Hlavná kontrolórka obce Beňuš Ing. Vaisová Miroslava
ZÁZNAM
O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY
č.7/2015
Predmet následnej finančnej kontroly: Kontrola plnenia rozpočtu a rozpočtového hospodárenia obce
k 30.6.2015
Kontrolované obdobie:
1. polrok 2015
Miesto a čas vykonania následnej finančnej kontroly: Obecný úrad Beňuš, 4.8.2015 – 14.8.2015
Kontrolou bolo zistené:
V kontrolovaných oblastiach kontroly nebolo zistené porušenie:

•

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri plnení príjmov a
čerpaní výdavkov rozpočtu k 30.6.2015
1. Plnenie rozpočtu obce k 30.6.2015
Rozpočet obce Beňuš na rok 2015 bol schválený uznesením OZ ako schodkový, pričom bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 105 885 € a kapitálový rozpočet ako schodkový vo
výške 167 614 €. Schodok kapitálového rozpočtu obec predpokladá kryť prebytkom bežného rozpočtu
a finančnými operáciami. Plánovaný rozpočet vrátane finančných operácií, ktoré sú zdrojom krytia,
predpokladá príjmy vo výške 850 739 € a výdavky vo výške 849 259 €.
Tabuľka: Plnenie rozpočtu k 30.6.2015
Bežný rozpočet
Schválený
rozpočet
Príjmy obce
787 530
Príjmy školy
0
Príjmy spolu
787 530
Výdavky obce
328 300
Výdavky školy
353 345
Výdavky spolu
681 645
Výsledok hospodárenia
105 885
Kapitálový rozpočet
Schválený
rozpočet
Príjmy
0
Výdavky
167 614
Výsledok hospodárenia
-167 614
Finančné operácie
Schválený
rozpočet
Príjmy
63 209
Výdavky
0
Výsledok hospodárenia
63 209

Upravený
rozpočet
805 388,69
0
805 388,69
349 500,00
361 000,60
710 500,60
94 888,09
Upravený
rozpočet
0
167 614
-167 614
Upravený
rozpočet
63 209
0
63 209

Skutočnosť
K 30.6.2015
416 241,19
16 810,24
433 051,43
162 721,68
150 804,14
313 525,82
119 525,61
Skutočnosť
K 30.6.2015
0
24 211,60
-24 211,60
Skutočnosť
K 30.6.2015
0
0
0

% plnenia
51,68
53,77
46,55
41,77
44,13
% plnenia
14,44
% plnenia
-

1. Bežný rozpočet
Plnenie bežných príjmov celkom k 30.6.2015 je na 53,77 % a pozostávajú z príjmov obce vo
výške 416 241,19 € (plnenie na 51,68 %) a príjmov školy vo výške 16 810,24 €, ktoré neboli
rozpočtované. Vlastné príjmy školy je potrebné zahrnúť do rozpočtu a vykonať úpravu rozpočtu
rozpočtovým opatrením.
Príjmy obce zahŕňajú daňové príjmy vo výške 195 414,42 € (plnenie na 51,48%), nedaňové
príjmy vo výške 32 779,24 € (plnenie na 50,62 %) a granty a transfery vo výške 188 047,53 € (plnenie
na 53,3 %). Vyššie plnenie je zaznamenané vo všetkých sledovaných oblastiach.

Plnenie bežných výdavkov celkom k 30.6.2015 je na 44,13 %, čo predstavuje nižšie plnenie
o cca 5,87 % ako obvyklé plnenie za sledované obdobie január - jún. Výdavky obce vo výške
162 721,68 € (plnenie na 46,55 %) sa členia na mzdové výdavky vo výške 62 715,40 € (plnenie na
53,06 %), prevádzkové výdavky vo výške 66 638,14 € (plnenie na 46,76 %), transfery vo výške
33368,14 € (plnenie na 49,36 %). Z toho výdavky financované zo ŠR a z ESF boli vo výške 8 398,07
€, čo predstavuje cca 5 % z celkových výdavkov. Obec za prvý polrok 2015 ušetrila najmä
prevádzkové výdavky.
Bez plánovaného rozpočtu vznikli obci výdavky v položke:
• výdavky financované z vlastných zdrojov:
- 01.1.1.6 Obce – 631 Cestovné náhrady vo výške 4,52 €
Výdavky školy vo výške 150 804,14 € (plnenie na 41,77 %) sa členia na mzdové výdavky vo
výške 131 488,66 € (plnenie na 49,23 %), prevádzkové výdavky vo výške 13 896,36 € (plnenie na
15,66 %), transfery vo výške 5 419,12 € (plnenie na 103,56 %). Škola za prvý polrok 2015 ušetrila
najmä prevádzkové výdavky.
Bez plánovaného rozpočtu vznikli škole výdavky v položkách:
• 9.1.2.1 Základné vzdelanie
- 633009 Krúžková činnosť Beňuš vo výške 57 €
- 633009 Krúžková činnosť Bacúch vo výške 15,80 €
- 637004 Všeobecné služby vo výške 96 €
- 637030 Preddavky vo výške 177,45 €
- 642015 Nemocenské dávky asistent vo výške 109,59 €

