STANOVISKO
hlavnej kontrolórky obce
k záverečnému účtu Obce Beňuš za rok 2 0 1 7
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 2017.
Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce
Beňuš za rok 2017 a na základe finančných výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2017.
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 2017 a majetkovú situáciu za účtovné obdobie roku 2017.
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 2017
2) metodickú správnosť predloženého návrhu záverečného účtu za rok 2017
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce
Návrh záverečného účtu obce za rok 2017 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 2017 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.
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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. 220/2016 a prijatý na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva (OZ) dňa
14.12.2016 v príjmovej časti v objeme 1 047 178 € a vo výdavkovej časti v objeme 642 805 €. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 544 683 €, kapitálový rozpočet bol zostavený ako
schodkový vo výške -266 730 €. Schodok zostaveného kapitálového rozpočtu OZ schválilo kryť
prebytkom bežného rozpočtu a zostatkami finančných prostriedkov. Rozpočet finančných operácií bol
schválený ako prebytkový vo výške +126 420 €.
Schválený rozpočet obce Beňuš bol v priebehu roka upravovaný rozpočtovými opatreniami
v súlade s § 14 ods. 2a), b), c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p.. Obec v zmysle § 14 ods. 4 vedie operatívnu evidenciu o rozpočtových
opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.
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 2017 je znázornené v tabuľke č. 1. V porovnaní s plnením
príjmov v roku 2016(tabuľka č. 2) boli príjmy v roku 2017 nižšie o 35 184,85 € (o 3,6 %) z dôvodu
nižších kapitálových príjmov, pričom sa jedná o príjmy z predaja pozemkov.
Tabuľka 1: Plnenie príjmov v roku 2017

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

skutočnosť

Plnenie v %

920 758

950 623,05

942 204,48

99,1

0

620,00

615,60

99,3

Tabuľka 2: Plnenie príjmov v roku 2016
Schválený rozpočet
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Upravený rozpočet

skutočnosť

896 055

997 739,71

939 829,27

0

38 176

38 175,66

Čo sa týka plnenia príjmov v roku 2017, po vykonaných úpravách rozpočtu a navýšeniu príjmov
sa ich v skutočnosti nepodarilo naplniť a ich plnenie bolo o 0,9 % nižšie ako ich predpoklad (o
8 422,97 €) po úpravách najmä v dôsledku nižších daňových a nedaňových príjmov.
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1.1 Plnenie bežných príjmov
Bežné príjmy obce vo výške 936 043,82 € zahŕňajú vlastné príjmy (daňové a nedaňové)
a cudzie príjmy (granty a transfery), ich plnenie bolo v roku 2017 nasledovné (tabuľka 3):
Tabuľka 3: Plnenie bežných príjmov obce k 31.12.2017
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť
2017

