STANOVISKO
hlavnej kontrolórky obce
k záverečnému účtu Obce Beňuš za rok 2 0 1 4
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 2014.
Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce
Beňuš za rok 2014.
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 2014
2) metodickú správnosť predloženého návrhu záverečného účtu za rok 2014

1.

Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce

Návrh záverečného účtu obce za rok 2014 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 2014 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. Údaje o plnení rozpočtu
Finančné hospodárenie obce Beňuš sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva č. 135/2013 a prijatý na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva (OZ) dňa
11.12.2013 v príjmovej časti v objeme 714 880 € a vo výdavkovej časti v objeme 714 880 €. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 43 085 €, kapitálový rozpočet bol zostavený ako
schodkový vo výške -121 350 €. Schodok zostaveného kapitálového rozpočtu OZ schválilo kryť
prebytkom bežného rozpočtu a zostatkami finančných prostriedkov. Rozpočet finančných operácií bol
schválený ako prebytkový vo výške 78 265 €.
Schválený rozpočet obce Beňuš bol v priebehu rozpočtového roku upravovaný presunom
finančných prostriedkov a povoleným prekročením výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v zmysle
zákona 583/2004 Z.z. § 14 ods.1 a 2, a to:


Uznesením OZ č. 161/2014 zo dňa 28.5.2014, ktorým sa uskutočnili úpravy v rozpočte
čím sa zvýšil rozpočet príjmov na 809 345 € a rozpočet výdavkov na výšku 755 880 €.



Uznesením OZ č. 168/2014 zo dňa 13.8.2014, ktorým sa uskutočnili úpravy v rozpočte
a presuny finančných prostriedkov, čím sa zvýšil rozpočet príjmov na 828 415 € a
rozpočet výdavkov na výšku 807 449 €



Uznesením č. 16/2014 zo dňa 15.12.2014, kterým sa vykonali úpravy rozpočtu, čím sa
zvýšil rozpočet príjmov na 862 178 €a rozpočet výdavkov na výšku 862 178 €.

Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený v súlade s § 10 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a jeho vnútorné členenie
je v súlade s predmetným zákonom. Obsahuje bežný a kapitálový rozpočet v členení na príjmy a
výdavky a finančné operácie.
1.1 Plnenie rozpočtu príjmov
Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy (daňové a nedaňové) a cudzie príjmy (granty a transfery).
Príjmy kapitálového rozpočtu predstavovali finančný dar a príjmy z predaja pozemkov.
Tabuľka 1. Plnenie príjmov obce v roku 2014
Schválený rozpočet
v€

Upravený rozpočet
v€

Daňové príjmy

294 180,00

319 890,00

338 815,08

105,9

Nedaňové príjmy

58 270,00

64 330,00

73 523,41

114,3

Granty a transfery

284 165,00

349 049,00

348 464,41

99,8

Spolu bežné príjmy

636 615,00

733 269,00

762 802,95

104

Kapitálové príjmy

0

10 000

10 111

101,1

1.1.1

Skutočnosť v €

Plnenie v %
cca

Bežné príjmy

Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu obce. Až cca 78 %
daňových príjmov tvorili tzv. podielové dane, cca 15 % tvorili dane z nehnuteľností (daň z pozemkov,
zo stavieb a z bytov) a cca 7% predstavovali dane za špecifické služby (daň za psa, daň za nevýherné
hracie prístroje a z komunálneho odpadu).
V položke podielové dane boli skutočné príjmy oproti upravenému rozpočtu vyššie o 19 437,56
€ (cca o 7,9 %), v položke daň z nehnuteľností boli príjmy oproti upravenému rozpočtu nižšie
o 3 051,12 € (o cca 5,6 %) a v položke dane za špecifické služby

boli skutočné príjmy oproti

upravenému rozpočtu vyššie o 2 538,64 € (o cca 12,3 %).
Nedaňové príjmy zahŕňajú príjmy vlastníctva majetku, príjmy z administratívnych a iných
poplatkov (napr. príjmy z prenájmu, správne poplatky, za predaj výrobkov a služieb).
V položke príjmy z vlastníctva majetku boli tieto príjmy vyššie o 9 193,41€ (o cca 14,3 %) ako
upravený rozpočet týchto príjmov.

