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Záverečný  účet  obce    B E N I C E      za  rok     2015 
 

1. Rozpočet obce na rok 2015 

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2015. 

Obec v roku 2014 zostavila rozpočet na rok 2015 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 2015 bol zostavený 

ako prebytkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 3.12.2014 uznesením číslo 

054/2014    

V priebehu roka 2015 došlo k nasledovným úpravám rozpočtu: 

- prvá zmena      schválená dňa  11.6.2015    uznesením číslo   018 / 2015 

- druhá zmena    schválená dňa  11.6.2015    uznesením číslo   032 / 2015   

- tretia zmena    schválená dňa   15.12.2015  uznesením číslo   048 / 2015 

 

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný : 

Upravený rozpočet obce k 31.12.2015 

 

Rozpočet obce v EUR : 

 

 

 

 

 

z toho :  

 

            

            

 

 

Príjmy ZŠ Benice 33 972 

Výdavky ZŠ Benice 528 840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov   za rok 2015 v EUR  

 
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

835 889 837 439 100,3 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :  

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

158 567 159 070 100,3 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Príjmy celkom 835 889 

Výdavky celkom 766 087 

Hospodárenie obce  69 802 

Bežné príjmy obce 695 967 

Bežné výdavky obce 90 943 

Kapitálové príjmy 93 100 

Kapitálové výdavky 146 304 

Finančné operácie - príjem 12 850 

Finančné operácie - výdaj 0 



4 

 

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  147 400 € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 147 412 €, čo predstavuje plnenie na  

100 %.  

 

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 4 717 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 5 285 €, čo je 112  % 

plnenie.  Príjmy dane z pozemkov boli vo výške  3 059 €, dane zo stavieb boli vo výške   

2 209 € 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. 2015 vo výške 

430  € , čo predstavuje  95,6 % 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. 2015 v čiastke 5 683 €, čo predstavuje 98 % plnenie.  

 

e) Daň z ubytovania 
Vybratá daň  za  ubytovanie  vo výške 260  € predstavuje 130 % plnenie oproti rozpočtu vo 

výške 200 €. 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :   

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

537 400 538 198 100,1 

 

a) Príjmy z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 165 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 155 € , čo predstavuje 

93,8  % plnenie. Jedná sa o prenájom pozemku obce . 

 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 1 500 € na administratívne a iné poplatky a platby bol skutočný príjem 

k 31.12.2015 vo výške 1 480 €, čo predstavuje 98,6  % plnenie. Jedná sa o nasledovný príjem 

– správne poplatky v čiastke 1 304 €,  príjem za relácie v miestnom rozhlase  v čiastke 60  €, 

cintorínske   poplatky  v  čiastke 5  €,  príjmy za kosenie v čiastke 40,6 €  € a príjem z 

pokút čiastke 70 €  . 

 

c) Úroky z vkladov 

Príjem z úrokov na účtoch k 31.12.2015 bol v čiastke  124 € predstavuje 108,2 % plnenie 

oproti rozpočtu 115 €. Jedná sa o úroky z bežných účtov, z termínovaného účtu a výnosu na 

podielových fondov. 

 

d) Iné nedaňové príjmy 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov v čiastke 780 € bol skutočný príjem 

k 31.12.2015 v čiastke  946 €. Jedná sa o príjmy z refundácií – predaj smetných nádob, predaj 

šálok, dobropisy za minulý rok a iné. Plnenie predstavuje 121,3 %  . 

 

e) Granty a transfery 

Z rozpočtovaných príjmov vo výške 534 840  €  bol k 31.12.2015 skutočný príjem 535 493 €, 

čo predstavuje 100,1 % 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 : 
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P.č. Poskytovateľ Suma v € Účel 

1. VÚ ŠR - OÚ Martin - REGOB 116 Register obyvateľstva 

2. VÚ ŠR - živ. prostr. 33 Prenesený výkon 

3 VÚ ŠR - doprava 15 Prenesený výkon 

4 VÚ ŠR KŠÚ Žilina 526 048 ZŠ -mzdy + prevádzka  

5 VÚ ŠR ÚPSVR Martin 1 615 ZŠ - školské  potreby 

6 OÚ Martin 640 Voľby 

7 ROEP 5 Register evidencie obnovy pôdy 

8 Materská škola 6 000 Bežný transfer na MŠ 

9 Nevyčerpané prostriedky 1 021 ZŠ Benice 

    535 493   

 

