STANOVISKO
hlavnej kontrolórky obce
k záverečnému účtu Obce Beňuš za rok 2 0 1 5
V zmysle §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Z. z.o obecnom zriadení v z. n. p.,
predkladám obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Beňuš za
rok 2015.
Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce
Beňuš za rok 2015 a na základe finančných výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2015
Záverečný účet
Záverečný účet obce Beňuš je usporiadaná sústava ukazovateľov, ktoré charakterizujú výsledky
hospodárskej činnosti obce za uplynulý rok. Je to dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového
hospodárenia obce za rozpočtový rok 2015 a majetkovú situáciu za účtovné obdobie roku 2015.
Záverečný účet obce podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou. Tieto údaje
sa preberajú z podkladov finančných výkazov obce. Záverečný účet obsahuje porovnanie údajov
skutočnosti vo vzťahu k rozpočtu vrátane jeho aktualizácií.
A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu Obce Beňuš
Pri spracovaní odborného stanoviska a posudzovaní predloženého návrhu záverečného účtu obce
som prihliadala na :
1) zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce za rok 2015
2) metodickú správnosť predloženého návrhu záverečného účtu za rok 2015
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce
Návrh záverečného účtu obce za rok 2015 bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a záväznými nariadeniami obce a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zohľadňuje aj
ustanovenia zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ostatné súvisiace
právne predpisy.
Návrh záverečného účtu obce bol v súlade s ustanoveniami § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. a § 6 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n.
p. zverejnený obvyklým spôsobom t.j. verejne sprístupnený na informačnej tabuli obecného úradu pre
vyjadrenie občanov obce a na webovej stránke, v zákonom stanovenej lehote (15 dní pred zasadnutím
obecného zastupiteľstva).
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy si splnila
povinnosť overenia účtovnej závierky podľa § 9 ods. 4 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.
n. p.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Predložený záverečný účet hodnotí hospodárenie obce v rozpočtovom roku 2015 a analyzuje
súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia obce.
Záverečný účet obce, v náväznosti na § 16 ods. 5 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, obsahuje:
• údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods.3 zákona 583/2004 Z.z. v súlade s
rozpočtovou klasifikáciou
• bilanciu aktív a pasív
• prehľad o stave a vývoji dlhu
• údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
• prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov
• údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF
SR č.MF/010175/2004-42, ktorým bola ustanovená druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov
územnej samosprávy.
B) Spracovanie záverečného účtu
Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po
skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného
účtu obce. V súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane
finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom a
právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné
vzťahy k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a rozpočtu VÚC.
1. Rozpočtové hospodárenie
Finančné hospodárenie obce Beňuš sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva č. 51/2015 a prijatý na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva (OZ) dňa
11.2.2015 v príjmovej časti v objeme 850 739 € a vo výdavkovej časti v objeme 849 259 €. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 105 885 €, kapitálový rozpočet bol zostavený ako
schodkový vo výške -167 614 €. Schodok zostaveného kapitálového rozpočtu OZ schválilo kryť
prebytkom bežného rozpočtu a zostatkami finančných prostriedkov. Rozpočet finančných operácií bol
schválený ako prebytkový vo výške +63 290 €.
Schválený rozpočet obce Beňuš bol v priebehu rozpočtového roku upravovaný tromi
rozpočtovými opatreniami, a to:
• Uznesením OZ č. 91/2015 zo dňa 31.5.2015,
• Uznesením OZ č. 111/2015 zo dňa 30.9.2015,
• Uznesením č. 128/2015 zo dňa 15.12.2014.
Po vykonaných zmenách došlo v rozpočte k presunom finančných prostriedkov a povolenému
prekročeniu výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v zmysle zákona 583/2004 Z.z. § 14 ods.1 a 2.
1.1 Plnenie rozpočtu príjmov
Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové a nedaňové príjmy, kapitálového
rozpočtu najmä príjmy z predaja majetku obce. Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené
dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy a dotáciami, ktoré obec získala cez projekty
Európskej únie.
Plnenie príjmov rozpočtu v roku 2015 je znázornené v tabuľke č. 1. V porovnaní s plnením
príjmov v roku 2014 (tabuľka č. 2) ide o výrazný posun v plnení príjmov, v roku 2015 sú bežné príjmy
vyššie o 134 358,51 € (o cca 17 %), naopak kapitálové príjmy zaznamenali výrazný pokles o 9 614,63
€ (o cca 80 %).
Tabuľka 1: Plnenie príjmov v roku 2015
Schválený rozpočet
Bežné príjmy