Plnenie príjmov z prenájmu bolo na 99,9 %, administratívne poplatky boli o 686,60 € (o cca
45,8 %) vyššie ako plánované, poplatky a platby z predaja služieb boli o 1 226,23 € vyššie ako
plánované (o cca 14,1%), úroky z vkladov boli vyššie oproti plánovaným o 117,53 € (o cca 78,4 %) a
ostatné príjmy boli vyššie oproti upravenému rozpočtu o 7 178,98 € (o cca 19,9 %).
Granty a transfery zahŕňajú príjmy získané v rámci sektoru verejnej správy, sú to príjmy
účelovo určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy a dotácie z Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR. Najväčší objem týchto finančných prostriedkov je určený na
financovanie základnej školy. V roku 2014 boli tieto príjmy nižšie oproti upravenému rozpočtu
o 584,59 € (o cca 0,2 %) a zahŕňali transfery zo ŠR vo výške 344 831,40 € (plnenie na cca 101,2 %)a
príjmy z Európskeho fondu sociálneho rozvoja vo výške 5 643,01 € (plnenie na 68,8%). Z transferov
zo ŠR bolo na školstvo poskytnutých 336 386,83 € (96,5 % z celkovej výšky grantov a transferov)
Celkové bežné príjmy boli plnené na 104 %, čo je v absolútnom vyjadrení 29 533,95 € viac ako
plánované.

1.1.2

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy zahŕňajú príjmy z predaja pozemkov a príjmy zo združených finančných
prostriedkov. Obec v roku 2014 získala finančný dar v hodnote 10 000 € (100 % plnenie) a predala
pozemky v hodnote 111 €, ktoré neboli rozpočtované.
Celkové kapitálové príjmy boli plnené na cca 101 %, čo je v absolútnom vyjadrení o 111 € viac
ako upravený rozpočet týchto príjmov.

1.2

Čerpanie rozpočtu výdavkov

Výdavky sa členia na bežné a kapitálové výdavky. Ich plnenie je znázornené v nasledujúcej
tabuľke.
Tabuľka 2: Plnenie rozpočtu výdavkov obce v roku 2014
Schválený rozpočet
v€

Upravený rozpočet
v€

Bežné výdavky

295 530,00

357 749,00

359 717,71

100,6

Bežné výdavky ZŠ s MŠ

298 000,00

352 729,00

352 687,37

99,9

Spolu bežné výdavky obec a škola

593 530,00

710 478,00

712 405,08

100,3

Kapitálové výdavky obec

121 350,00

151 700

143 214,12

94,4

Kapitálové výdavky škola

0

0

0

121 350,00

151 700,00

143 214,12

Spolu kapit.výdavky obec a škola

Skutočnosť
v€

Plnenie
v%

94,4

1.2.1.

Bežné výdavky

Bežné výdavky členíme na mzdové (vrátane povinných odvodov do poisťovní) a prevádzkové
výdavky (napr. cestovné náhrady, energie, materiál, doprava, údržba a opravy, nájomné). Patria sem aj
bežné transfery poskytované vo forme dotácií, príspevkov, dávok, členského.
Z tabuľky 2 vyplýva, že plnenie rozpočtu bežných výdavkov vykazuje minimálne rozdiely
medzi plánom a skutočnosťou. Celkové plnenie bežných výdavkov bolo o 1 927,08 € viac ako
upravený rozpočet výdavkov ( cca o 2,7 %). Z toho bežné výdavky obce boli plnené na 100,6 % a
obec prekročila rozpočet o 1 968,71 €. Bežné výdavky školy boli takmer na úrovni rozpočtu (o 41,63 €
nižšie ako upravený rozpočet týchto výdavkov (o cca 0,01 % viac)).
V tabuľke 3 a 4 sú prehľadným spôsobom znázornené bežné výdavky obce a ZŠ s MŠ v členení
na prevádzkové a mzdové výdavky a transfery.
Tabuľka 3: Bežné výdavky obce v roku 2014
Schválený
rozpočet v €