% plnenie

Skutočnosť
2016

Daňové príjmy

456 000

456 050

452 733,51

99,3

470 876,48

Nedaňové príjmy

77 515

69 525

66 295,45

95,4

106 883,16

Granty a transfery

387 243

418 887,39

417 014,86

99,6

355 473,90

Spolu

920 758

944 462,39

936 043,82

99,1

933 233,54

Z tabuľky 3 je zrejmé, že obci sa nepodarilo naplniť príjmy v predpokladanej výške po
úpravách, čo bolo spôsobené najmä nižšími nedaňovými príjmami z dôvodu nižších refundácií.
Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu obce (tvoria cca 48,4
% z bežného rozpočtu obce). Až cca 80 % daňových príjmov tvorili tzv. podielové dane, cca 16 %
tvorili dane z nehnuteľností (daň z pozemkov, zo stavieb a z bytov) a cca 4 % predstavovali dane za
špecifické služby (daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje a z komunálneho odpadu). Daňové
príjmy sú v porovnaní s rokom 2016 nižšie o 18 142,97 € (o cca 3,9 %). Najvyšší pokles oproti roku
2016 je zaznamenaný vo výške miestnej dani z nehnuteľnosti (pokles o 19 967,47 € - o 21,7 %),
konkrétne v dani z pozemkov (pokles o 28%) a dani zo stavieb (pokles o 9 %). Týmto poklesom sú
príjmy z dane z nehnuteľnosti na úrovni roku 2015. Oproti roku 2016 obci poklesli aj výnosy z dane
za špecifické služby, ktoré sú vo výške 18 679,32 € nižšie o 3 704,94 € (o 16,6 %) jako v roku 2016,
najmä z dôvodu nižšieho výnosu z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (o 10,7%).
Naopak oproti roku 2016 vzrástli výnosy z dane poukázanej územnej samospráve (nárast o 5 529,44 €
- o 1,6 %) .
Obci boli zo strany štátu poukázané podielové dane zo štátneho rozpočtu vo výške 362 214,07 €,
čo predstavuje vyššie plnenie oproti plánovanému rozpočtu o 3,5 %.
Obci sa v roku 2017 nepodarilo naplniť plánovaný výnos dane z nehnuteľnosti, ktorý je vo
výške 71 840,12 € plnený na 88,4%. Obci sa nepodarilo dosiahnuť predpokladaný výnos z dani
z pozemkov (83 % plnenie), dani zo stavieb (98 % plnenie) a ani dani z bytov (85 % plnenie).
Dane za špecifické služby boli vo výške 18 679,32 € plnené na 74,1 % a teda sa nepodarilo
naplniť plánovaný výnos z týchto druhov daní. Obec nedosiahla predpokladaný výnos z dane za psa
(94 % plnenie) ani výnos z poplatku za TKO (89 % plnenie).
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 nižšie ako v roku 2016 o 40 587,71 € (o 38 %), pričom pokles je zaznamenaný v príjmoch z
prenájmu (pokles o 24 222,53 € - o 60 %). Ostatné polatky sú približne na úrovni roku 2016.
Nedaňové príjmy boli v roku 2017 nižšie o 3 229,55 € (o cca 4,6 %) ako upravený rozpočet
týchto príjmov v dôsledku nižšieho výnosu z refundácií.
Plnenie príjmov z prenájmu vo výške 16 682,84 € bolo na 98,7 %, administratívne poplatky vo
výške 6 696,81 € boli plnené na 100,5 %, úroky z vkladov vo výške 409,34 € boli plnené na 102,9% a
ostatné príjmy vo výške 42 506,46 € boli plnené na 93,3 %.
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 vnútra a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja. V roku 2017 boli tieto príjmy nižšie oproti upravenému rozpočtu o 1 872,53 € (o cca 0,4 %).
Oproti roku 2016 boli tieto príjmy vyššie o 61 540,96 € (o 17,3 %), čo je spôsobené najmä vyššími
príjmami na financovanie školstva a tým, že v roku 2017 obec získala prostriedky na povodne a tiež aj
prostriedky z BB SK na Dni obce. Najväčší objem týchto príjmov vo výške 392 466,30 € (99,9 %) je
určený na financovanie základnej školy, pričom obci bolo poskytnutých zo štátneho rozpočtu o
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1 520,09 € menej finančných prostriedkov ako bol ich predpoklad. Ostatné granty a transfery obec
získala takmer na úrovni rozpočtu. Prehľad poskytnutých grantov a transferov je uvedený
v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka 4. Prehľad poskytnutých grantov a transferov v roku 2017
Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet skutočnosť
0
623,45
0.00
Zo štátneho rozpočtu voľby
383 373
393 986,39 392 466,30
Zo štátneho rozpočtu-školstvo
1 100
1 100
1 089,96
Zo štátneho rozpočtu- KSÚ
2 000
1 932,48
2 000
Zo štátneho rozpočtu-matrika
600
600
453,46
Zo štátneho rozpočtu - evidencia obyv.
110
110
0
Zo štátneho rozpočtu - ŽP
60
60
50,63
Zo štátneho rozpočtu- cestná doprava
0
3 000
3 000
Zo štátneho rozpočtu z prostriedkov DPO
0
2 331
1 530,50
Zo štátneho rozpočtu povodne
0
13 500 13 667,18
Zo štátneho rozpočtu – aktivační zamest.
2 200
2 200
0
Z rozpočtu BBSK dotácia oslavy obce