Upravený rozpočet

skutočnosť

850 739,00

877 627,28

897 161,46

0

500,00

496,37

Kapitálové príjmy
Tabuľka 2: Plnenie príjmov v roku 2014
Schválený rozpočet
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Upravený rozpočet

skutočnosť

636 615,00

733 269,00

762 802,95

0

10 000,00

10 111,00

Čo sa týka plnenia príjmov v roku 2015, po vykonaných úpravách rozpočtu a navýšeniu príjmov
sa ich v skutočnosti podarilo naplniť vyššie ako v predpokladanej výške a ich plnenie bolo o 2,2 %
vyššie ako ich predpoklad (o 19 534,18 €) po úpravách.
1.1 Plnenie bežných príjmov
Bežné príjmy obce zahŕňajú vlastné príjmy (daňové a nedaňové) a cudzie príjmy (granty
a transfery), ich plnenie bolo v roku 2015 nasledovné (tabuľka 3) z daňových, nedaňových príjmov
a grantov a transferov:
Tabuľka 3: Plnenie bežných príjmov obce
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

skutočnosť

Daňové príjmy

379 300,00

379 300,00

383 683,19

Nedaňové príjmy

73 860,00

95 710,00

85 590,32

Granty a transfery

334 370,00

402 617,28

425 097,95

Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu obce (tvoria cca 42 % z
bežného rozpočtu obce). Až cca 74,9 % daňových príjmov tvorili tzv. podielové dane, cca 19,3 %
tvorili dane z nehnuteľností (daň z pozemkov, zo stavieb a z bytov) a cca 5,8% predstavovali dane za
špecifické služby (daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje a z komunálneho odpadu). Daňové
príjmy sú v porovnaní s rokom 2014 vyššie o 44 868,11 € (o cca 13,2 %). Najvyšší nárast oproti roku
2014 je zaznamenaný vo výške výnosu dane poukázanej územnej samospráve (nárast o 22 788,30 € o 8,7%) a v miestnej dani z nehnuteľnosti (nárast o 22 807,82 € - o 44,5 %), konkrétne v dani
z pozemkov (nárast o 100 %), čo je spôsobené zvýšením sadzieb daní z pozemkov pre rok 2015.
Obci boli zo strany štátu poukázané podielové dane zo štátneho rozpočtu vo výške 287 225,86 €,
čo je o 5225,86 € (cca o 1,8 %) viac, ako bola zverejnená výška podielových daní pre obce a mestá zo
strany MF SR. Táto skutočnosť ovplyvnila plnenie daňových príjmov rozpočtu.
Obci sa nepodarilo naplniť plánovaný výnos dane z nehnuteľnosti. V položke daň z
nehnuteľností boli príjmy oproti upravenému rozpočtu nižšie o 213,30 € (o cca 0,3 %). Najvyšší podiel
na dani z nehnuteľnosti má daň z pozemkov, jej plnenie je vyššie ako v roku 2014, mierny rast bol
zaznamenaný aj u dani z bytov (o 11 %) a mierny pokles oproti roku 2014 je zaznamenaný pri dani zo
stavieb (o 3,8 %).
Dane za špecifické služby boli oproti upravenému rozpočtu nižšie o 629,37 € (o cca 2,8 %).
Z toho výnos z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je na nižšej úrovni ako v roku
2014 (o 3,6 %). Výber ostatných miestnych daní bol v roku 2015 na úrovni roku 2014.
Nedaňové príjmy zahŕňajú príjmy vlastníctva majetku, príjmy z administratívnych a iných
poplatkov (napr. príjmy z prenájmu, správne poplatky, za predaj výrobkov a služieb).Tieto príjmy
boli vyššie ako v roku 2014 o 12 066,91 € (o 16,4 %), pričom nárast je zaznamenaný najmä
v ostatných príjmoch - v refundáciách za energie a stavebný úrad (nárast o 20 773,12 € - o 48,1 %)
Nedaňové príjmy boli v roku 2015 nižšie o 10 119,70 € (o cca 10,6 %) ako upravený rozpočet
týchto príjmov, pričom nižšie plnenie je zaznamenané takmer vo všetkých položkách.
Plnenie príjmov z prenájmu vo výške 17 406,37 € bolo na 96,7 %, administratívne poplatky vo
výške 4 416,40 € boli plnené na 78,8 % a úroky z vkladov vo výške 85,45 € boli plnené na 32,8%.
Granty a transfery zahŕňajú príjmy získané v rámci sektoru verejnej správy, sú to príjmy
účelovo určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, dotácie z Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva životného prostredia. V roku 2015 boli tieto príjmy vyššie
oproti upravenému rozpočtu o 22 480,67 € (o cca 5,6 %). Oproti roku 2014 boli tieto príjmy vyššie o
76 048,95 € (o 21,8 %), čo je spôsobené najmä vyššími príjmami na financovanie školstva a získaním
prostriedkov z príslušných ministerstiev na vybudovanie multifunkčného ihriska a likvidáciu skládok.
Najväčší objem týchto príjmov vo výške 351 567,40 € (82,7 %) je určený na financovanie základnej
školy, pričom obci bolo poskytnutých zo štátneho rozpočtu o 6 679,88 € (o 17,3 %) menej finančných
prostriedkov ako bol ich predpoklad. V roku 2015 sa obci podarilo získať prostriedky na financovanie
likvidácie nelegálnej skládky z Enviromentálneho fondu vo výške 29 549 €, ktoré neboli
rozpočtované, v dôsledku čoho došlo k vyššiemu plneniu tohoto druhu príjmu.