Upravený
rozpočet v €

Skutočnosť v €

Plnenie v %

Mzdové výdavky

124 000

126 119

126 369,03

100,2

Prevádzkové výdavky

105 330

148 080

153 791,12

103,9

Bežné transfery

66 200

83 550

79 557,56

95,2

Bežné výdavky obce spolu

295 530

357 749

359 717,71

100,6

Z tabuľky 3 vyplýva, že obec ušetrila na bežných tranferoch. Prevádzkové výdavky boli v roku
2014 vyššie o 5 711,12 € (o cca 3,9 %) ako upravený rozpočet týchto výdavkov. Rozpočet tranferov
bol o 3 992,44 € nižší ako ich plnenie v roku 2014 (plnenie o cca 4,8 % nižšie ako plánované).
Mzdové výdavky boli približne na úrovni rozpočtu (o 250,03 € (o cca 0,2 %) vyššie ako plánované).
Čo sa týka čerpania rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie, obec v roku 2014:


prekročila rozpočet výdavkov financovaných z vlastných zdrojov v týchto oblastiach:

-

Ekonomická oblasť (o 1 007,73 €, o cca10%) – zahŕňa správu a údržbu ciest,

-

Ochrana životného prostredia (o 887 €, o cca 3 %) – prekročenie je zaznamenané v položke
Nakladanie s odpadmi,

-

Rekreácia, Kultúra (o 215,85 €, o cca 1,5 %) – prekročenie je zaznamenané v položke
Náboženské a iné spoločenské služby, Kultúrne služby a Členské príspevky,

-

Sociálne zabezpečenie (o 1 331,96 €, o cca 6,1 %) – prekročenie je zaznamenané v položke
tarifný plat a následne poistné


ušetrila rozpočet výdavkov financovaných z vlastných zdrojov v týchto oblastiach:

-

Všeobecné verejné služby (plnenie na 99,8 %)

-

Verejný poriadok a bezpečnosť (plnenie na 96,3 %)

-

Bývanie a občianska vybavenosť (plnenie na 90,4 %)

-

Zdravotníctvo (plnenie na 98,6 %)

-

Vzdelávanie (plnenie na 95,97 %)

Tabuľka 4: Bežné výdavky ZŠ s MŠv roku 2014
Schválený rozpočet
v€

Upravený rozpočet
v€

Mzdové výdavky

233 568

248 917

248 599,78

99,9

Prevádzkové výdavky

64 032

96 105

96 681,82

100,6

400

7 707

7 405,77

96,1

298 000

352 729

352 687,37

99,9

Bežné transfery
Bežné výdavky obce spolu

Skutočnosť
v€

Plnenie
v%

Z tabuľky 4 vyplýva, že ZŠ s MŠ Beňuš prekročila rozpočet prevádzkových výdavkov. Mzdové
výdavky vykazovali minimálne rozdiely oproti upravenému rozpočtu a boli nižšie o 317,22 € (plnenie
takmer 100 %), prevádzkové výdavky prekročili rozpočet o 576,82 € (o cca 0,6 %) a bežné transfery
boli nižšie o 301,23 € (o cca 3,9 %).
1.2.2 Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky sú výdavky súvisiace s investičnými aktivitami obce. Celkové kapitálové
výdavky boli plnené na 94,4 % (nižšie plnenie o 8 485,88 €) a prestavovali len kapitálové výdavky
financované z vlastných zdrojov obce. Išlo o nákup pozemkov (plnenie na 96,1 %), výpočtovej
techniky (plnenie na 51,8 %), výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (plnenie na 101,1 %)
a rekonštrukciu a modernizáciu (plnenie na 93,9 %). Pri rekonštrukcii a modernizácii obec realizovala
rekonštrukciu chodníka MŠ, oplotenia a brány cintorínu, zastávky, Domu hasičov, miestnych
komunikácií a MŠ.
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.
Prehľad finančných operácií, ktoré boli zrealizované v roku 2014:
-

príjmové finančné operácie v objeme 70 000 € (prevod finančných prostriedkov
z rezervného fondu)

-

výdavkové finančné operácie v objeme 0 €

Výsledok hospodárenia z finančných operácií je prebytok vo výške 70 000 €.

