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Záverečný účet obce

BENICE

za rok

2017

1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec v roku 2016 zostavila rozpočet na rok 2017 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 2017 bol zostavený
ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2016 uznesením číslo
043/2016
V priebehu roka 2017 došlo k nasledovným úpravám rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 8.3.2017
uznesením číslo 007 / 2017
- rozpočtové opatrenia zo dňa 30.6.2017 – Nenormatív ZŠ
- rozpočtové opatrenia zo dňa 31.8.2017 – dohodovacie konanie ZŠ
- druhá zmena schválená dňa 27.9.2017
uznesením číslo 034 / 2017
- tretia zmena schválená dňa 3.12.2017
uznesením číslo 049 / 2017
Po poslednej zmene bol rozpočet k 31.12.2017 nasledovný :
Rozpočet obce v EUR :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce

997 437
992 775
4 662

z toho :
Bežné príjmy obce
Bežné výdavky obce

807 437
125 949

Príjmy ZŠ Benice
Výdavky ZŠ Benice

30 000
703 726

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

85 000
163 100

Finančné operácie - príjem
Finančné operácie - výdaj

75 000
0
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v EUR
Rozpočet na rok 2017
997 437

Skutočnosť k 31.12.2017
978 887

% plnenia
98,1

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2017
188 446

Skutočnosť k 31.12.2017
193 157

% plnenia
102,5

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 176 879 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 181 599 €, čo predstavuje plnenie na
102,7 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 5 117 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške5 323 €, čo predstavuje
104 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 3 075 €, dane zo stavieb boli vo
výške 2 231 € a daň z bytov vo výške 17 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných príjmov na daň za psa 450 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 vo výške
435 € , čo predstavuje 96,7 % plnenie.
d) Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Z rozpočtovaného príjmu na daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške
5 800 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v čiastke 5 724 €, čo predstavuje 98,7 % plnenie.
e) Daň z ubytovania
Vybratá daň za ubytovanie vo výške 76 € predstavuje 38 % plnenie oproti rozpočtu vo
výške 200 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2017
618 991

Skutočnosť k 31.12.2017
622 662

% plnenia
100,6

a) Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 150 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 155 € , čo predstavuje
103,2 % plnenie. Jedná sa o prenájom pozemku obce .
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 700 € na administratívne a iné poplatky a platby bol skutočný príjem
k 31.12.2017 vo výške 722 €, čo predstavuje 103,1 % plnenie. Jedná sa o nasledovný príjem –
správne poplatky v čiastke 535 €, príjem za relácie v miestnom rozhlase v čiastke 75 €,
cintorínske poplatky v čiastke 50 € a príjem z recyklačného fondu v čiastke 62 € .
c) Úroky z vkladov
Príjem z úrokov na účtoch k 31.12.2017 bol v čiastke 137 € predstavuje 130,2 % plnenie
oproti rozpočtu 105 €. Jedná sa o úroky z bežných účtov, z termínovaného účtu a výnosu na
podielových fondov.
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d) Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov v čiastke 250 € bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v čiastke 741 €. Jedná sa o príjmy z refundácií – predaj smetných nádob, predaj
šálok, dobropisy za minulý rok a iné. Plnenie predstavuje 296,6 % .
e) Granty a transfery
Z rozpočtovaných príjmov vo výške 617 786 € bol k 31.12.2017 skutočný príjem 620 908 €,
čo predstavuje 100,5 % plnenie. Jedná sa o transfer na Základnú školu v Beniciach
a transfery v rámci verejnej správy / REGOB, životné prostredie, cestná doprava, ROEP ... /.
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3
4
5
6
7
8
9

Poskytovateľ
VÚ ŠR - OÚ Martin - REGOB
VÚ ŠR - živ. prostr.
VÚ ŠR - doprava
VÚ ŠR KŠÚ Žilina
VÚ ŠR ÚPSVR Martin
OÚ Martin
DHZ SR
Materská škola
Nevyčerpané prostriedky

Suma v €
163
33
15
617 213
186
568
1 400
273
1 057
620 908

Účel
Register obyvateľstva
Prenesený výkon
Prenesený výkon
ZŠ -mzdy + prevádzka
ZŠ - školské potreby, HN
Voľby
Transfer požiarnikom
Bežný transfer na MŠ
ZŠ Benice

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom a vyčerpané
v celej poskytnutej čiastke.
3) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2017
85 000

Skutočnosť k 31.12.2017
85 000

% plnenia
100

Príjem z predaja kapitálových aktív :
Obec v roku 2015 na základe žiadosti získala kapitálový transfer na vybudovanie materskej
školy vo výške 85 000 €. V roku 2017 bola plánovaná výstavba MŠ a teda aj čerpanie
uvedenej finančnej čiastky zrealizované. Materská škola bola uvedená do prevádzky
11.9.2017.
4) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2017
75 000