Bežné príjmy školy pôvodne neboli rozpočtované, úpravou rozpočtu nakoniec boli plánované
vo výške 6 160,66 €. Škola ich dosiahla vo výške 6 160,66 € (100 % plnenie) a pozostávali z vlastných
príjmov, a to príjmov z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 600 € (100 % plnenie),
z poplatku za ŠKD vo výške 968 € (100 % plnenie) a z iných nedaňových príjmov vo výške 382,42 €
(100 % plnenie) – vratky zdravotného poistenia a z cudzích príjmov, ktoré zahŕňali transfery zo ŠR na
financovanie mzdy zamestnanca z projektu „Šanca zamestnanosti“ vo výške 2 789,72 € (100 %
plnenie), transferu z obce Bacúch vo výške 1 420,52 € (100 % plnenie).
Tabuľka 5. Bežné príjmy školy k 31.12.2017
Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet

Skutočnosť
2017

Plnenie

Skutočnosť
2016

Vlastné príjmy

0

1 950,42

1 950,42

100

1 278

Cudzie príjmy

0

4 210,24

4 210,24

100

5 317,73

Celkové bežné príjmy oce a školy boli plnené na 99,1 %, čo je v absolútnom vyjadrení o
8 418,57 € menej ako plánované.
1.1.1 Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy zahŕňajú len príjmy z predaja obecných pozemkov vo výške 615,60 € (99,3 %
plnenie). ZŠ Beňuš v roku 2017 neuskutočnila žiadne kapitálové investície.
Celkové kapitálové príjmy boli plnené na cca 100 %.
1.2 Čerpanie rozpočtu výdavkov
Výdavky sa členia na bežné a kapitálové výdavky. Ich plnenie je znázornené v tabuľke 6.
Tabuľka 6: Čerpanie rozpočtu výdavkov v roku 2017
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

%

Bežné výdavky

780 448

822 127,59

795 294,90

95,5

Kapitálové výdavky

266 730

158 050

147 240,09

93,2
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Tabuľka 7: Čerpanie rozpočtu výdavkov v roku 2016
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

%

Bežné výdavky

748 659

772 374,39

752 648,96

97,5

Kapitálové výdavky

255 184

211 884

202 705,05

95,7

Oproti roku 2016 sa zvýšili bežné výdavky o 42 645,94 € (o 5,7 %) najmä z dôvodu vyšších
transferov obce a celkových výdavkov školy. Kapitálové výdavky poklesli oproti roku 2016 o
55 464,96 € ( o 27,4 %).
1.2.1. Bežné výdavky
Bežné výdavky obce vo výške 377 255,12 € sú financované vlastnými a cudzími príjmami.
V roku 2017 obec financovala bežné výdavky zo štátneho rozpočtu – prenesený výkon štátnej správy a
z fondov EÚ vo výške vo výške 25 330,27 € (cca 101,2 % plnenie) a z vlastných zdrojov vo výške
352 783,39 € (cca 95 % plnenie). Oproti roku 2016 vzrástli bežné výdavky obce o 24 471,73 € (o 6,9
%), najmä v dôsledku vyšších transferov, ktoré obec poskytla iným subjektom.
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 8: Plnenie bežných výdavkov obce v roku 2017
Bežné výdavky v členení:
Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
- mzdové výdavky
- prevádzkové výdavky
- transfery
spolu