Bežné príjmy školy neboli rozpočtované, no škola ich dosiahla vo výške 2 790 € a pozostávali
z vlastných príjmov, a to príjmov z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 240 € a
z poplatku za ŠKD vo výške 950 € a z cudzích príjmov, a to z darov od fyzických osôb vo výške 1 600
€.
Tabuľka 4. Bežné príjmy školy
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

skutočnosť

Vlastné príjmy

0

0

1 190

Cudzie príjmy

0

0

1 600

Celkové bežné príjmy boli plnené na 102,2 %, čo je v absolútnom vyjadrení o 19 534,18 € viac
ako plánované.
1.1.1 Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy zahŕňajú príjmy z predaja pozemkov vo výške 496,37 € (99,2 % plnenie).
Celkové kapitálové príjmy boli plnené na cca 99,2%, čo je v absolútnom vyjadrení o 3,63 €
menej ako upravený rozpočet týchto príjmov.
1.2 Čerpanie rozpočtu výdavkov
Výdavky sa členia na bežné a kapitálové výdavky. Ich plnenie je znázornené v tabuľke 5.
Tabuľka 5: Plnenie rozpočtu výdavkov obce v roku 2015
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

%

Bežné výdavky

681 648,00

724 568,22

735 355,93

101,5

Kapitálové výdavky

167 614,00

207 514,00

76 021,21

36,6

Tabuľka 6: Plnenie rozpočtu výdavkov obce v roku 2014
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

%

Bežné výdavky

593 530,00

710 478,00

712 405,08

100,3

Kapitálové výdavky

121 350,00

151 700,00

143 214,12

94,4

Oproti roku 2014 sa zvýšili bežné výdavky o 22 950,85 € (o 3 %), kapitálové výdavky boli
v roku 2015 nižšie o 67 192,91 € ( o 47 %).
1.2.1. Bežné výdavky
Bežné výdavky obce vo výške 360 971,83 € sú financované vlastnými a cudzími príjmami.
V roku 2015 obec financovala bežné výdavky zo štátneho rozpočtu – prenesený výkon štátnej správy
vo výške 8 747,61 € (cca 224 % plnenie), z fondov EÚ vo výške 46 471,81 €(cca 268 % plnenie),
z ostatných cudzích zdrojov vo výške 3 475,07 € (cca 94 % plnenie) a z vlastných zdrojov vo výške
302 277,34 € (cca 94 % plnenie).
Bežné výdavky zahŕňajú najmä mzdy, platy, poistné, tovary a služby (napr. cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravu, údržbu a opravy, nájomné). Patria sem aj bežné transfery poskytované vo
forme dotácií, príspevkov, dávok, členského. Ich plnenie je znázornené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 7: Plnenie bežných výdavkov v roku 2015
Bežné výdavky v členení:
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
- mzdové výdavky
- prevádzkové výdavky
- transfery

