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Záverečný účet Obce Beňuš za rok 2014
1. Rozpočet obce na rok 2014
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
Obec v roku 2014 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 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2013,
135/2013. Rozpočet bol zmenený nasledovne:
- prvá zmena schválená dňa 28.5.2014 uznesením č. 161/2014
- druhá zmena schválená dňa 13.8.2014 uznesením č. 168/2014
- tretia zmena schválená dňa 15.12.2014 uznesením č. 16/2014

uznesením č.

Rozpočet bol zmenený v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. – účelovo určené
prostriedky zo štátneho rozpočtu a v zmysle § 14 ods. 2, písm. a) – presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky.

Rozpočet obce k 31.12.2014
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Rozpočet po
zmenách

Čerpanie K
31.12.2014

714880,00

862178,00

842913,95

636615,00
0
78265,00
714880,00

733269,00
10000
118909,00
862178,00

762802,95
10111,00
70000,00
859554,68

295530,00
121350,00
0

357749,00
151700,00
0

359717,71
143214,12
3935,48
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Základná škola

298000,00

352729,00

352687,37

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
(sumár bežných a
kapitálových príjmov)

Rozpočet po zmenách na
rok 2014
(sumár bežných a
kapitálových príjmov)

,Skutočnosť k
31.12.2014
(sumár bežných
a kapitálových
príjmov)

%
plnenia

714880,00

862178,00

842913,95

98

Skutočnosť k
31.12.2014
338815,08

%
plnenia
105

a) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
294180,00

Rozpočet po zmenách na
rok 2014
319890,00

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 245000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014
poukázané prostriedky zo ŠR v sume 264437,56 €, čo predstavuje 108 % plnenie.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 54230 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 51178,88 €, čo je 94
% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 21607,78 €, dane zo stavieb boli v sume
29392,24 € a dane z bytov boli v sume 178,86 €. Obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 18318,70 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 710 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 782,99 €, čo je 110 % plnenie.
K 31.12.2014 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa .
d) Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 1850 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 4060,94 €, čo je 220 %
plnenie.
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 18100 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 18354,71 €, čo je 101%
plnenie. K 31.12.2014obec eviduje pohľadávky na poplatok za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad v sume 433,98 €.

b) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
Rozpočet po zmenách na
rok 2014

Skutočnosť k
31.12.2014

%
plnenia
4

58120,00

64330,00

73523,41

114

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 18000 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 17982,54 €., čo predstavuje
99,9 % plnenie. Ide o príjem z nájmu budov, priestorov a objektov, ktoré vlastní obec.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtované správne poplatky boli vo výške 1500 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
2186,60 €, čo je 145 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy:
poplatky za overenie listín a podpisov, stavebný úrad
ostatné správne poplatky (napr. rybársky lístok, výrub drevín
c) Poplatky z náhodného predaja a služieb
Z rozpočtovaných 8680 € za predaj výrobkov, tovarov a služieb bol skutočný príjem
k 31.12.2014 sume 9907,81 €, čo je 114 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy:
cintorínske poplatky v sume 7574,73 €
za miestny rozhlas v sume 149 €
príjmy za opatrovateľskú službu v sume 2164,50 €,
znečisťovanie ovzdušia 1,58 €

stočné vo výške 18 €, za

d) Úroky z tuzemských vkladov
Z rozpočtovaných 150 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 267,53 €, čo
predstavuje 178 % plnenie.
e) Ostatné príjmy
Z rozpočtovaných 36000 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 43178,98 €, čo predstavuje
119 % plnenie. Z refundácie za energie 18970,98 €, z refundácie za stavebný úrad 24208 €.
c) Bežné príjmy - ostatné príjmy, granty a transfery:
Rozpočet na rok 2014
Rozpočet po zmenách na
Skutočnosť k
rok 2014
31.12.2014
284165
339849
350464,41

%
plnenia
103,12

0
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ

Suma v Účel
€
996,48 Aktivačná činnosť ŠR
5643,01 Aktivačná činnosť
prostriedky EÚ
1147,20 PnD – osobitný
príjemca

1.
2.

ÚPSVaR v Brezne
ÚPSVaR v Brezne

3.

ÚPSVaR v Brezne

4.

Ministerstvo vnútra SR

2808,26

5.

Ministerstvo vnútra SR

336386,83 Transfér ZŠ, MŠ, ŠJ

voľby
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7.

