Výročná správa
obce Bretejovce za rok 2014

Vypracovala : Emília Kővérová

Ing. Rastislav Varga
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa za rok 2014 predstavuje súhrn činnosti obce v hodnotovom vyjadrení a je
prehľadom uvedeného obdobia. Našou snahou bolo zabezpečiť potreby v prospech občanov
našej obce a to pri dodržaní rozpočtových pravidiel. Zároveň sme účelovo nakladali
s prostriedkami získanými od štátu na výkon kompetencií. Obec pre časté poruchy na
verejnom osvetlení z dôvodu bezpečnosti občanov v obci spláca leasing na rekonštrukciu
verejného osvetlenia s LED osvetlením.
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.
1.1 Identifikačné údaje
Názov : Obec Bretejovce
Kontaktná adresa: Obecný úrad, Bretejovce 84, 082 03 Lemešany
Telefón a fax : +421 051 7931 213
e-mail: bretejovce@centrum.sk
Web: www. bretejovce.sk
Okres: Prešov
IČO: 00326852
DIČ : 2021225404
Právna forma : právnická osoba
Geografická poloha obce : Obec leží v Košickej kotline v údolí rieky Torysy.
Susedné obce : Seniakovce, Janovík
Celková rozloha obce :
Nadmorská výška :
1.2.

438 ha

225 m nad morom

Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci :

7%
3

Nezamestnanosť v okrese : 13 %
Počet obyvateľov : 395

1.3. Symboly obce
Erb obce :
V modrom poli štítu na ploche zeleného kopca zlatý /žltý/ snop obopnutý strieborným
/ bielym / kosákom so zlatov / žltou/ rukoväťou, na modrej ploche zlaté /žlté/ srdce a zhora v
polkruhu okolo neho sedem strieborných / bielych / mečov

Erb obce je zapísaný do Heraldického registra Slovenskej republiky.