117 300
143 400
68 100

134 600
147 850
68 100

Skutočnosť

Plnenie v %

122 878,25
168 134,22
69 959,36

91,3
113,7
102,9

Z tabuľky 7 vyplýva, že k nižšiemu čerpaniu výdavkov došlo pri mzdových výdavkoch, naopak
vyššie výdavky ako rozpočtované boli v prevádzke a v transferoch.
Mzdové výdavky boli nižšie ako rozpočet o 11 721,75 € (o cca 2 %), pričom obec ušetrila
mzdové výdavky Obecného úradu (z rozpočtovaných 112 000 € bolo minutých 102 996,09 € (cca 92
%)) a mzdové výdavky na opatrovateľky (z rozpočtovaných 5 300 € obec nečerpala žiadne výdavky).
Mzdy a odvody vo výške 19 882,16 € (cca 16 % z celkových mzdových výdavkov) boli hradené
z cudzích zrojov – zo štátneho rozpočtu a z ÚPSVAR. Ostatné mzdové výdavky vo výške 102 996,09
€ (cca 84 %) boli hradené z vlastných zdrojov obce. Oproti roku 2014 poklesli mzdové výdavky o 3 %
(o 3 490,78 €).
Prevádzkové výdavky boli vyššie ako ich rozpočet o 20 284,22 € (o cca 14 %), z toho výdavky
financované z cudzích zdrojov – zo ŠR boli vo výške 38 812,33 € (cca 23 % z celkových
prevádzkových výdavkov). Ostatné prevádzkové výdavky vo výške 129 321,89 € (cca 77 %) boli
hradené z vlastných zdrojov. Rozpočet prevádzkových výdavkov bol vyšší vo výdavkoch hradených
zo ŠR (z rozpočtovaných 7 600 € bolo minutých 38 812,33 € - o 31 512,33 € viac), naopak
v prevádzkových výdavkoch hradených z vlastných zdrojov obec ušetrila 10 928,11 € (cca 8 %) –
z rozpočtovaných 140 250 € bolo minutých 129 321,89 €. Oproti roku 2014 vzrástli prevádzkové
výdavky o 9 % (o 14 344,10 €).
V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu aj dotácie a transfery. Transfery boli vyššie ako
ich rozpočet o 1 859,36 € (o cca 3 %). Všetky transfery boli hradené len z vlastných zdrojov a oproti
roku 2014 ich výška poklesla o 9 598 € (o 12 %), čo je spôsobené najmä nižším príspevkom pre
materskú školu.
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov z vlastných zdrojov podľa funkčnej rozpočtovej
klasifikácie je znázornené v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka č. 8: Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie
Bežné výdavky v členení:
Upravený rozpočet
Skutočnosť
Obecný úrad
Ochrana před požiarmi
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Zdravotná starostlivosť
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou
Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou
Školské stravovanie
Ďalšie sociálne služby
spolu

230 550
2000
5 000
25 000
350
6 800
500
3 500
600
550
35 050
2 050
30 300
7 800
350 050

217 192,37
1 999,11
3 130,80
55 257,69
317,37
5 985,03
0
3 500
684,63
855,69
36 317,93
1 891,48
31 763,62
2 076,11
360 971,83

Plnenie v %
94,2
100
62,6
221
90,7
88,0
100
114,1
155,6
103,6
92,3
104,8
26,6
103,1

Z čerpania bežných výdavkov vyplýva, že k prekročeniu rozpočtu došlo v oblastiach:
- Nakladanie s odpadmi – prekročenie o 30 257,69 € (o 121 %) v dôsledku likvidácie
nelegálnych skládok, na tieto výdavky obec získala prostriedky z Envirofondu,

- Kultúrne služby – prekročenie o 84,63 € (o 14 %) v dôsledku vyššieho čerpania rozpočtu
v položke Reprezentačné,
- Náboženské a iné spoločenské služby - prekročenie o 305,69 € (o 56%) v dôsledku vyššieho
čerpania rozpočtu v položke členské príspevky organizáciam, v ktorých je obec členom,
- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - prekročenie o 1 267,93 € (o 4 %) v dôsledku
vyššieho čerpania rozpočtu v položke príspevok na činnosť MŠ,
- Školské stravovanie - prekročenie o 1 463,62 € (o 5%) v dôsledku vyššieho čerpania rozpočtu
v položke príspevok na činnosť ŠJ.
Bežné výdavky školy vo výške 374 384,10 € (100 % plnenie) boli takmer na úrovni rozpočtu –
rozdiel 134,12 €. Oproti roku 2014 výdavky školy vzrástli o 6 % (o 21 696,73 €) Bežné výdavky
školy podľa ekonomickej klasifikácie delíme na mzdové a prevádzkové výdavky a transfery
poskytované jednotlivcom a ich plnenie je v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka 9: Plnenie bežných výdavkov ZŠ v roku 2015
Bežné výdavky v členení:
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
- mzdové výdavky
- prevádzkové výdavky
- transfery