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 5. Hospodárenie obce v roku 2013
Schválený rozpočet
V€
Bežný rozpočet
Príjmy
636 615
Výdavky
593 530
Prebytok+/schodok +43 085
Kapitálový rozpočet
Príjmy
0
Výdavky
121 350
Prebytok+/schodok -121 350
Spolu
Príjmy
636 615
Výdavky
714 880
-78 265
Prebytok+/schodok -

Upravený rozpočet
v€

Skutočnosť
v€

733 269
710 478
+22 791

762 802,95
712 405,08
+50 397,87

10 000
151 700
-141 700

10 111
143 214,12
-133 103,12

743 269
862 178
-118 909

772 913,95
855 619,20
-82 705,25

Výsledok hospodárenia obce Beňušj e schodok vo výške – 82 705,25 €, pričom výsledok
hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok vo výške 50 397,87 € a výsledok hospodárenia
kapitálového rozpočtu je schodok vo výške 133 103,12 €. Schodok kapitálového rozpočtu obec
vykryla v priebehu rozpočtového roka prostriedkami rezervného fondu a prebytkom bežného rozpočtu.
Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami obce za rok 2014 je prebytok
vo výške +70 000 €.
2. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Zostatková hodnota na strane aktív je 1 582 255,50 €, zostatková hodnota na strane pasív taktiež
1 582 255,50 €. Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 je teda vo svojich zostatkových
hodnotách a finančných objemoch 1 582 255,50 € vyrovnaná (tabuľka 6).

Tabuľka 6. Bilancia aktív a pasív obce v roku 2014
AKTÍVA
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Spolu
PASÍVA
Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Časové rozlíšenie
Výnosy budúcich období
Spolu

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

3. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Obec Beňuš k 31.12.2014 nemá žiadne záväzky vyplývajúce zo splácania istín, návratných
zdrojov financovania a ručitelských záväzkov.
K 31.12.2014 obec eviduje:
-

krátkodobé záväzky, a to záväzky voči dodávateľom (10,47 €), voči ŠR (8 122,21 €) a voči
zamestnancom (9 952,65 €). Tieto záväzky sú splatné v januári 2015

-

Dlhodobé záväzky, konkrétne záväzky zo sociálneho fondu (839,49 €) a iné záväzky
(2 004,24 €).

4. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Obec Beňuš je zriaďovateľom príspevkovej organizácie „Úsek služieb Beňuš“. Tejto
organizácii obec v roku 2014 poskytla príspevok na prevádzku vo výške: 70 604 €, ktorý bol v plnej
výške zúčtovaný v zmysle zákona o účtovníctve a rozpočtových pravidlách. Z KŠU boli organizácii
poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 085 € na výchovu a vzdelávanie MŠ a z ÚPSVAR boli
poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 703,43 € na stravu pre deti v hmotnej núdzi. Vlastné
príjmy pozostávali z poplatkov za pobyt v MŠ a za stravné a réžiu v školskej jedálni.

Tabuľka 7: Hospodárenie príspevkovej organizácie v roku 2014
Náklady, v tom:
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Spotreba ostatních neskladovateľ.dodávok
Predaný tovar
Cestovné
Ostatné služby
Osobné náklady
Finančné náklady
Odpisy
Výnosy, v tom:
Vlastné
Príspevok od zriaďovateľa
Dotácie (výnosy z transferov zo ŠR)
Rezervy
Finančné výnosy
Výsledok hospodárenia

97 885,55
1 670,89
5 864,05
31
20 071,57
58,59
13 489,76
53 986,20
385,20
2 328,29
97 920,38
22 820,86
70 604
2 821,63
1 673,74
0,15
34,83

Úsek služieb Beňuš nevykonával podnikateľskú činnost nad rámec hlavnej činnosti. Na základe
analýzy hospodárenia konštatujem, že Úsek služieb Beňuš hospodáril v roku 2014 so ziskom 34,83 €.
5. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH
Obec Beňuš poskytla v roku 2014 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 8: Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov v roku 2014
Žiadateľ dotácie
DHZ Gašparovo
FK Slovan Beňuš
Klub dôchodcov Beňuš
Beňušianska spevácka skupina

Výška poskytnutej dotácie
2 600
3 500
100
100

Výška použitia dotácie
2 504,54
3 514,75
100,05
100

6. 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 31.12.2014 výsledok hospodárenia
pred zdanením vo výške +218,13 €.