126 900
162 400
86 775
376 075

132 700
174 670
99 403
406 773,79

Skutočnosť
2017
119 263,73
159 762,56
98 228,83
377 255,12

Plnenie v
%
89,9
91,5
98,8
92,7

Skutočnosť
2016
116 077,68
156 429,24
80 276,47
352 783,39

Z tabuľky 8 vyplýva, že bežné výdavky obce mali nižšie plnenie ako bol ich predpoklad o 7,3
% ( o 29 518,67 €). K nižšiemu čerpaniu výdavkov došlo pri všetkých sledovaných výdavkoch
v členení podľa ekonomickej klasifikácie.
Mzdové výdavky obce boli v roku 2017 nižšie ako rozpočet o 13 436,27 € (o cca 10,1 %). Mzdy
a odvody vo výške 18 783,16 € (cca 16% z celkových mzdových výdavkov) boli hradené z cudzích
zrojov – zo štátneho rozpočtu a z ÚPSVAR a ich plnenie bolo na 99,3 % (o 116,84 nižšie €). Ostatné
mzdové výdavky vo výške 100 480,57 € (cca 84%) boli hradené z vlastných zdrojov obce a ich
plnenie bolo nižšie ako ich predpoklad o 11,7 % (o 13 319,43 €), najmä v dôsledku nižších výdvkov
na tarifný plat. Oproti roku 2016 vzrástli celkové mzdové výdavky o 2,7 % (o 3 186,05 €), čo je
spôsobené nárastom miezd v zmysle kolektívnej zmluvy.
Prevádzkové výdavky boli nižšie ako ich rozpočet o 14 907,47 € (o cca 8,6%), z toho výdavky
financované z cudzích zdrojov – zo ŠR boli vo výške 6 699,25 € (cca 4 % z celkových prevádzkových
výdavkov) a ich plnenie bolo na 101,9 %. Ostatné prevádzkové výdavky vo výške 153 063,31 € (cca
96 %) boli hradené z vlastných zdrojov a ich plnenie bolo nižšie jako ich predpoklad o 9 % (o
15 036,69 €). Oproti roku 2016 vzrástli prevádzkové výdavky o 2 % (o 3 333,32 €), čo je spôsobené
najmä nižšími výdavkami na energie, nákup tovarov a služieb.
V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu aj dotácie a transfery. Transfery boli nižšie ako
ich rozpočet o 1 174,96 € (o cca 1,2 %). Všetky transfery boli hradené len z vlastných zdrojov a oproti
roku 2016 vzrástli o 17 952,36 € (o 14,7 %), čo je spôsobené najmä vyšším príspevkom pre materskú
školu a školskú jedáleň.
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej rozpočtovej klasifikácie je znázornené
v tabuľke č. 9.

5

Tabuľka č. 9: Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie
Bežné výdavky v členení:
Upravený
Skutočnosť
Plnenie v %
rozpočet
2017
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
Základné vzdelanie
Školské stravovanie
Ďalšie sociálne služby
spolu

256 170
2 000
7 000
28 300
350
2 000
0
4 200
1 950
6 050
50 024,6
2 300
40 579,19
1 850
406 773,79

231 230,27
2 033,12
8 490,39
23 653,58
343,72
2 550,57
0
4 197,15
2 008,00
6 062,15
49 510,57
1 683,36
40 981,30
1 703,61
377 255,12

90
101
121
83
98
127
0
99
103
100
98
73
100
92
93

Skutočnosť
2016
217 867,04
4 240,92
8 905,75
25 403,06
505,59
5 585,67
506,17
7 898
4 174,66
2 342,98
40 666,82
1 809,36
30 786,32
2 091,05
352 783,39

Z údajov v tabuľke je zrejmé, že k vyššiemu čerpaniu výdavkov oproti predpokladu došlo v
„Správe a údržbe ciest“ v dôsledku vyšších výdavkov na údržbu miestnych komunikácií a v oblasti
„Verejné osvetlenie“ najmä z dôvodu vyšších výdavkov na údržbu verejného osvetlenia. V ostatných
oblastiach došlo k čerpaniu výdavkov na úrovni rozpočtu, alebo len k miernemu prekročeniu, dokonca
k nižšiemu čerpaniu.
V porovnaní s rokom 2016 možno konštatovať, že v roku 2017 obec vynaložila menej výdavkov
v oblasti „Výdavkov obecného úradu“, „Ochrane před požiarmi“, „Nakladanie s odpadmi“,
„Zásobovanie vodou“, „Verejné osvetlenie“, „Zdravotná starostlivosť“, „Rekreačné a športové
služby“, „Základné vzdelania“ a „Ďalšie sociálne služby“. Naopak vzrástli výdavky v oblasti
„Náboženské a iné spoločenské služby“ dôsledku vyšších výdavkov na príspevky pre občianske
združenia pôsobiace v obci, „Predškolská výchova“ a „Školské stravovanie“ najmä v dôsledku
vyšších výdavkov na činnosť materskej školy a školskej jedálne
Bežné výdavky školy vo výške 418 039,78 € (99,9% plnenie) boli takmer na úrovni rozpočtu –
rozdiel 314,02 €. Oproti roku 2016 vzrástli bežné výdavky školy o 4 % (o 18 174,21 €), z dôvodu
nárastu miezd. Bežné výdavky školy podľa ekonomickej klasifikácie delíme na mzdové a
prevádzkové výdavky a transfery poskytované jednotlivcom a ich plnenie je v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka 10: Plnenie bežných výdavkov ZŠ v roku 2017
Bežné
výdavky
Schválený
Upravený
v členení:
rozpočet
rozpočet
- mzdové výdavky
- prevádzkové výdavky
- transfery
SPOLU