263 020
85 861
4 464

272 665,90
93 742,92
8 109,40

Skutočnosť
272 661,67
93 741,87
7 980,56

Plnenie v %
100
100
98,4

Z tabuľky 9 vyplýva, že ZŠ Beňuš čerpala výdavky na úrovni rozpočtu, okrem transferov kde
bolo čerpanie nižšie o 1,6 % (o 128,84 €).
Podľa funkčnej klasifikácie je členenie výdavkov v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka č.10: Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov školy podľa funkčnej klasifikácie
Bežné výdavky v členení:
Upravený
Skutočnosť
rozpočet
Základná škola
Školský klub detí
spolu

358 868,22
15 650,00
374 518,22

358 734,18
15 649,92
374 384,10

Plnenie v %
99,96
100
100

Z tabulky 10 vyplýva, že nižšie výdavky boli v základnej škole (o 134,04 €), v školskom klube
detí boli výdavky na úrovni rozpočtu.
Celkové bežné výdavky boli plnené na 101,5 %, čo je v absolútnom vyjadrení o 10 787,71 €
viac ako plánované.
1.2.2 Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky v celkovej výške 76 021,21 € sú výdavky súvisiace s kapitálovými
investíciami obce v roku 2015 a boli v plnej výške hradené z vlastných zdrojov. Z predpokládaných
kapitálových investícií sa obci nepodarilo kúpiť osobný automobil vo výške 6 000 €, zrealizovať ČOV
vo výške 51 550 €, multifunkčné ihrisko vo výške 60 000 €, rekonštrukciu a modernizáciu garáže vo
výške 3 500 €.
Bez rozpočtu obec kúpila fitnes stroje vo výške 1 850 €. Obec ušetřila výdavky na realizáciu
inžinierskych sietí Bániky (výdavky nižšie o 15 450 € - o 77 %), opravu a údržbu obecného rozhlasu
(výdavky nižšie o 320,71 € - o 32 %), nákup zrkadiel na miestne komunkiácie (výdavky nižšie o
539,20 € - o 56 %), opravu a údržbu kamery (výdavky nižšie o 150 € - o 25 %) a rekonštrukciu Domu
hasičov (výdavky nižšie o 886,62 € - o 30 %).
Celkové kapitálové výdavky boli plnené na 36,6 %,
131 492,79 € menej ako plánovaný rozpočet.

čo je v absolútnom vyjadrení o

1.3 Finančné operácie
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov
a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj
poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijaté
zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a
výdavkov rozpočtu obce.
V roku 2015 obec nerealizovala žiadne finančné operácie.
1.4 Výsledok hospodárenia
Podľa § 2 písm. b) a c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytkom
rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce; schodkom rozpočtu
obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, pričom súčasťou príjmov
a výdavkov rozpočtu obce nie sú finančné operácie.
Tabuľka 11. Hospodárenie obce v roku 2015
Schválený rozpočet
V€
Bežný rozpočet
príjmy
787 530
výdavky
681 645
Prebytok+/schodok +105 885
Kapitálový rozpočet
príjmy
0
výdavky
167 614
Prebytok+/schodok -167 614
Spolu
Príjmy
787 530
výdavky
849 259
-61 729
Prebytok+/schodok -

Upravený rozpočet
v€

Skutočnosť
v€

877 627,28
724 568,22
+153 059,06

897 161,49
735 355,93
+161 805,56

500
207 514
-207 014

496,37
76 021,21
-75 524,84

878 127,28
932 082,22
-53 954,94

897 657,86
811 377,14
+86 280,72

Výsledok hospodárenia obce Beňuš za rok 2015 zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3
písm. a), b) zákona 583/2004 Z. z. je prebytok vo výške 86 280,72 €.
Obec v roku 2015 dosiahla prebytok bežného rozpočtu vo výške 161 805,56 € a schodok
kapitálového rozpočtu vo výške -75 524,84€. Schodok kapitálového rozpočtu obec vykryla prebytkom
bežného rozpočtu.
Tabuľka 12: Výsledok hospodárenia obce podľa metodiky ESA95:
Prebytok /schodok rozpočtu
Zmena stavu záväzkov
Zmena stavu pohľadávok
Výsledok hospodárenia