Skutočnosť k 31.12.2017
35 974

% plnenia
48

Jedná sa o prevod z rezervného fondu obce na kapitálové výdavky v čiastke 35 974,18 € .
Nevyčerpaný zostatok je súčasťou rezervného fondu obce a konečného stavu finančných
prostriedkov k 31.12.2017 v hotovosti,
na bežných účtoch, termínovanom vklade
a podielovom fonde vo VÚB, a.s., Martin

5

5) Vlastné príjmy ZŠ Benice
Rozpočet na rok 2017
30 000

Skutočnosť k 31.12.2017
42 094

% plnenia
140,3

Jedná sa o príjmy získané za prenájom telocvične, školskej jedálne a učební, poplatky žiakov
za ŠKD, réžiu za odobraté obedy od stravníkov a dobropisy. Vlastné príjmy ZŠ sa štvrťročne
prevádzajú na účet obce a obec ich spätne zašle na účet školy.

Pohľadávky – daňové a nedaňové nedoplatky
Obec k 31.12.2017 eviduje vo svojom účtovníctve daňové pohľadávky v celkovej čiastke
821 €.
Nedoplatky na dani z nehnuteľností predstavuje čiastku 38 € , daň za psa vo výške 15 €.
Nedoplatky na poplatkoch za TKO predstavuje čiastku 768 €.
Nedaňové pohľadávky k 31.12.2017obec eviduje v celkovej čiastke 343 €. Jedná sa
o dobropisy od SSE a.s. a SSE a.s. v čiastke 293 € , neuhradený transfer od obce Turčianske
Kľačany na Spoločný školský úrad v čiastke 50 € .

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017 v EUR
Rozpočet na rok 2017
992 775

Skutočnosť k 31.12.2016
958 576

% plnenie
96,6

1) Bežné výdavky obce :
Rozpočet na rok 2017
125 949

Skutočnosť k 31.12.2017
108 927

v tom :
Funkčná klasifikácia
0111 - Výdavky verejnej správy
0112 - Finančná oblasť
0160 - Všeobecné služby verejné
0220 - Civilná ochrana
0320 - Požiarna ochrana
0451 - Miestne komunikácie
0510 - Nakladanie s odpadmi
0520 - Nakl. s odpad. vodami
0620 - Rozvoj obcí
0640 - Verejné osvetlenie
0660 - Občianska vybavenosť
0810 - Kultúrne služby
0840 - Cintorín, Dom smútku
09111 - Materská škola
09xxx - Základná škola
0950 - CVČ, ZUŠ
0960 - MŠ - jedáleň
1020 - Staroba
1040 - Rodina a deti
Celkové výdavky obce :

Rozpočet
57 157
1 215
1 000
400
4 110
5 100
6 300
0
4 197
3 500
200
10 380
520
21 000
6 500
340
2 500
30
1 500
125 949

% plnenia
86,5
v EUR
Skutočnosť
49 904
1 215
568
0
4 051
3 983
5 748
0
3 215
1 797
123
10 955
207
17 891
6 482
290
2 468
30
0
108 927
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a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 31 960 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 28 595 €, čo je
89,5 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu a mzdové
prostriedky na dohody. Na základe pracovnej zmluvy pracuje na obecnom úrade1
zamestnanec na skrátený úväzok – hlavný kontrolór obce. Činnosti ako kosenie a čistenie
obecných priestranstiev rieši obec na základe dohôd o vykonaní práce. Priemerne mesačne je
na obci zamestnaný jeden dohodár. Patria sem zamestnanci MŠ v počte 4 od septembra 2017.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 12 239 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 10 796 € čo je
88,2 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
Odvody sa platia aj z dohôd o vykonaní práce.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 77 145 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 66 021 €, čo je
85,6 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky obecného úradu a obce , ako
energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 4 605 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 3 515 € , čo
predstavuje 76,3 % čerpanie. Patria sem členské príspevky - RVC, ZMOT, ZMOS,
Mikroregión Malá Fatra a ZPOZ, príspevky na spoločné úrady – školský a stavebný,
príspevky na činnosť – Jednota dôchodcov, RTT klub, Stolnotenisový klub a TJ Dynamo
Príbovce.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017
163 100
v tom :
Funkčná klasifikácia
0320 - Požiarna ochrana
0451 - Miestne komunikácie
0660 - Občianska vybavenosť
0810 - Kultúrne služby
09111 - Materská škola
09xx - Základná škola

Skutočnosť k 31.12.2017
137 586

% plnenia
85

rozpočet
504
24 000
0
15 320
120 000
3 276

v EUR
skutočnosť
504
0
891
15 312
115 935
4 944

a) Požiarna ochrana
Na základe podanej výzvy na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice vo výške 30 000 €,
bola vypracovaná projektová dokumentácia v sume 504 €. Obec požadované financie
nedostala a projekt sa nerealizoval.
b) Miestne komunikácie
Naplánované rozšírenie miestnych komunikácii sa neuskutočnilo a investičná akcia sa
presunula do roku 2018.
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c) Občianska vybavenosť
V danom roku sa v obci doplnil a rozšíril miestny rozhlas.
d) Kultúra a šport
V roku 2017 sa v oddychovej zóne vybudovalo WC zariadenie kúpou kontainera.
e) Materská škola
Transfer na výstavbu materskej školy z roku 2015 vo výške 85 000 € bol použitý
v roku 2017 na realizáciu. Obec na dobudovanie použila vlastné prostriedky
a prostriedky z rezervného fondu v celkovej výške 30 935 €.
f) Základná škola
V základnej škole sa uskutočnila regulácia ústredného kúrenia spoločnosťou STEFE
Martin a.s. v celkovej výške 39 816 €. Investičná akcia sa spláca v pravidelných
platbách počas 10 rokov.