Ministerstvo dopravy , výstavby
a regionálneho rozvoja
Ministerstvo vnútra SR

8..

Ministerstvo vnútra SR

9.

Ministerstvo vnútra SR

10.

Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja

6.

1098,33 Prenesený výkon na úseku
stavebného poriadku
1832,87 Prenesený výkon na úseku
matrík
389,73 Prenesený výkon na úseku
REGOB
110,68 Prenesený výkon na úseku
Starostlivosti o ŽP
51,02 Prenesený výkon na úseku
údržby MK

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
d) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2014

0

10000

10111,00

%
plnenia
101

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 111€.
e) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2014

78265

118909

70000

%
plnenia
59

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
(sumár bežných
a kapitálových
výdavkov)
416880,00
298000,00

Rozpočet po zmenách na
rok 2014
(sumár bežných a
kapitálových výdavkov)
509449,00
352729,00

Skutočnosť k 31.12.2014
(sumár bežných
a kapitálových
výdavkov)
502931,83
352687,37

%
plnenia

98,72
99
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a) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2014

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2014

295530,00
298000,00

357749,00
352729,00

359717,71
352687,37

Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Všeobecné verejné služby
Ochrana pred požiarmi
Správa a údržba ciest
Nakladanie s odpadmi
Údržba DS, cintorín
Vodné, stočné
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Knižnice
Ostatné kultúrne služby
Zdravotníctvo
Náboženské a iné spoločenské služby
Základná škola
Predškolská výchova
Školské stravovanie v predškol. zar.
Sociálne služby - staroba
Sociálne služby-opatrovateľky
Spolu

Schválený
rozpočet
105300,00
65430,00
1100,00
5000,00
23500,00
1300,00
200,00
0
6100,00
3500,00
100,00
300,00
0
400,00
50,00
35550,00
27000,00
2000,00
18700,00
295530,00

%
plnenia
101
99

Rozpočet po Skutočnosť
%
zmenách
plnenia
105300,00
103312,50
98
94530,00
98725,20
176
2600,00
2504,54
95
9800,00
10807,73
110
23500,00
24338,38
103
1450,00
1498,62
103
350,00
416,52
119
2119,00
2187,81
103
6250,00
5547,27
88
3500,00
3514,75
100
100,00
100,00
100
300,00
365,28
121
1000,00
985,52
98
10650,00
10785,82
101
50,00
0,00
0
44150,00
43139,80
97
30400,00
28 456,00
93
3000,00
2163,25
72
18700,00
20868,71
111
357749,00
359717,71
101

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 126119 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 126369,03 €, čo je
100,2 % čerpanie.
b) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 148080 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 153791,12 € čo je
103,9 % čerpanie.
Výdavky boli čerpané nasledovne:
spotreba elektrickej energie,plynu vo výške 39283,64 €
spotreba vody vo výške 376,27 €,
poštovné služby a telekomunikačné služby vo výške 2544,60 €
všeobecný materiál vo výške 1574,21 € (kancelárske potreby, toner, tlačivá, papier,
čistiace prostriedky, posypový materiál, materiál na opravu majetku obce),
 reprezentačné vo výške 849,60 € (Deň matiek, úcta k starším,uvítanie detí...)
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Dopravné: z rozpočtovaných 2300 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 1947,62
€, čo predstavuje 84 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na spotrebu PHM, servis,
údržba a opravy spojené s prevádzkou obecného motorového vozidla.

Služby: z rozpočtovaných 45550 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 52201,16 €, čo
predstavuje 114 % čerpanie. Z toho prevažnú časť výdavkov tvoria výdavky na:
 Školenia, kurzy, semináre vo výške 548 € 1144
 Upratovanie, čistenie- čistenie obrusov vo výške 169,87 €
 Služby. Stavebný úrad vo výške 26017,63 €
 Štúdie, expertízy, posudky- audit, údaje z katastra vo výške 1 158 €
 Odvoz a uloženie odpadu v sume 24 338,38 €
 Poplatok za vedenie účtu, poistenie majetku obce, stravovanie
zamestnancov obce, opatrovateľská služba a iné
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 83550 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 79557,56 €, čo
predstavuje 95,2 % čerpanie. Čerpanie predstavujú výdavky na členské príspevky združeniam,
organizáciám, v ktorých je obec členom a transfery organizáciám pôsobiacim na území obce,
príspevky pre MŠ, ŠJ,
b) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok
2014
121350,00
v tom :

