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1. Úvodné slovo starostu obce        

Vážení spoluobčania, 

Výročná správa Obce Brutovce  za rok 2019, ktorú Vám predkladám, poskytuje reálny pohľad 

na činnosť obce a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku. Je zostavená na základe 

ekonomických ukazovateľov počas celého roka2019. Obec skončila s kladným výsledkom 

hospodárenia. V roku 2019 boli zrealizované investičné akcie na projektoch: „ Rekonštrukcia 

kuchyne“, " Odvodnenie domov a ulíc" a "Rekonštrukcia amfiteátra v obci Brutovce "   

Obec sa zameriavala na plnenie zákonom daných povinnosti obce s cieľom vychádzať v ústrety 

občanom a organizáciám sídliacim v obci.  

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Brutovce  

Sídlo: Brutovce  č. 95, 05373 

IČO: 00328979 

 Štatutárny orgán obce: Mária Petreková, starostka obce  

 Telefón:0908 577 381  

 Mail: obecbrutovce@stonline.sk  

  Webová stránka: www.brutovce.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: Mária Petreková   

Zástupca starostu obce: Mgr. Roman Štelbacký   

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Jozef Jendrichovský    

Obecné zastupiteľstvo: Mgr. Roman Štelbacký, Michal, Biroščák, Ing.Daniel Hockicko, Dávid 

Hockicko, Alžbeta Biroščáková  

Komisie: Komisia podľa z. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 

Obecný úrad: Valéria Lileková, referentka 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce : 

Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a obyvateľov žijúcich na jej území. 

Vízie obce: 

Dobudovanie infraštruktúry, zabezpečenie čistého a zdravého prostredia, využitie potenciálu 

obce a jej okolia pre rozvoj vidieckeho turizmu. 
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Ciele obce: 

Zabezpečiť a vytvárať podmienky pre spokojný, pohodlný a plnohodnotný život obyvateľov 

obce. Hlavnými cieľmi obce Brutovce  - dokončenie výstavby Hasičskej zbrojnice, 

Rekonštrukcia miestnych komunikácii,  zníženie energetickej náročnosti obecných budov, 

rekonštrukcia domu smútku a vybavenie obecnej knižnice v obci, Rekonštrukcia MR a 

výstavba detského ihriska.   

 

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 Brutovce  sa nachádza  v Prešovskom kraji, okres Levoča. 

Susedné mestá a obce : Susedí s obcou Oľšavica, od mesta Levoča sú  vzdialené 25 km. 

Celková rozloha obce : 1368 ha 

Nadmorská výška : 864 m nm 

 

     5.2.Demografické údaje  

Hustota  a počet obyvateľov : 154 

Národnostná štruktúra : slovenská 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímsko- katolici 

Vývoj počtu obyvateľov : klesajúci 

 

      5.3.Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : V roku 2019 boli v obci 6 nezamestnaní. 

Nezamestnanosť v okrese :  

Vývoj nezamestnanosti :  
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5.4.Symboly obce 

Erb obce:  

 

Erb obce V modrom poli neskorogotického štítu je umiestnená strieborná (podľa heraldických 

pravidiel zobrazená ako biela ) postava svätca – sv. Vavrinca, so zlatou ( žltou ) 

palmovou vetvičkou  v pravej a so zlatým ( žltým ) ražňom v ľavej ruke. V spodnej 

časti je symbol vychádzajúceho slnka, zobrazeného zlatou ( žltou ) farbou. 

 

Vlajka obce : tvoria ju tri vodorovné pruhy , horný žltý, dolný modrý a stredný biely v pomere 

2:1:2.                                                    

Vlajka je ukončená  tromi cípmi. 

 

Pečať obce : Pečať obce tvorí erb obce Brutovce . 

    

5.5. Logo obce 

Obec nemá logo . 

 

     5.6.História obce  

Obec  bola založená po tatárskom vpáde v chotári obce Ordzovany po roku 1260. Obec je 

doložená z roku 1319 ako Brotouch a.n. Senthlorinch, neskôr ako Scenthlewrinch (1351), no 

archeologické nálezy dokazujú, že Brutovce  boli osídlené ešte pred tatárskym vpádom. Prvý 

písomný záznam o dedine Svätý Vavrinec ( Brutovce ) sa viaže k roku 1268.    Brutovce sa 

nachádzajú vo východnej časti Levočských vrchoch severne od Spišského Podhradia, 

v pramennej oblasti Kunišovského potoka a Rovinky. Brutovským chotárom južne prechádzajú 

aj tri horské hrebene. Pravý sa uberá južným smerom a prechádza po hranici brutovského 

chotára s Oľšavicou cez horu Poprečeň, Šibeň, Babiu horu, Žolnák, Prašivú, Michaličku, až ku 

vyšnoslavkovskej Smrekovici. Robí tak prirodzenú spojnicu Levočských hôr s Braniskom. Na 
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vedľajšej rázsoche postupujúcej východným smerom sa vypínajú Barloch, Košarky, Okrúhly 

hrb, Raisov hrb, Čeršľa, Kožinec – oddávna sú využívané ako role, lúky a pasienky. Na ľavej 

strane sa vypína hora Javor, Gadžina, Bišár / prírodná rezervácia na ochranu typických 

spoločenstiev horských kvetnatých lúk, s výskytom ľalie cibuľkonosnej/, Slemov, Strieborná. 