+86 280,72 €
+5 738,62 €
+21 438,07€
+ 113 457,41€

Pri výpočte podľa „metodiky ESA 95“ (jednotná metodika platná pre celú EÚ) sa ku prebytku
rozpočtu hospodárenia obce pripočítavajú položky časového rozlíšenia, a to zmena stavu vybraných
pohľadávok a záväzkov. Zmena stavu záväzkov a zmena stavu pohľadávok je súčet rozdielov
vybraných položiek súvahy medzi netto stavom bežného účtovného obdobia a netto stavom
bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.
Oproti roku 2014 poklesli vybrané druhy záväzkov o 5 738,62 €, čím sa zvyšuje prebytok
hospodárenia a vzrástli vybrané pohľadávky o 21 438,07 €, čo taktiež vstupuje pozitívne do výsledku
hospodárenia, tzn. zvyšuje prebytok.
Výsledok hospodárenia obce Beňuš za rok 2015 zistený podľa metodiky ESA 95 je prebytok
vo výške 113 457,41€ (tab.12)

1. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Zostatková hodnota na strane aktív je 1 665 874,79 €, zostatková hodnota na strane pasív
taktiež 1 665 874,79 €. Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 je teda vo svojich zostatkových
hodnotách a finančných objemoch vyrovnaná (tabuľka 13). Oproti roku 2014 sa hodnota majetku
obce zvýšila o 83 619,29 €.
Tabuľka 12: Bilancia aktív a pasív
AKTÍVA
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období
Spolu
PASÍVA
Vlastné imanie
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Časové rozlíšenie
Výnosy budúcich období
Spolu

Hodnota majetku v €/2015
1 409 003,02
1 050,64
1 395 981,65
11 970,73
255 580,19
21 435,23
37 539,14
196 605,82
1 291,58
1 291,58
1 665 874,79
Hodnota majetku v €/2015
1 481 190,78
1 481 190,78
11 153,27
0
1 857,41
9 292,86
3
173 530,74
173 530,74
1 665 874,79

Hodnota majetku v €/2014
1 479 388,03
1 050,64
1 466 366,66
11 970,73
101 742,64
2 660,42
18 952,68
80 129,54
1 124,83
1 124,83
1 582 255,50
Hodnota majetku v €/2014
1 376 368,23
1 376 368,23
22 148,83
1 224,77
2 838,73
18 085,33
0
183 738,44
183 738,44
1 582 255,50

2. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Obec Beňuš k 31.12.2015 nemá žiadne záväzky vyplývajúce zo splácania istín, návratných
zdrojov financovania a ručitelských záväzkov.
K 31.12.2015 obec eviduje:
krátkodobé záväzky, a to záväzky voči dodávateľom (189,80 €), voči ŠR (4 087,04 €) a
voči zamestnancom (5 016,02 €). Tieto záväzky sú splatné v januári 2016.
3. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Obec Beňuš je zriaďovateľom príspevkovej organizácie „Úsek služieb Beňuš“. Tejto
organizácii obec v roku 2015 poskytla príspevok na prevádzku vo výške: 64 090 €, ktorý bol v plnej
výške zúčtovaný v zmysle zákona o účtovníctve a rozpočtových pravidlách. Z KŠU boli organizácii
poskytnuté finančné prostriedky vo výške 868 € na výchovu a vzdelávanie MŠ a z ÚPSVAR boli
poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 280,58 € na stravu pre deti v hmotnej núdzi. Z BB SK
bola poskytnutá dotácia na detské ihrisko vo výške 4 832,22 €. Vlastné príjmy pozostávali z poplatkov
za pobyt v MŠ vo výške 680 € a za stravné vo výške 18 149,53 € a réžiu v školskej jedálni vo výške
3 876,40 €.