Rozpočet po zmenách
na rok 2014
151700,00

Skutočnosť
k 31.12.2014
143214,12

% plnenia
94

Ide o nasledovné investičné akcie :
prípravná a projektová dokumentácia, rekonštrukcia MK, zateplenie školy, projekt
ČOV, IBV Bániky v sume 21 740 €
rekonštrukcia chodník MŠ v sume 20424,47 €
rekonštrukcia oplotenie a brána cintorín v sume 3745,09 €
rekonštrukcia a modernizácia MŠ v sume 13288,64 €
rekonštrukcia a modernizácia zastávky v sume 5553,65 €
rekonštrukcia a modernizácia Dom hasičov Gašparovo v sume 7528,09 €
rekonštrukcia miestnych komunikácií v sume 143214,12 €

c) Výdavkové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% plnenia
0
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4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014
Rozpočet po
zmenách 2014

Skutočnosť k
31.12.2014

Príjmy celkom, z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom, z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

862178,00
733269,00
10000,00
118909,00
862178,00
357749,00
151700,00
0

842913,95
762802,95
10111,00
70000,00
859554,68
359717,71
143214,12

Výdavky Základná škola
Hospodárenie obce za rok 2014

352729,00
0

352687,37
-12705,25

Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel Úbytky - stravovanie
KZ k 31.12.2014

Suma v €
163,01
1169,57
1063,26
269,32
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5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2014
1407406,9
1231501,65

KZ k 31.12.2014
1582255,50
1479388,03

1050,64
1218480,28
11970,73
174677,32

1050,64
1466366,66
11970,73
101742,64

0
0
0
1433,75
168727,41
0
0
1227,93

0
0
2660,42
18952,68
80129,54
0
0
1124,83

ZS k 1.1.2014
1407406,90
1161546,10

KZ k 31.12.2014
1582255,50
1376368,23

0
0
1161546,10
13682,59

0
0
1376368,23
22148,83

4013,63
144,76
1534,97
7989,23
0
205124,51

1224,77
0,00
2838,73
189085,33
0
240742,65

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči dodávateľom
10,47 €
- voči štátnemu rozpočtu 8122,21 €
- voči zamestnancom
9952,65 €
Obec Beňuš k 31.12.2014 nemá žiadne záväzky vyplývajúce zo splácania istín, návratných
zdrojov financovania a ručiteľských záväzkov obce.

7. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec neposkytla žiadne záruky.

8. Podnikateľská činnosť
Obec Beňuš je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Úsek služieb Beňuš
a má 100% účasť na s. r .o – Miestne prevádzkarne s. r. o Beňuš
Obecné služby, s. r. o Beňuš

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)

ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k
štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
Obec v roku 2014 poskytla príspevky právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom
na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : celoročná činnosť

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2014
-2-

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2014

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-3-

-4-

DHZ Gašparovo
FK Slovan Beňuš

2600
3500

2504,54
3514,75

95,46
-14,75

Klub dôchodcov Beňuš
Beňušianka spevácka skupina

100
100

100,05
100

-0,05
0

bežné výdavky
-1-

Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce a uzavretými dohodami medzi poskytovateľom a
prijímateľom dotácie podliehajú zúčtovaniu. Všetky subjekty, ktorým bola dotácia poskytnutá,
predložili poskytovateľovi písomné vyúčtovanie použitých finančných prostriedkov.

b) finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ

ÚPSVaR v Brezne
ÚPSVaR v Brezne

Účelové určenie grantu,
- bežné výdavky

Ministerstvo financií SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo financií SR

Aktivačná činnosť
Stravovanie,ŠP, AU,vých.a
vzdeláv....
Transfer školstvo
Transfer stav. poriadok
Transfer matrika
Transfer REGOB

Ministerstvo financií SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo vnútra

Transfer starostl. O ŽP
Transfer cestná doprava
Voľby do VÚC
SPOLU

Suma
Suma
Rozdiel
poskytnutých použitých (stĺ.3 prostriedkov v prostriedkov stĺ.4 )
roku 2014
v roku 2014

6639,49 6639,49
28781,83 28781,83

0
0

307605,00 307605,00
1098,33 1098,33
1832,87 1832,87
389,73
389,73

0
0
0
0

110,68
51,02
2808,26

110,68
51,02
2808,26

0
0
0

349317,21 349317,21

0
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c) finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec v roku 2014 neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnym fondom.

Vypracovala:
Ľubica Šperková
V Beňuši, 4.3.2015
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