Vlajka obce :
Pozostáva z piatich pruhov vo farbách bielej, zelenej, žltej a modrej. 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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1.4. História obce
Obec Bretejovce leží v Košickej kotline, v doline Torysy. Spomína sa v roku 1289. Od
stredoveku patrila Abovcom, Rozgonyiovcom, Segyeyovcom, Semseyovcom, Péchyovcom a
iným zemepánom. Počas prvého sčítania ľudu, v roku 1787 mala obec 37 domov a 323
obyvateľov, v roku 1828 50 domov a 383 obyvateľov. V roku 1900 v nej žilo 351 ľudí.
Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom. Do roku 1918 obec
administratívne patrila do Šarišskej stolice.
Pôvod a dejiny obce
Obec sa nachádza vo Východoslovenskom kraji medzi mestami Košice – Prešov. Leží na
pravom brehu rieky Torysy na miernom pahorku. Chotár obce je v údolí Torysy rovný a
úrodný, za obcou mierne pahorkovitý.
Podľa obecnej kroniky, obec je prvý raz spomínaná v roku 1291. Jej názov bol Berete alebo
Berethej. V rokoch 1420-1462 je nazývaná Berethe. V roku 1814 podľa „Canonica visitatív“
sa nazýva Beretho a koncom XIX. storočia Sárosbereto. Po roku 1918 Bretejovce.
Branislav Varsík v diele Osídlenie Košickej kotliny 2, o Bretejovciach uvádza: V písomných
dokladoch po prvý raz sa spomína z r. 1289. Vtedy sa už uvádza ako villa Berethej a bola to
už vyvinutá dedina. Z príležitosti delenia majetku v r. 1370 medzi príslušníkmi drienovskej
vetvy rodu Aba sa v Bretejovciach uvádza 6 usadlostí a pripomína sa tam už aj kaplnka.
Bretejovce ani v druhej polovici 16. storočia neprestali mať prevažne slovenské obyvateľstvo.
Na začiatku 13. storočia to bola bezpečne slovenská dedina a ako slovenskú ju uvádza aj
lexikon z roku 1775. Názov Bretejovce pochádza z osobného mena Bratej. V 16.- 18. storočí
prišlo do tejto oblasti nové valašské (rusínske) obyvateľstvo, čo spôsobilo, že sa popri názve
Bretejovce používalo aj pomenovanie Briaciovce a Bracijovce.
Rody
V roku 1291 obec bola majetkom Somosyovcov z Drienova až do XV. Storočia. V 15. storočí
jej majiteľom bol Rozgony z Rozhanoviec asi do roku 1430. Neskôr obec patrí Somosyovcom
z Drienova a ich zaťovi Szegnyeimu. V roku 1607 obec patrila do okresu Cseroczy Mikuláša
so sídlom v Bogdanovciach. Od roku 1646 patrí rodu Várkonyiovcov, Fuziovcov,
Semseyovcov a Pécsyovcov. V roku 1769 bola zadelená do okresu Jána Keczera, ktorý bol
majiteľom Ploského. Od roku 1873 do roku 1921 patrila do okresu Lemešany a od roku 1921
dodnes do okresu Prešov.
Obytné domy
Dnes v Bretejovciach sú pekné nové domy. Podľa popisu z obecnej kroniky, koncom 19.
storočia až do prvej svetovej vojny, domy boli nízke, drevené s malými zvonka zakrytými
oknami. Mali jednu izbu, predsieň zvaný prikľet a komoru. Dlažba bola hlinená, v sobotu ju
vymazali blatom, do čoho sa primiešaval koňský alebo kravský trus. Strop nebol murovaný.
Krížom cez izbu viedli drevené trámy – hredy. Po stenách viseli obrazy svätých a ozdobné
tanieriky. V izbe stoličky neboli. Sedávali na laviciach, ktoré stáli na kolíkoch pri oknách.
Bohatší mali lavice s operadlom, tzv. limbak. Pri jedle stôl neprikrývali, iba pre návštevy
bielym doma vytkávaným obrúsom. V stole bola zásuvka, kde sa ukladal chlieb a nôž. V
kútoch izby stáli postele. Boli vystlané slamou a prikryté bielou plachtou. Šaty ukladali do
farbenej truhlice – lady, niektoré vešali na hrubé palice – žrďky. U dverí v kúte stála pec s
pekárnikom a tzv. trúbou, ktorá odvádzala dym. Pec zaberala asi štvrtinu izby, na nej spávali
deti. V prikľete nebolo stropu. Hrnce s jedlom k vareniu dávali na trojnožku tzv. drejfus, pod
ním horel oheň. Nad prikľetom bol lievikovitý komín, kde vešali vyúdiť klobásu, slaninu,
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šunku. Steny prikľetu boli bielené. Na stenách viseli tepše, válek a tabla na cesto a maľované
džbánky. Bola vždy aj lavica, kde stáli vedrá na vodu. V komore boli farebné truhlice na šaty
o obyčajné na zrno.
V medzivojnovom období budovy sú murované. Sú dve izby, kuchyňa, komora, maštaľ, šopa.
Miestnosti sú priestranné, dlážka je drevená, strop omietnutý. Okná sú dvoj a troj krídlové so
záclonami. Strechy domov zákon už nepovoľuje pokryť slamou, pokrýva sa škridlicou,
plechom a eternitom. Posledný dom pokrytý slamou bol zbúraný v roku 1963.
rokov sa skoro nič nepostavilo, časy boli ešte veľmi biedne. Neskôr sa pomaly rozbiehala
výstavba.
V roku 1785-1789 bol v obci postavený kostol bez fary. Postavil ho gróf Gabriel Péchy,
cisársky a kráľovský radca, majiteľ miestneho veľkostatku. Vedľa kostola je verejný cintorín.
Kostol bol zasvetený pamiatke sedembolestnej Panny Márie
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Na začiatku dediny v smere na Prešov je postavená kaplnka Jána Nepomuckého z roku :
1926, ktorá bola postavená po veľkej burke, ktorá zničila mnoho domov a úrodu.