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 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

93 100 93 904 100,9 

 

Príjem z predaja kapitálových aktív : 

Obec v roku 2015 na základe žiadosti získala  kapitálový transfer na vybudovanie materskej 

školy vo výške 85 000 €. Príjem vo výške 8 100 € bol za odpredaj pozemku. Nevyčerpaný 

kapitálový transfer z roku 2014 bol vo výške 804 € príjmom v roku 2015. 

     

4) Príjmové finančné operácie :  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

12 850 12 847 99,9 

 

Jedná sa o prevod z rezervného fondu obce na kapitálové výdavky v čiastke 12 847 € . 

 

Nevyčerpaný zostatok je súčasťou rezervného fondu obce a  konečného stavu finančných 

prostriedkov k 31.12.2015 v hotovosti,  na bežných účtoch, termínovanom vklade 

a podielovom fonde vo VÚB, a.s., Martin  

 

5) Vlastné príjmy ZŠ Benice 

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

33 972 33 420 98,4 

 

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 31.12.2015 eviduje  vo svojom účtovníctve  daňové pohľadávky v celkovej čiastke  

707 €. 

Nedoplatky na dani z nehnuteľností  predstavuje čiastku 27 € , daň za psa vo výške 15 €. 

Nedoplatky na poplatkoch za TKO predstavuje čiastku 644 €. Daň z ubytovania za 4. Q. 2015 

predstavuje čiastku 21 €.  
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Nedaňové pohľadávky k 31.12.2015 obec eviduje v celkovej čiastke 888 €. Jedná sa 

o dobropisy od SSE a.s. v čiastke 838 € , neuhradený transfer od obce Turčianske Kľačany na 

Spoločný školský úrad v čiastke 50 € . 

 

3. Rozbor plnenia výdavkov  za rok 2015 v EUR 

 

 
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenie 

766 087 718 620 114,4 

 
1) Bežné výdavky obce : 

 
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

90 943 71 628 78,8 

 

v tom :                                                                                                                        v   EUR 

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť 

0111    -  Výdavky verejnej správy 52 676 42 815 

0112    -   Finančná oblasť 1 250 1 127 

0160    -   Všeobecné služby verejné  640 640 

0220    -   Civilná ochrana 400 0 

0320    -   Požiarna ochrana 1 510 543 

0451    -   Miestne komunikácie 850 748 

0510    -   Nakladanie s odpadmi 6 300 4799 

0520    -   Nakl. s odpad. vodami 150 148 

0620    -    Rozvoj obcí 2 627 2 019 

0640    -   Verejné osvetlenie 3 485 3 482 

0660    -   Občianska vybavenosť   200 0 

0810    -   Kultúrne služby     2 610 2 603 

0840    -   Cintorín, Dom smútku 425 117 

09111   -  Materská škola 8 220 8 216 

09xxx   -  Základná škola 2 500 1 501 

0950    -  CVČ, ZUŠ 5 600 2 860 

1011     -  Choroba 0 10 

1070    -   Sociálne zabezpečenie 1 500 0 

Celkové výdavky obce : 90 943 71 628 

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 24 150  € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 20 128 €, čo je 

83,3  % 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. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  9 221 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške  7 734 € čo je 83,9 

% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 

Odvody sa platia aj z dohôd o vykonaní práce.  
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c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných  47 887 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 39 051 €, čo je 

81,5 % 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  9 685 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 4 715 € , čo 

predstavuje 48,7  % čerpanie. Nízke čerpanie rozpočtu bolo spôsobené ukončením pôsobnosti 

súkromného školského klubu v júni 2015.  