318 002
78 506
7 865
404 373

323 763,54
85 654,88
8 935,38
418 353,8

Skutočnosť
322 863,06
86 414,50
8 762,22
418 039,78

Plnenie v
%
99,7
100,9
98,1
99,9

Skutočnosť
2016
304 552,50
87 987,87
7 325,22
399 865,57

Z tabuľky10 vyplýva, že ZŠ Beňuš čerpala nižšie mzdové výdavky a transfery a vyššie
prevádzkové výdavky ako bol ich predpoklad na rok 2017.
Mzdové výdavky boli o 0,3 % nižšie ako ich plánovaný predpoklad ( o 900,51 €), pričom nižšie
výdavky škola čerpala na financovanie miezd zamestnancov prvého stupňa, kde boli mzdové výdavky
čerpané vo výške 124 955,78 € (plnenie na 96,4 %) a miezd zamestnancov školského klubu vo výške
14 517,64 € (plnenie na 97,9 %). Naopak vyššie výdavky čerpala na financovanie miezd
zamestnancov druhého stupňa, ktoré boli vo výške 183 389,64 € plnené na 102,3 %. Oproti roku 2016
došlo k nárastu miezd o 6 % (o 18 310,56 €), pričom mzdy zamestnancov prvého stupňa vzrástli o 4,6
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%, druhého stupňa o 6,1 % a školského klubu o 16 %, zdôvodu náradtu tarifných platov a k nim
napočítaným povinným odvodom.
Prevádzkové výdavky v roku 2017 boli vyššie ako ich predpoklad o 759,62 € (o 9%), čo bolo
spôsobené najmä vyššími výdavkami na údržbu budov, všeobecné služby a nákup softvéru. Vyššie
prevádzkové výdavky o 1,6 % (o 1 340,61 €) boli čerpané na základné vzdelanie, naopak škola ušetrila
na prevádzkových výdavkoch školského klubu, ktoré boli vo výške 259,01 € plnené na 30,8 %. Oproti
roku 2016 poklesli prevádzkové výdavky o 1,8 % (o 1 573,37 €) najmä z dôvodu nižších
prevádzkových výdavkov školského klubu.
Škola čerpala v roku 2017 nižšie transfery o 173,16 € ( o 1,9 %), čo bolo spôsobené najmä
nižšími výdavkami na dopravné a nižšími transfermi pre jednotlivcov. Oproti roku 2016 vzrástli
transfery o 19,6 % (o 1 437 €) z dôvodu čerpania výdavkov na odchodné v roku 2017.
Tabuľka č.11: Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov školy podľa funkčnej klasifikácie
Bežné
výdavky Upravený rozpočet
Skutočnosť 2017
Plnenie v %
Skutočnosť 2016
v členení:
402 685,80
403 263,13
100,1
384 247,57
Základná škola
15 668
14 776,65
94,3
15 618,00
Školský klub detí
418 353,80
418 039,78
99,9
399 865,57
spolu