V obci sa nachádza sýpka z roku 1763, ktorá slúžila pre furmanov, ako nocľaháreň

V roku 1973 bol odovzdaný do užívania kultúrny dom, kde bola sála, klubovňa, knižn
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V roku 1880 bola vybudovaná základná škola.kde boli dva učebne,kabinet a chodby. V roku
1970 bola pribudovaná materská škola s jednym štvorizbovým bytom. V roku 2010 bola
zrušená Základná škola z dôvodu malo detí. V súčasnosti sa tam nachádza jednotriedna
materská škola.
V roku 1825 bolo 351 obyvateľov, v roku 1970 bolo 453 obyvateľov.
V roku 2014 bolo v obci 395 obyvateľov. Z toho do 15 rokov 46, starší ako 15 rokov 349
V priebehu roka sa odsťahovali 4 obyvatelia, do obci sa prisťahovalo 13 obyvateľov, 3
obyvatelia zomrelí, 2 detí sa narodilo. Priemerný vek v obci je 41,64 rokov.
V roku 1952 bolo počas socializácie dediny založené JRD, ale zakrátko sa rozpadlo Znovu
bolo založené v roku 1959 a trvá až dodnes. Najprv sa v roku 1965 pripojili k nám susedné
JRD zo Seniakoviec, dnes už aj my sme len súčasťou JRD Lemešany. Zaoberá sa rastlinnou
a živočíšnou výrobou. Pôdohospodársku pôdu obhospodarujú aj súkromíci. Lesy
obhospodárujú Lesy š.p. Prešov.

1.5. Hospodárstvo obce
V obci sú pre obyvateľov k dispozícii služby v oblasti maloobchodu – Potraviny a pohostinstvo.
V obci pracujú aj živnostníci, ktorí zabezpečujú služby pre občanov - kamenárstvo, autodoprava
a servis aut, predaj medu a včelárských produktov.

2. Organizačná štruktúra obce
Starosta obce: Ing. Rastislav Varga
Zástupca starostu obce : Ing. Imrich Majcher
Hlavný kontrolór obce:
Obecné zastupiteľstvo: Ing. Imrich Majcher
Ing. Marek Dranga
Stanislav Fogaráš
Ing. Martin Slanina
Milan Kővér
V zmysle § 15 zákona o obecnom zriadení OcZ v Bretejovciach pracujú tieto komisie:
Finančná komisia
Predseda: Ing. Marek Dranga
Členovia: Ing. Imrich Majcher, Stanislav Fogaráš
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Komisia na ochranu verejného poriadku:
Predseda: Milan Kővér
Členovia: Ing. Martin Slanina, Ing. Imrich Majcher

3. Rozpočet obce na rok 2014 a jeho plnenie
Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet),
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2013 uznesením
č 03/12/2013
Rozpočet bol zmenený :
- zmena schválená dňa 08.12.2014 uznesením č. 09/12/2014

Rozpočet obce k 31.12.2014 v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom
Z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

117 455

Upravený
rozpočet
138 951

Skutočnosť

117 455
0
0

124 951
0
14 000

123 837,27
0
19 174,40

Výdavky celkom
Z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

117 455

132 951

140 664,08

115 455
0
2 000

128 572
3 019
1 360

131 797,99
3 020,41
5 845,68

143 011.67

3.1 Plnenie príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok
2014
117 455

Upravený 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

138 951

143 011.67
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Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok
2014
110 600

Upravený 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

109 807

108 720,42

Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok
2014
2 745

Upravený 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

2 882

2 871,61

Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok
2014
3 060

Upravený
2014

Skutočnosť k 31.12.2014

6 892

6 874,99

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
Rozpočet na rok
2014
1 050
P.č.
1.
2.
3.

4.

Upravený 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

5 372

Poskytovateľ
Krajský školský úrad
Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny
Obvodný úrad Prešov
Obvodný úrad Prešov,
živ.prostredia
REGOB

5 370,25
Suma v €
950,1 168,62
3 099,65
24,60
127,38

Účel
Školstvo 5 ročné detí
Refundácia aktivačná činnosť
Voľby
Ochrana prírody, štátnej vodnej
správy, ochrana ovzdušia, ochrana
pred povodňami
Evidencia obyvateľstva

5.
.
Spolu
5 370,25
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok
2014
0

Upravený 2014
0

Skutočnosť
k 31.12.2014
0
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Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok
2014
0

Upravený 2014
14 000

Skutočnosť
k 31.12.2014
14 000

Mimorozpočtové príjmy
Rozpočet na rok
2014
0

Upravený 2014
0

Skutočnosť
k 31.12.2014
5 174,40

3.2.Plnenie výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok
2014
117 455