Táto trasa prechádza najskôr kultivovanou plochou výdatných horských lúk. Chotár obce má 

ideálne podmienky pre cykloturistiku a lyžiarske bežecké športy. Brutovský chotár mal dobré 

podmienky pre ovčiarstvo. 

 

       5.7. Pamiatky  

Medzi kultúrne pamiatky obce Brutovce patrí rímsko katolický gotický kostol postavený v 

prvej polovici 14. str., ktorý je zasvätený sv. Vavrincovi. Bol prestavaný v roku 1779-1784 .V 

strede neogotického oltára sa nachádza neskorogtická socha Madony z 2.pol. 15. str. 

Z konca 14. str. pochádza iná socha Madony v súčasnosti umiestnená v severnej časti lode. 

Za mienku stojí aj gotický zvon z roku 1524 od Andreja Illenfelda. V blízkosti kostola je 

pamätník padlým v I. a II. sv. vojne. 

 

        5.8.Významné osobnosti obce 

Z  obce Brutovce pochádzajú starí rodičia známeho diplomata a ekonóma Michaela Novaka, 

ktorý bol poradcom dvoch amerických prezidentov a priateľ pápeža Jána Pavla II. K 

Brutovciam sa hlási aj spevák Antonín Gondolán, ktorý odtiaľto z rodičmi odišiel do Čiech, 

keď mal štyri roky.  

 

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

    6.1.Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí  poskytuje: 

Základná škola v  Levoči. 

Materská škola v  Oľšavici. 

 

     6.2. Zdravotníctvo 
Zdravotnú starostlivosť  poskytuje: 

Súkromný lekár pre dospelých MUDr.Cyprián Kučera so sídlom v Nižných Repšoch a Levoči. 

Detskí lekári pre deti a dorast v Levoči . 

 

    6.3.Sociálne zabezpečenie 
 Sociálne služby v obci  nie sú. 

 Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude 

orientovať na : opatrovateľskú službu –dovoz stravy a liekov pre seniorov. 
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6.4.Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

Obec má Kultúrny dom, ktorý je využívaný na akcie organizované obcou: napr:  posedenia 

s dôchodcami, rodinné oslavy a kary. 

 

6.5.Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

Slovenská pošta, a.s. 

Pohostinstvo Ing. Vladimír Demo  

Rozličný tovar Mária Sakmárová . 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

PD Oľšavica - Brutovce   

SHR     

Ideálne podmienky pre chov oviec a hovädzieho dobytka  

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019. 

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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  15.12.2018  uznesením č 7/2018, 

bod B  

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 15.03.2019 RO č. 1/2019  

- druhá zmena schválená dňa 29.03.2019 RO č. 2/2019  

- tretia zmena  schválená dňa 30.05.2019 RO č. 3/2019 

- štvrtá zmena  schválená dňa 30.05.2019 uznesením č. 12/2019 

- piata zmena schválená dňa 09.08.2019 uznesením č. 18/2019 

- šiesta zmena schválená dňa 18.10.2019 uznesením č. 25/2019 

- siedma zmena schválená dňa 14.12.2019 uznesením č. 32/2019 

7.1.Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019   

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2019 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 59800 127840 122117,57 95,52 

z toho :     

Bežné príjmy 55700 76070 74452,78 97,87 

Kapitálové príjmy 0 44100 44094,94 99,99 

Finančné príjmy 4100 7670 3569,85 46,54 

Výdavky celkom 59800 127840 109943,48 86,00 

z toho :     

Bežné výdavky 53540 69940 67071,04 95,90 

Kapitálové výdavky 6260 57900 42872,44 74,05 

Finančné výdavky 0 0 0  

Rozpočet obce  0 0   
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7.2.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019   

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 74452,78 

z toho : bežné príjmy obce  74452,78 

Bežné výdavky spolu 67071,04 

z toho : bežné výdavky  obce  67071,04 

Bežný rozpočet 7381,74 

Kapitálové  príjmy spolu 44094,94 

z toho : kapitálové  príjmy obce  44094,94 

Kapitálové  výdavky spolu 42872,44 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  42872,44 

Kapitálový rozpočet  1222,50 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 8604,24 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 0,00 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ  

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
0,00 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 8604,24 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  3569,85 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 0,00 

Rozdiel finančných operácií 3569,85 
PRÍJMY SPOLU   122117,57 

VÝDAVKY SPOLU 109943,48 

Hospodárenie obce  12174,09 

Vylúčenie z prebytku 12174,09 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ 

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
0,00 

Upravené hospodárenie obce 0,00 

 

  

Prebytok rozpočtu v sume 8604,24 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 8604,24 EUR .   

   

Zostatok finančných operácií v sume 3569,85  EUR 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 upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR  

v sume 3569,85  EUR . 