Z tabulky 11 vyplýva, že výdavky základnej školy boli mierne vyššie ako ich predpoklad (o1%
o 577,83 €) a výdavky školského klubu detí boli o 5,7 % nižšie (o 891,35 €) ako ich predpoklad.
Oproti roku 2016 vzrástli len výdavky na základné vzdelanie (o 4,9 % - o 19 015,56 €), naopak
výdavky školského klubu poklesli o 5,4 % (o 841,35 €)
Celkové bežné výdavky boli plnené na 95,5%, čo je v absolútnom vyjadrení o 36 832,69 €
menej ako plánované.
1.2.2 Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky v celkovej výške 147 240,09 € sú výdavky súvisiace s kapitálovými
investíciami obce v roku 2017, ktoré boli hradené len z vlastných zdrojov. Z predpokládaných
kapitálových investícií sa obci nepodarila zrealizovať oprava brány materskej školy vo výške 800 €,
ostatné plánované kapitálové investície obec zrealizovala ale v nižšej výške ako bol ich plánovaný
rozpočet. Medzi významné investičné akcie patrí rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií
(52 794,46 €), prípravná a projektová dokumentácia (30 889,20 €), rekonštrukcia a modernizácie OcÚ
(12 045,16 €), chodníkov (12 841,16 €), hasične Filipovo (9 990,68 €), garáží (10 687,08 €), oprava
kamery (7 331,17 €), oprava a rekonštrukcia obecného rozhlasu (3 107,28 €), rekonštrukcia vodojemu
(1 048,48 €) a tiež aj splátka automobilu (6 447,12 €).
Celkové kapitálové výdavky boli plnené na 93,2%, čo je v absolútnom vyjadrení o 10 809,91
€ menej ako plánovaný rozpočet.
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 2017obec 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
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obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, pričom súčasťou príjmov
a výdavkov rozpočtu obce nie sú finančné operácie.
Tabuľka 12: Hospodárenie obce v roku 2017
Schválený rozpočet
V€
Bežný rozpočet
príjmy
920 758
výdavky
780 448
Prebytok+/schodok +140 310
Kapitálový rozpočet
príjmy
0
výdavky
266 730
Prebytok+/schodok -266 730
Spolu
Príjmy
920 758
výdavky
1 047 178
-126 420
Prebytok+/schodok -

Upravený rozpočet
v€

Skutočnosť
v€

950 623,05
822 127,59
+128 495,46

942 204,48
795 294,90
+146 909,58

620
158 050
-157 430

615,6
147 240,09
-146 624,49

951 243,05
980 177,59
-28 934,54

942 820,08
942 534,99
285,09

Výsledok hospodárenia obce Beňuš za rok 2017 zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3
písm. a), b) zákona 583/2004 Z. z. je prebytok vo výške +285,09 €.
Obec v roku 2017 dosiahla prebytok bežného rozpočtu vo výške 146 909,58 € a schodok
kapitálového rozpočtu vo výške -146 623,49 €. Schodok kapitálového rozpočtu obec vykryla
prebytkom bežného rozpočtu.
Tabuľka 13: Výsledok hospodárenia obce podľa metodiky ESA95:
Prebytok /schodok rozpočtu
Zmena stavu záväzkov - pokles záväzkov
Zmena stavu pohľadávok – pokles pohľadávok
Výsledok hospodárenia

+285,09 €
+5 001,15 €
-3 498,72€
+1 787,52€

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 2016 poklesli vybrané druhy záväzkov o 5 001,15 €, čím sa zvyšuje prebytok
hospodárenia a poklesli vybrané pohľadávky o 3 498,72 €, čo vstupuje negatívne do výsledku
hospodárenia, tzn. znižuje prebytok.
Výsledok hospodárenia obce Beňuš za rok 2017 zistený podľa metodiky ESA 95 je pebytok vo
výške 1 787,52 € (tab.13)
1. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Zostatková hodnota na strane aktív je 1 138 581,83 €, zostatková hodnota na strane pasív
taktiež 1 138 581,83 €. Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 je teda vo svojich zostatkových
hodnotách a finančných objemoch vyrovnaná (tabuľka 14).
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Tabuľka 14 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
Fondy
Záväzky
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Časové rozlíšenie
Výnosy budúcich období
Spolu

Hodnota majetku v €/2016
1 168 858,83
1 050,64
1 155 837,46
11 970,73
184 793,90
4 414,77
2 949,67
177 429,46
2 134,04
2 134,04
1 355 786,77
Hodnota majetku v €/2016
1 128 215,26
1 119 587,26
8 628,00
26 248,47
16 449,87
9 798,60
0
201 323,04
201 323,04
1 355 786,77