Upravený 2014
132 951

Skutočnosť
k 31.12.2014
140 664,08

Bežné výdavky :
Rozpočet na rok
2013
115 455

Upravený 2013
128 572

Skutočnosť k 31.12.2013
131 797,99

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Všeobecné verejné služby voľby
Aktivačná činnosť
Verejný poriadok – ochrana pred
požiarmi
Ochrana životného prostrediaNakladanie z odpadmi
Bývanie a občianska vybavenosť –
Verejné osvetlenie
Rekonštrukcia KD a objektov
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie – školské stravovanie
Ekonomická oblasť
Finančné operácie
Mimorozpočtové zdroje potraviny šj
Spolu

Rozpočet
58 242
0
0
2 377

Skutočnosť
55 455,25
3 099,65
2 173,19
2 854,62

8 150

6 386,53

650

10 007,25

600
566
32 350
11 690
830
2 000
0
117 455

3 327,06
380,31
40 406,64
9909,15
818,75
1 360
4 485.68
140 664,08
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Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok
2014
0

Upravený 2014

Skutčnosť k 31.12.2014

3 019

v tom :
Funkčná klasifikácia
Realizácia nových stavieb
vodovod pri cintoríne
Rekonštrukcia a modernizácia
VO a MR leasing

3 020,41
Rozpočet
Upravený
na rok 2013
2013
0
609

Spolu

Skutočnosť
k 31.12.2013
609,58

0

2 410

2 410,83

0

3 019

3 020,41

a) Ekonomická oblasť - cestná doprava
Ide o nasledovné investičné akcie :
- vybudovanie vodovodu k RD 112 a 113 – 609,58 €
- rekonštrukcia a modernizácia : VO a MR leasing – 2 410,83 €
Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok
2014
2 000

Upravený 2014
1 360

Skutočnosť k 31.12.2014
5 845,68

3.3 Hospodárenie obce za rok 2014
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
123 837,27
123 837,27
0
131 797,99
131 797,99
0
- 7960.72
0
0
0

3020,41
3020,41
0
13

Kapitálový rozpočet

-3020,41
-10 981,13

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

19174,40
5 845,68
13 328,72
143 011.67
140 664,08
2 347,59

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

Schodok rozpočtu v sume 10 981,13 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2014 vysporiadaný
z finančných operácií: 14 000,- EUR
Hospodárenie obce P-V : 2 347,59 €
Zostatok na účtoch k 31.12.2014
35,05
Bežný účet obce
79,37
Sociálny účet
41,66
Účet ŠJ
207
Prima banka
274,77
Pokladňa
654,40
Prima banka
1 292,25
Spolu
4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
4.1

AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Majetok spolu

230 060,32

215 139,15

Neobežný majetok spolu

224 934,23

213 251,51

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

151 774,83

140 092,11

Dlhodobý finančný majetok 063

73 159,40

73 159,40

Obežný majetok spolu

5 126,09

1 887,64

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
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Zásoby

85,29

78,49

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

96,14

516,90

4 944,66

1292,25

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

Časové rozlíšenie

0

0

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Vlastné imanie a záväzky spolu

230 060,32

215 139,15

Vlastné imanie

72 716,09

58 232,88

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

72 988,48

72 686,39

- 272,39

- 14 453,51

11 971,55

33 737,49

4 862,03

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

253,44

0

Dlhodobé záväzky

27,83

79,37

5 468,25

25 658,12

1 360

8 000

145 372,68

123 168,78

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

4.2 P A S Í V A
Názov

z toho :

Výsledok hospodárenia z min. rokov
Výsledok

hospodárenia

za

účtovné

obdobie
Záväzky
z toho :
Rezervy

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €
5.1. Pohľadávky
Pohľadávky

Stav
k 31.12 2013

Stav
k 31.12 2014

Pohľadávky do lehoty splatnosti

96,14

516,90

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0
15

5.2 Záväzky
Záväzky

Stav
k 31.12 2013

Stav
k 31.12 2014

Záväzky do lehoty splatnosti

5 496,08

25 737,49

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
 zvýšenie pohľadávok oproti roku 2013 bol v sume 420,76 €.
 zvýšenie záväzkov oproti roku 2013 bol v sume 20 241,41 €.
6. Výsledok hospodárenia
Prehľad nákladov a výnosov z hlavnej činnosti za r.2014


