunovce:
Mgr. Jarmila Kabátová – riaditeľka Materskej školy Brunovce
Simona Macháčková – učiteľka Materskej školy Brunovce
Martina Malinová – školníčka a upratovačka v Materskej škole Brunovce
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- Školská jedáleň
Zamestnanci ŠJ:
Zlatica Močková - kuchárka v školskej jedálni pri MŠ Brunovce
Edita Moravčíková – vedúca školskej jedálne pri MŠ Brunovce na čiastočný úväzok

6.2. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v Obci Brunovce:
- Predajňa COOP Jednota Brunovce,
- Pohostinstvo „ krčma v ofsajde“,
- Telovýchovná jednota Družstevník Brunovce.
Najvýznamnejší priemysel v obci:
- Autoelektroservis HD elektronika,
- Autoservis AMX, Alojz Michalka,
- Unitech Slovakia,
- Autodoprava Milan Vatrt,
- Kamenárstvo POKA Miroslav Magál,
- Bazár, komisionálna predajňa BAMA,
- Daniel Bučko – BASPOL,
- Milan Majerník – HOUSE,
- DAMITO.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
- Podielnicke družstvo Považie Považany
- SHR Ing. Stanislav Trebatický Považany
- SHR Štefan Malý
- SHR Júlia Masárová
- SHR Roman Kubica
- SHR Regina Müllerová

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
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 Brunovce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako
vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č.18/2017. Rozpočet bol zmenený
jedenkrát: zmena schválená dňa 31.05.2018 uznesením č. 5/2018.
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018
Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie
výdavkov
k 31.12.2017
389 577,23

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

225 155,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
374 095,00

225 155,00
0,00
0,00
225 155,00

242 095,00
0,00
132 000,00
374 095,00

235 867,23
0,00
153 710,00
388 633,31

97
0
116
104

213 155,00
12 000,00
0,00
0,00

186 655,00
187 440,00
0,00
0,00

189 907,43
192 442,20
6 283,68
943,92

102
103
0

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Rozpočet obce
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

235 867,23
235 867,23

Bežné výdavky spolu
z toho: bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho: kapitálové príjmy obce

189 907,43
189 907,43

Kapitálové výdavky spolu
z toho: kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok 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

192 442,20
192 442,20

0,00
0,00
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-146 482,40

153 710,00
6 283,68
147 426,32
389 577,23
388 633,31
943,92

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 31.12.2017
813 252,52
771 052,47

Skutočnosť
k 31.12.2018
928 684,43
919 006,87

0,00
596 394,47
174 658,00
42 200,05

4 985,40
739 363,47
174 658,00
9 677,56

121,82
0,00
0,00
17 055,11
24 971,83
0,00
0,00
0,00

30,25
0,00
92,16
7 031,19
2 523,96
0,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
813 252,52
441 455,74

Skutočnosť
k 31.12.2018
928 684,43
388 793,73

0,00
0,00
441 455,74
8 220,89

0,00
0,00
388 793,73
207 099,03

840,00
0,00
93,42
7 287,47
0,00
363 575,89

800,00
55,00
77,35
80 450,36
125 716,32
332 791,67

8.2. Zdroje krytia
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
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 2017
34 036,03
0,00

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
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Zostatok
k 31.12 2018
0,00
23 653,27

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2017

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom P 321
- dodávateľ pre školskú jedáleň P 3218
- zamestnancom P 331
- orgánom sociálneho poistenia B 336
- sociálnej poisťovni B 336Z2
- zdravotným poisťovniam B 336Z1
- daňovému úradu B 342
- dotáciám verejnej správy – voľby B 357005
Záväzky spolu

Zostatok
k 31.12 2018

7 287,47

54 330,14
363,45
6 342,58
3 512,08
5 673,72
3 339,04
6 889,35
55,00
80 505,36

9. Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017

Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
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
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a
zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
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/

Skutočnosť
k 31.12.2018

32 343,84
44 966,90
115 635,16
0,00
1 256,00
42 970,20

22 669,48
121 232,32
114 343,24
0,00
1 308,93
45 273,20

1 735,54
0,00
2 000,00
0

1 996,83
0,00
1 000,00
0

7 950,29
0,00
0,00
207 823,14
1 767,84
1 150,13

8 269,87
0,00
0,00
214 860,42
-1 652,68
1 147,55

15,81
0,00
32 555,44

0,60
0,00
32 536,23

10 355,01

-52 662,01

Hospodársky výsledok v sume -52 662,01 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 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Okresný úrad Trenčín
Krajský úrad životného prostredia
Ministerstvo vnútra SR
Obvodný úrad NMnV
Recyklačný fond
Sklad CO
Obvodný úrad NMnV

Účelové určenie grantov a
transferov
MŠ – predškolská výchova
Prenesený výkon ŽP
Dotácia REGOB
Dotácia –voľby
Recyklačný fond
Sklad CO
Register adries

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
943,00
179,19
51,60
511,30
0,00
99,32
37,20

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie:
Prijímateľ dotácie
SÚS NMnV
ZMOS
TJ Družstevník Brunovce

Účelové určenie dotácie
Znalecké posudky, poštovné
Členské
Potreby TJ

Suma posk.
prostriedkov v EUR
185,09
112,60
1 000,00

10.3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Obec Brunovce v rámci rozvojového programu bude pokračovať v realizácii budovania nového
stavebného obvodu – 18 IBV v susedstve k. ú. Potvorice v spolupráci so súkromným investorom, a
odstránenie nelegálnej skládky v k. ú. Brunovce.
Budúci vývoj Obce Brunovce je zameraný na predpokladané zvýšenie počtu obyvateľstva s trvalým
pobytom, dobudovanie infraštruktúr Obce Brunovce a starostlivosť o životné prostredie Obce Brunovce.
Z hľadiska budúcich cieľov Obec Brunovce 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 Brunovce bude v budúcnosti realizovať, budú mať jediný cieľ, a to zvýšenie
starostlivosti o všestranný rozvoj územia Obce Brunovce a potreby jej obyvateľov.

10.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec Brunovce nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia,
za ktoré sa vyhotovuje individuálna výročná správa.
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Vypracoval: Klaudia Uhlíková
Zuzana Uhríková

Schválil: JUDr. Stanislava Zervanová

V Brunovciach, dňa 29.07.2019.

Prílohy:



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

13