         

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona, z tohto  prebytku vylučujú :  
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a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 12100 EUR, a to na : 

- výstavbu ihriska v sume 8000 EUR 

- rekonštrukciu MR v sume 4100 EUR 

b) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. 

o sociálnom fonde  v sume         74,09 EUR, 

  

Na základe uvedených skutočností sa  rezervný  fond za rok 2019 nebude tvoriť.   
 
 
 

7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022      

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Príjmy celkom 122174,09 87580,00 62170,00 61760,00 

z toho :     

Bežné príjmy 74452,78 75480,00 62170,00 61760,00 

Kapitálové príjmy 44094,94 0 0 0 

Finančné príjmy 3569,85 12100,00 0 0 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Výdavky celkom 109943,48 87580,00 62170,00 61760,00 

z toho :     

Bežné výdavky 67071,04 69600,00 50280,00 50060,00 
Kapitálové výdavky 42872,44 17980,00 11890,00 11700,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1.Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Majetok spolu 211727,69 255045,89 

Neobežný majetok spolu 201787,13 236449,21 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 1655,42 1655,42 

Dlhodobý hmotný majetok 167738,27 202400,35 

Dlhodobý finančný majetok 32393,44 32393,44 

Obežný majetok spolu 17612,05 44593,92 

z toho :   

Zásoby 139,69 231,83 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  206,72 56,98 

Finančné účty  8527,51 17323,24 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  1066,64 984,63 

 

8.2.Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 211727,69 255045,89 

Vlastné imanie  128953,14 141524,24 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  128953,14 141524,24 

Záväzky 18942,39 18862,53 

z toho :   

Rezervy    

Zúčtovanie medzi subjektami VS 4100,00 12100,00 

Dlhodobé záväzky 89,98 81,40 

Krátkodobé záväzky 14752,41 6681,13 
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Bankové úvery a výpomoci 0 9496,00 

Časové rozlíšenie 63832,16 94659,12 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

 

8.3.Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2018 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti     

Pohľadávky po lehote splatnosti   206,72 56,98 

 

8.4.Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2018 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti     

Záväzky po lehote splatnosti   18942,39 18862,53 

9. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Náklady 79791,73 66641,99 

50 – Spotrebované nákupy 15044,29 6923,52 

51 – Služby 10636,92 10361,31 

52 – Osobné náklady 46028,47 41023,65 

53 – Dane a  poplatky 9,28 41,76 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
389,09 524,85 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

6518,40 6710,36 

56 – Finančné náklady 1165,28 1056,54 

57 – Mimoriadne náklady   

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
  

59 – Dane z príjmov   

Výnosy 78354,26 79212,08 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 128,58 132,11 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
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62 – Aktivácia   

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
51822,91 55475,08 

64 – Ostatné výnosy 4517,49 6370,85 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

  

66 – Finančné výnosy 0 68,32 

67 – Mimoriadne výnosy   

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

21885,28 17165,72 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

-1437,47 12570,09 

 

Hospodársky výsledok kladný v sume 12570,09 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 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :   

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

OÚ PP Voľby EP - BV 1270,56        1194,32 76,24 

OÚ PP  Voľby prezidenta-BV 1356,86 1176,43 180,43 

DPO SR  Transfér DHZ -BV 3000,00 3000,00 0,00 

ÚPSVaR  § 50j -BV 5009,28 5009,28 0,00 

OÚ PP Osobitný príjemca- BV 48,86 48,86 0,00 

OÚ PP RA - BV 18,00 18,00 0,00 

OÚ PP REGOB -BV 59,07 59,07 0,00 

OÚ PO VH - BV 29,89 29,89 0,00 

OÚ PO ŽP - BV 16,73 16,73 0,00 

MF SR  Rekonštrukcia OR - KV 4100,00 0,00 4100,00 

ÚV SR  Ihrisko - KV 8000,00 0,00 8000,00 

MF SR  Rekonštrukcia kuchyne- KV 25000,00 25000,00 0,00 

MF SR  Odvodnenie ulíc - KV 10400,00 10400,00 0,00 

Nevyčerpaný transfer na voľby bol vrátený poskytovateľovi. Dotácia na rekonštrukciu OR 

a na ihrisko sa presúvajú na rok 2020. Dotácie boli vyčerpané v zmysle poskytnutého 

účelu.   

 

10.2. Významné investičné akcie v roku 2019 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019: 

- „ Rekonštrukcia kuchyne“, " Odvodnenie domov a ulíc" a "Rekonštrukcia amfiteátra v 

obci Brutovce "    

10.3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

dokončenie výstavby Hasičskej zbrojnice, Rekonštrukcia miestnych komunikácii,  zníženie 

energetickej náročnosti obecných budov, rekonštrukcia domu smútku a vybavenie obecnej 

knižnice v obci, Rekonštrukcia MR a výstavba detského ihriska.   

 

10.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

 Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

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

 Obec nevedie súdny spor  
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Vypracoval:  Valéria Lileková                                           Schválil: Mária Petreková  

 

V Brutovciach  dňa 16.09.2020 

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