Náklady - popis a výška významných položiek /v €/
Druh nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
Spotrebované nákupy
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
Služby
511 – Opravy a udržovanie
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby
Osobné náklady
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie
527- - Zákonné sociálne náklady
Odpisy, rezervy a opravné položky
Z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rotlišenia
a
Finančné náklady
Mimoriadne náklady
Náklady na transfery z rozpočtu obce
subjekty verejnej správy
Náklady na transféry z rozpočtu obce
subjektom mimo verejnej správy
Spolu

551- Odpisy DNM
552-Tvorba ostatných rezerv

Suma v €
9 921,63
16 275,23
2 063,77
513,54
891,63
29 391,93
60 488,88
19 828,85
643,32
28 398,60
0

562- Úroky

874,34

568 – Ostatné finančné náklady

778,79

585 – Náklady na ostatné transféry

0

586 – Náklady na transféry mimo
verejnej správy

0

Výnosy - popis a výška významných položiek /v €/
Druh výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
Tržby za vlastné výkony a tovar
602 – Tržby z predaja služieb

170 070,51

Suma v €
7 461,99

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
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Aktivácia
Daňové a colné výnosy a výnosy
z poplatkov

632 – Daňové výnosy samosprávy
633 – Výnosy z poplatkov

Ostatné výnosy

103 596,51
12 410,55

641- Tržby z predaja dlhodobého
hmot. a nehmot. majetku
1

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie
časového rozlíšenia
Finančné výnosy

652 – Zúčtovanie zákonných
rezerv

4862,03

662 - Úroky

1,95

Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov

693 – Výnosy samosprávy
z bež.transférov
694 – Výnosy samosprávy
z kap.transf.zo štát. rozpočtu a od
iných subj.verej.správy
v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených 698 – Výnosy samosprávy
obcou alebo VUC
z kap.transf.zo štát. rozpočtu a od
iných subj. momo verej.správy
692-Výnosy samosprávy
z kap.transf.z. rozpočtu obce alebo
VUC a v RO a PO zriadených
obcou alebo VUC
Spolu

5501,01
19 497,84

2 229,16

54,96

155 617
Náklady:
170 070,51 €
Výnosy:
155 617,- €
Výsledok hospodárenia - 14 453,51 €
Výsledok hospodárenia za r.2014:

- 14 453,51 €

Výsledok hospodárenia pred zdanením

-14 453,51

Splatná daň z príjmov

0

Výsledok hospodárenia po zdanení

- 14 453,51 €

Výsledok hospodárenia v sume -14 453,51 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
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7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
Transféry do rozpočtu obce činili celkom 5 370,25 eur. Rozpis prijatých a ich čerpanie
v priebehu roka 2014 je spracované v tabuľke.
Obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ
KŠÚ-PO
MV SR
OU Po
ÚPSVaR

Účelové
určenie
grantu,
transferu
MŠ 5 ročné deti
Evidencia
obyvateľov
Voľby
Refundácia
mzdy

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2014

Rozdiel v €,
Zostatok do
roku 2015

950,127,38

950
127,38

0
0

3 099,65
1 168,62

3 099,65
1 168,62

0

24,60

24,60

0
0

Živ. prostredie
Spolu

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2014

5 370,25

5 370,25

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

7.2 Poskytnuté transféry agranty
Obec v roku 2014 poskytla dotáciu organizáciam na centrum voľného času, ktoré
navštevujú deti z našej školy v sume : 186,71 €.
7.3.Predpokladaný budúci vývoj činnosti
V roku 2014 obec podala projekt na vybudovanie kamerového systému v obci. Ďalej bol
podaný propjekt na Protipovodňvú ochranu - regulácia miestného potoka. Projekt na
zateplenie budovy MŠ.
Obec Bretejovce v roku 2014 vybudovala trafostanicu pre rodinné domy v lokalite
“ Dlhé” a urobila provizornú cestu pod družstvom. Obec urobila rekonštrukciu materskej
školy / nová omietka, podlahy a maľovanie priestorov v MŠ. Urobila odvodnenie v okoli
budovy MŠ.
V roku 2015 by sme chceli vybudovať pri ZŠ multifunkčné ihrisko.
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7.4 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014.
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Prešove v
elektronickej forme v zákonom stanovenom termíne. Poznámky k 31.12.2014 boli odovzdané
do RIS SAM v stanovenom termíne.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré
by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

Vypracoval: Emília Kővérová
20.05.2015

Predkladá: Ing. Rastislav Varga
starosta obce
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