Tabuľka 13: Hospodárenie príspevkovej organizácie v roku 2015
Náklady, v tom:
Spotrebované nákupy
Služby
Osobné náklady
Finančné náklady
Výnosy, v tom:
Vlastné
Rezervy
Príspevok od zriaďovateľa
Dotácie (výnosy z transferov zo ŠR)
Výsledok hospodárenia

96 105,11
30 026,86
9 452,50
56 176,40
449,35
96 105,11
22 705,93
2 328,29
64 090
6 980,80
0

Úsek služieb Beňuš nevykonával podnikateľskú činnost nad rámec hlavnej činnosti. Na základe
analýzy hospodárenia konštatujem, že Úsek služieb Beňuš hospodáril v roku 2015 s hospodárskym
výsledkom 0 €.
4. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH
Obec Beňuš poskytla v roku 2015 príspevky právnickým a fyzickým osobám (podnikateľom) na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Všetky subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia predložili obci písomné vyúčtovanie použitých
finančných prostriedkov.
Tabuľka 14: Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov v roku 2015
Žiadateľ dotácie
Výška poskytnutej dotácie
Výška použitia dotácie
DHZ Gašparovo
2000
1999,11
FK Slovan Beňuš
3500
3500,00
Klub dôchodcov Beňuš
100
100,14
Beňušianka spevácka skupina
150
143,90
Bukovinka
150
150

5. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH Z PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Obec Beňuš má 100 % účasť v spoločnostiach:
- Miestne prevádzkarne s.r.o Beňuš,
Obecné služby, s. r. o. Beňuš
Spoločnosť Miestne prevádzkarne s. r. o. Beňuš dosiahla k 31.12.2015 výsledok hospodárenia
pred zdanením vo výške +2 040 €.
Tabuľka 15: Hospodárenie Miestnych prevádzkarní s. r. o. Beňuš v roku 2015
Náklady, v tom:
Spotreba materiálu
Služby
Osobné náklady
Ostatné náklady
Výnosy, v tom:
Tržby z predaja služieb
Výsledok hospodárenia pred zdanením

22 389
497
2 679
19 052
161
24 429
24 429

Po zdanení je výsledok hospodárenie spoločnosti Miestnych prevádzkarní s.r . o. Beňuš zisk vo
výške +1 560 €.
Spoločnosť Obecné služby s. r. o. Beňuš dosiahla k 31.12.2015 výsledok hospodárenie pred
zdanením zisk vo výške + 2 123 €.

Tabuľka 16: Hospodárenie Obecných služieb s. r. o. Beňuš v roku 2015
Náklady, v tom:
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady
Výnosy, v tom:
Tržby z predaja služieb
Výsledok hospodárenia pred zdanením

47 120
5 574
156
27 967
12 150
1 120
153
49 243
49 243
2 123

Po zdanení je výsledok hospodárenie spoločnosti Obecné služby s.r . o. Beňuš zisk vo výške
1 642,76 €.
6. ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ROK 2015
Vzhľadom k tomu, že v roku 2015 bol vykázaný z bežných a kapitálových príjmov a bežných
a kapitálových výdavkov prebytok vo výške 86 280,72 €, obec má povinnosť tvoriť zákonný rezervný
fond vo výške najmenej 10 % z prebytku hospodárenia, t. j. 8 628 €. O použití prebytku hospodárenia
obce rozhoduje Obecné zastupiteľstvo – môže byť zapojený do rozpočtu v nasledujúcom účtovnom
období ako príjmová finančná operácia a použitý na financovanie kapitálových výdavkov.
Účtovný výsledok hospodárenia obce zisk vo výške 104 839,10 € odporúčam vysporiadať na
účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
7. ÚDAJE O PEŇAŽNÝCH FONDOCH
Obec Beňuš tvořila počas roku 2015 sociálny fond (fond zamestnávateľa určený pre
zamestnancov, ktorí sú u neho v pracovnom pomere. Prostredníctvom neho dochádza k zabezpečeniu
rôznych plnení predovšetkým sociálneho charakteru určených pre zamestnancov obce). K 1.1.2015 bol
stav finančných prostriedkov vo fonde 269,32 €. Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2015 je 246,98 €.
8. ZÁVER
Návrh záverečného účtu obce Beňuš za rok 2015 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu obce Beňuš za rok 2015 bol v zmysle § 9, ods. 2 zákona o obecnom
zriadení a § 16 ods. 9 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej
na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Riadna účtovná závierka k 31.12.2015 a hospodárenie obce Beňuš za rok 2015 bola v súlade s
§ 9, ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy overené audítorom.

v Beňuši
20.5.2016

Ing. Vaisová Miroslava
hlavná kontrolórka