3) Výdavky Základnej školy v Beniciach
Rozpočet na rok 2017
703 726

Skutočnosť k 31.12.2017
712 063

% plnenia
101,2

V roku 2017 boli na Základnú školu v Beniciach prevedené tieto finančné prostriedky :
a) Prenesené kompetencie
Na prenesené kompetencie – mzdy pracovníkov školy a prevádzkové náklady školy – boli
použité finančné prostriedky z Krajského školského úradu v Žiline a z Úradu práce
a sociálnych vecí a rodiny v Martine vo výške 617 418 € a nevyčerpané prostriedky z roku
2016 vo výške 1 057 € .

b) Originálne kompetencie
Na originálne kompetencie – činnosť Školského klubu detí a Školskej jedálne boli
použité prostriedky obce z výnosu dane z príjmov v celkovej výške 63 190 € a
prostriedky z vlastných zdrojov ZŠ vo výške 29 276 € a príjem z RZZP za rok 2016 vo
výške 940 €.

c) Vlastné zdroje školy
Základná škola v roku 2017 previedla na obec vlastné zdroje vo výške 41 326 € ,
nevyčerpané finančné prostriedky na školu v prírode v čiastke 340 € a nevyčerpanú
dotáciu na stravu vo výške 11 €. Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené do
štátneho rozpočtu.
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4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2017
Prebytok rozpočtu obce za rok 2017 je vo výške 24 806,13 €, ktorý navrhujeme použiť
nasledovne :
- tvorba rezervného fondu
24 806,13 €
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto
prebytku vylučujú :
- nevyčerpané finančné prostriedky ...................................... €

Zostatky na bežných účtoch vedených v Dexii a VÚB , podielový fond , termínovaný účet
a prostriedky v hotovosti k 31.12.2017 sú vo výške 122 296,03 EUR.

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. štátnemu rozpočtu
b. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
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 štátnemu rozpočtu,
štátnym fondom, a organizáciám.
A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Účelové dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnuté v roku 2017 boli priebežne vyúčtovávané
v priebehu roka.
B. Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky

Jednota dôchodcov
TJ Dynamo Príbovce
RTT klub o.z.
Stolnotenisový klub

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2017

350
700
200
200

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2017

350
700
200
200

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0
0
0

31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
o dotáciách.
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v EUR
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu

PS k 1.1.2017

KZ k 31.12.2017

412 851

517 837

500

500

Dlhodobý hmotný majetok

356 492

461 478

Dlhodobý finančný majetok

55 859

55 859

892 030

759 884

671 044

636 429

1 598

1 165

Finančný majetok

219 388

122 290

Časové rozlíšenie

1 950

2 263

1 306 831

1 279 984

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Pohľadávky

Majetok spolu

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie

ZS k 1.1.2017

KZ k 31.12.2017

1 306 831

1 279 984

463 249

403 593

93 061

48 918

1 115

1 140

86 524

47 187

230

591

5 192

47 187

750 521

827 473

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväazky
Krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie.
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 vo svojom účtovníctve eviduje záväzky v celkovej čiastke 48 917,54 €,
ktoré pozostávajú
-

rezervy tvorené vo výške 1 140 € / rezerva na účtovnú závierku a audit

-

záväzky zo sociálneho fondu 590,85 €

-

krátkodobé záväzky – neuhradené faktúry v celkovej čiastke 38 311,28 €

-

nevyplatené mzdy za 12 mesiac vo výške 4 468,94 €

-

neuhradené odvody za 12 mesiac vo výške 3 474,32 €

-

neuhradená daň z miezd za 12 mesiac vo výške 932,15 €

Neuhradené faktúry sa budú uhrádzať v roku 2018 podľa splatnosti. Mzdy, odvody a daň
z miezd sa odvedú podľa dátumu výplaty miezd.

8.Vyhodnotenie programového rozpočtu
Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec s počtom obyvateľov do
2000 nie je povinná tvoriť program obce. Na základe schválenia obecného zastupiteľstva,
obec Benice netvorí program obce.

V Beniciach, dňa 30. mája 2018
Vypracovala: Emília Remšíková
účtovníčka

Ing. Milan Remšík
starosta obce
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Návrh uznesenia :

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok
2017
bez výhrad
s výhradami
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie použitie prebytku hospodárenia za rok 2017

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu obce za rok 2017

Vyvesené :

Zvesené :
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