Tabuľka 9: Hospodárenie Miestnych prevádzkarní s. r. o. Beňuš v roku 2014
Náklady, v tom:
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Údržba prameňov
Osobné náklady
Ostatné náklady
Výnosy, v tom:
Tržby z predaja služieb
Výsledok hospodárenia pred zdanením

22 789,28
172,97
324,34
3 729,67
18 262,70
299,60
23 007,41
23 007,41
218,13

Po zdanení je výsledok hospodárenie spoločnosti Miestnych prevádzkarní s.r . o. Beňuš strata
vo výške 261,87 €.
Spoločnosť Obecné služby s. r. o. Beňuš dosiahla k 31.12.2014 výsledok hospodárenie pred
zdanením stratu vo výške -187,71 €.
Tabuľka 10: Hospodárenie Obecných služieb s. r. o. Beňuš v roku 2014
Náklady, v tom:
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Služby
Osobné náklady
Cestná daň
Ostatné náklady
Výnosy, v tom:
Tržby z predaja služieb
Výsledok hospodárenia pred zdanením

18 544,41
5 803,11
150,97
1 257,05
10 262,38
933
137,90
18 356,70
18 356,70
-187,71

Po zdanení je výsledok hospodárenie spoločnosti Obecné služby s.r . o. Beňuš strata vo výške
667,71 €.
Na základe uvedených skutočností doporučujem obci prehodnotiť výšku poplatkov za predaj
služieb uvedených organizácií, nakoľko obidve spoločnosti dosiahli k 31.12.2014 výsledok
hospodárenia stratu.
Podľa § 18 ods 2 zákona 583/2004 Z. z. je obec povinná zabezpečiť, aby výsledkom
hospodárenia podnikateľskej činnosti nebola ku koncu rozpočtového roka strata, inak je povinná
ukončiť podnikateľskú činnosť.
7. ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ROK 2014
Vzhľadom k tomu, že v roku 2014 bol vykázaný z bežných a kapitálových príjmov a bežných
a kapitálových výdavkov schodok vo výške 82 705,25 €, obec nemá povinnosť tvoriť zákonný
rezervný fond. Vzniknutý schodok kapitálového rozpočtu vo výške 133 103,12 €, obec vykryla
finančnými operáciami počas rozpočtového roka 2014 a prebytkom hospodárenia bežného rozpočtu.

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2014 vrátane finančných operácií je
schodok vo výške -12 705,25 €.
Účtovný výsledok hospodárenia – stratu vo výške 3 320,44 € odporúčam vysporiadať na ťarchu
účtu 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

8. ÚDAJE O PEŇAŽNÝCH FONDOCH
Obec Beňuš tvořila počas roku 2014 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 1.1.2014 bol
stav finančných prostriedkov vo fonde 163,01 €. Tvorba sociálneho fondu počas roku 2014 bola vo
výške 1 169,57 €, výdavky zo sociálneho fondu boli vo výške 1 063,26 €. Zostatok sociálneho fondu
k 31.12.2014 je 269,32 €.
9. ZÁVER
Návrh záverečného účtu obce Beňuš za rok 2014 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 2014 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 31.12.2014 a hospodárenie obce Beňuš za rok 2014 bola v súlade s
§ 9, ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy overené audítorom.
V súlade s § 16, ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam
OZ uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Beňuš za rok 2014 výrokom

“celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“

v Beňuši
7.4.2015

Ing. Vaisová Miroslava
hlavná kontrolórka