-

• 9.2.1.1
633006 vzdelávacie poukazy Bacúch vo výške 224,84 €
633009 krúžková činnosť Bacúch vo výške 9,90 €
635005 Špeciálne prístroje vo výške 97 €
637004 Všeobecné služby Bacúch vo výške 139,54 €
637007 Cestovné náhrady Beňuš vo výške 128,02 €
637007 Cestovné náhrady Bacúch vo výške 65,16 €
642015 Na nemocenské dávky vo výške 64,05 €

-

• 09.5.0. Školský klub detí
633006 Všeobecný materiál vo výške 63,65 €

Výdavky, ktoré vznikli bez rozpočtu bude potrebné zahrnúť do rozpočtu a vykonať úpravy
rozpočtu vhodným rozpočtovým opatrením, nakoľko v súlade s § 12, ods. 2 a 3 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. je obec povinná sledovať schválený
rozpočet a zabezpečiť jeho plnenie. Obec je povinná sledovať aj rozpočet školy, nakoľko ich
rozpočet je napojený na rozpočet obce.
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu k 30.6.2015 je prebytok vo výške +119 525,61 €.
2. Kapitálový rozpočet
Obec v roku 2015 nepredpokladá žiadne kapitálové príjmy.
Kapitálové výdavky k 30.6.2015 sú plnené na 14,4 % a zahŕňajú výdavky obce na nákup
interiérového vybavenia obecného úradu vo výške 352,37 € (plnenie na 7 %), výdavky na prípravnú
a projektovú dokumentáciu vo výške 5 000 € (plnenie na 50 %), výdavky na realizáciu nových stavieb
a technické zhodnotenie vo výške 18 859,23 € (plnenie na 12,9 %). Obec zatiaľ neuskutočnila
plánovaný nákup osobného automobilu.
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu k 30.6.2015 je schodok vo výške -24 211,60
€.

Výsledok celkového hospodárenia obce k 30.6.2015 (z bežného a kapitálového rozpočtu) je
prebytok vo výške +95 314,01 €.
3. Rozpočet finančných operácií
Obec k 30.6.2015 neuskutočnila prevod prostriedkov z RF a teda príjmové finančné operácie sú
v nulovej výške. Obec nepredpokladala žiadne výdavkové finančné operácie a k 30.6.2015 neboli
žiadne ani uskutočnené.
4. Zostatok finančných prostriedkov v Pokladnici a na bankových účtoch
Podľa „Hlavnej knihy k 30.6.2015“ obec eviduje zostatok finančných prostriedkov na týchto
účtoch:
- 211-00 Pokladnica:
zostatok + 769,44 €,
Spolu účet 211 Pokladnica
769,44 €
- 221-B BU sociálny fond:
zostatok +
310,14 €,
- 221-01 Základný bežný účet OÚ:
zostatok + 116 501,38 €,
- 221-02 BU školský účet:
zostatok + 2 293,52 €,
- Spolu účet 221 BU:
119 105,04 €
5. Celkový dlh obce
Obec Beňuš k 30.6.2015 neeviduje nesplatenú istinu z bankových úverov.

V Beňuši dňa 23.9.2015

Ing. Vaisová Miroslava
Hlavná kontrolórka

So záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly bola za kontrolovaný subjekt oboznámená
Katarína Srnková, Starostka obce.