Hodnota majetku v €/2017
1 138 581,83
1 050,64
1 125 560,46
11 970,73
177 508,35
4 389,56
851,80
172 266,99
758,40
758,40
1 316 848,58
Hodnota majetku v €/2016
1 106 443,62
1 106 443,62
0
21 289,62
11 615,58
9 674,04
0
189 115,34
189 115,34
1 316 848,58

2. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Obec Beňuš k 31.12.2017 nemá žiadne záväzky vyplývajúce zo splácania istín, návratných
zdrojov financovania a ručitelských záväzkov.
K 31.12.2017 obec eviduje:
dlhodobé záväzky, a to záväzky zo sociálneho fondu (3 132,52 €), záväzky z nájmu
(8 189,77 €) a iné záväzky (293,29 €).
- Krátkodobé záväzky, a to záväzky voči poisťovniam (3 922,50 €), voči daňovému úradu
(752,21 €) a voči zamestnancom (4 999,33 €). Tieto záväzky sú splatné v januári 2018.
3. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Obec Beňuš je zriaďovateľom príspevkovej organizácie „Úsek služieb Beňuš“. Tejto
organizácii obec v roku 2017 poskytla príspevok na prevádzku vo výške: 86 175 €, ktorý bol v plnej
výške zúčtovaný v zmysle zákona o účtovníctve a rozpočtových pravidlách. Ostatné príjmy
pozostávali z dotácie zo ŠR, z KŠÚ, z VÚC a vlastných príjmov (tabuľka 15). Výdavky zahŕňali
mzdové, prevádzkové výdavky a transfery. (tabuľka 16).
Tabuľka 15: Bežné príjmy Úseku služieb za rok 2017
Bežné príjmy
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

Skutočnosť

%

81 625

86 175

86 175

100

ŠR – mzda asistent

0

2 307,72

2 307,72

100

VÚC - dotácia

0

1 620,00

1 620,00

100

KŠÚ – hmotná núdza

0

1 614,59

1 563,09

96,8

vratky

0

0

116,02

-

Vlastné príjmy

25 600

25 600,00

26 545,51

103,7

spolu

107 225

117 317,31

118 327,34

100,9

Príspevok zriaďovateľa
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Tabuľka 16: Bežné výdavky Úseku služieb za rok 2017
Bežné výdavky
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

Skutočnosť

%

Mzdové výdavky

63 376,64

64 151,36

62 981,52

98,2

Prevádzkové výdavky

44 150,71

53 218,30

53 717,23

100,9

1 950

2 200

2 096,24

95,2

109 477,35

119 569,66

118 794,99

100,9

Transfery
spolu

Výsledok rozpočtového hospodárenia Úseku služieb je schodok vo výške 467,65 €, ktorý bude
vykrytý prostriedkami minulých rokov.
Tabuľka 16: Hospodárenie príspevkovej organizácie v roku 2017 podľa Súvahy k 31.12.2017
Náklady, v tom:
118 914,43
Spotrebované nákupy
29 864,69
Služby
19 850,31
Osobné náklady
67 395,08
Finančné náklady
499,20
odpisy
1 305,15
Výnosy, v tom:
118 914,43
Vlastné
26 544,09
Rezervy
689,80
Ostatné výnosy
116,02
Príspevok od zriaďovateľa
87 208,00
Dotácie (výnosy z transferov zo ŠR)
4 356,52
Výsledok hospodárenia
0

Úsek služieb Beňuš nevykonával podnikateľskú činnost nad rámec hlavnej činnosti. Na základe
analýzy hospodárenia konštatujem, že Úsek služieb Beňuš hospodáril v roku 2017 s hospodárskym
výsledkom 0 €.
Na účte 428- nevysporiadaný výsledok hospodárenia je k 31.12.2017 zisk 5 065,09 €
Tabuľka 17: Percentuálny podiel výrobných nákladov v roku 2017
Tržby a výrobné náklady Úseku služieb Beňuš
tržby mínus predaný tovar
výrobné náklady
výpočet podielu výrobných nákladov pokrytých tržbami
[(tržby/výrobné náklady)x100%)]

Rok 2016
3 991,43
29 864,69
13,4<50

Podiel výrobných nákladov príspevkovej organizácie Úsek služieb Beňuš krytých tržbami bol
v roku 2017 menší ako 50% , čím bolo dodržané ustanovenie § 21 ods. 2 zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy.
4. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH
Obec Beňuš poskytla v roku 2017 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.
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Tabuľka 18: Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov v roku 2017
Žiadateľ dotácie
Výška poskytnutej dotácie
Výška použitia dotácie
DHZ Gašparovo
2 000
2 033,12
FK Slovan Beňuš
4 200
4 197,15
Klub dôchodcov Beňuš
300
299,67
Beňušianka spevácka skupina
300
299,94
OZ Čučoriedka
100
100
OZ DobroDružstvo
300
300

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 31.12.2017 výsledok
hospodárenia pred zdanením vo výške +1 453,21€.
Tabuľka 19: Hospodárenie Miestnych prevádzkarní s. r. o. Beňuš v roku 2017
Náklady, v tom:
Spotreba materiálu
Služby
Osobné náklady
Dane
Ostatné náklady
Finančné náklady
Výnosy, v tom:
Tržby z predaja výrobkov
Tržby z predaja služieb
Výsledok hospodárenia pred zdanením

36 894
6 777
7 873
21 739
50
330
125
38 347
5 463
32 884
1 453

Po zdanení je výsledok hospodárenie spoločnosti Miestnych prevádzkarní s.r . o. Beňuš zisk vo
výške 944,76 €.
Návrh štatutárneho orgánu na rozdelenie zisku Miestnych prevádzkarní s.r . o. Beňuš:
- 5 % tvorba Rezervného fondu – 47 €
- prostriedky vo výške 897,76 € zaúčtovať na účet 428 – nerozdelený zisk minulých rokov
Spoločnosť Obecné služby s. r. o. Beňuš dosiahla k 31.12.2017 výsledok hospodárenie pred
zdanením zisk vo výške + 507,73 €.
Tabuľka 20: Hospodárenie Obecných služieb s. r. o. Beňuš v roku 2017
Náklady, v tom:
Spotreba materiálu
Služby
Osobné náklady
Dane
Ostatné náklady
Finančné náklady
Výnosy, v tom:
Tržby z predaja služieb
Výsledok hospodárenia pred zdanením

25 872
5 121
3 942
15 499
1 120
5
185
26 380
26 380
508

Po zdanení je výsledok hospodárenie spoločnosti Obecné služby s.r . o. Beňuš zisk vo výške –
27,73 €.
Návrh štatutárneho orgánu na rozdelenie zisku:

-

tvorba RF vo výške 5% - 1,38 €
prostriedky vo výške 26,35 € zaúčtovať na účet 428 – nerozdelený zisk minulých rokov
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6. ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ROK 2016
Vzhľadom k tomu, že v roku 2018 bol vykázaný z bežných a kapitálových príjmov a bežných
a kapitálových výdavkov prebytok vo výške 285,09 €, obec má povinnosť tvoriť zákonný rezervný
fond vo výške najmenej 10 % z prebytku hospodárenia, t. j. 28,50 €. O použití prebytku hospodárenia
obce rozhoduje Obecné zastupiteľstvo – môže byť zapojený do rozpočtu v nasledujúcom účtovnom
období ako príjmová finančná operácia a použitá na financovanie kapitálových výdavkov.
Účtovný výsledok hospodárenia obce zisk vo výške 21 771,66 € odporúčam vysporiadať na
účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
7. ÚDAJE O PEŇAŽNÝCH FONDOCH
Obec Beňuš má vytvorené 2 fondy, a to:
- rezervný fond – je tvorený z prebytku rozpočtu vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej
však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6. Rezervný fond možno použiť v prípade,
ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie
havarijného stavu majetku obce alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo
inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu. O
použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Zostatok finančých prostriedkov
rezervného fondu k 31.12.2018 je 10 891 €.
- sociálny fond - je 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 1.1.2017bol stav finančných prostriedkov
vo fonde 255,04 €. Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2017 je 344,57 €.
8. ZÁVER
Návrh záverečného účtu obce Beňuš za rok 2017 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 2017 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 31.12.2017 a hospodárenie obce Beňuš za rok 2017 bude v súlade s
§ 9, ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy overené audítorom.

V Beňuši
23.5.2018

Ing. Vaisová Miroslava
hlavná kontrolórka
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