 

2) Kapitálové výdavky :  

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

146 304 19 652 13,4 

v tom : 

                    v    EUR 

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť 

0111    -   Verejná správa 1 720 420 

0451    -   Miestne komunikácie 8 000 0 

0620    -   Rozvoj obcí 21 000 0 

0640    -   Verejné osvetlenie 490 487 

0810    -   Rekr. a šport. služby 15 054 14 705 

0840    -   Cintorín 4 040 4 040 

09111  -   Materská škola 95 000 0 

09xxx    -   Základná škola 1 000 0 

 

a) Verejná správa 

Bol uskutočnený nákup fotoaparátu  v sume  420 €. 

Plánovaný nákup výpočtovej techniky sa neuskutočnil. 

 

b) Miestne komunikácie 

      Plánované rozšírenie miestnych komunikácii sa neuskutočnil, nakoľko v obci             

prebiehala výstavba kanalizácie. 

 

c) Rozvoj obcí 

Plánované investičné akcie sa neuskutočnili pre prebiehajúcu výstavbu kanalizácie. 

 

d) Verejné osvetlenie 

Bolo uskutočnené rozšírenie verejného osvetlenia do oddychovej zóny v sume 487 €. 

 

e) Kultúra a šport 

Investičná akcia na vybudovanie oddychovej zóny pokračovala vykonanými zemnými 

prácami, nákupom zeminy a montážou herných prvkov v celkovej sume 14 705 €. 

 

f) Cintorín 

Na obecný cintorín bolo zakúpené kolumbárium Cháron / na ukladanie urien / v sume 

4 040 €. 

 

g) Materská škola 

Výstavba materskej školy sa neuskutočnila, nakoľko kapitálový transfer na jej 

výstavbu bol poskytnutý do obce až v auguste . 
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h) Základná škola 

 

Projektová dokumentácia na oplotenie školy sa nedala vyhotoviť pretože transfer na 

výstavbu oplotenia obec nedostala. 

     

3) Výdavky  Základnej  školy v Beniciach 

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

528 840 627 340 118,6 

 

     

  V roku 2015 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 527 663 € a nevyčerpané prostriedky z roku 

2015 vo výške 1 021 € .  

 

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 51 235 € a  

prostriedky z vlastných zdrojov ZŠ vo výške 47 421 € . 

 

      c) Vlastné zdroje školy 

      Základná škola v roku 2015 previedla na obec vlastné zdroje vo výške 33 715 € , 

nevyčerpané dopravné pre žiakov v čiastke 816,78 € a nevyčerpanú dotáciu na stravu vo 

výške 78 €. Nevyčerpané dopravné , príjem za poškodené učebnice a hmotná núdza boli 

vrátené do štátneho rozpočtu. 

 

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2015 

 
Prebytok rozpočtu obce za rok 2015 je vo výške  136 527,84 €,  ktorý navrhujeme použiť 

nasledovne : 

- tvorba rezervného fondu                             47 825,36 € 

         

     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 z KT vo výške    85 000  € 

   

Z prebytku za rok 2015 sa vylučujú finančné prostriedky vo výške 3 702,48 € -  vlastný 

príjem ZŠ za rok 2015, ktorý bol prevedený do rozpočtu ZŠ v nasledujúcom rozpočtovom 

roku. 

 

     Zostatky na bežných účtoch vedených v Dexii a VÚB , podielový fond , termínovaný účet 

a prostriedky v hotovosti k 31.12.2015 sú vo výške  200 215,29  EUR. 

 

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a. štátnemu rozpočtu 

b. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom 
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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 2015 boli priebežne vyúčtovávané 

v priebehu roka. 

 

B. Obec v roku 2015 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 

 

 

Suma  poskytnutých 

prostriedkov 

v roku 2015 

 

 

Suma  použitých 

prostriedkov 

v roku 2015 

 

 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

 

Jednota dôchodcov 

TJ Dynamo Príbovce 

RTT klub o.z. 

350 € 

400 € 

150 € 

 

350 € 

400 € 

150 € 

 

0 

0 

0 

 

 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN  

o dotáciách. 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v EUR 

  
A K T Í V A  

Názov   PS  k  1.1.2015 KZ  k  31.12.2015 

Neobežný majetok spolu 457 633 428 971 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 500 500 

Dlhodobý hmotný majetok 401 274 372 612 

Dlhodobý finančný majetok 55 859 55 859 

Obežný majetok spolu 101 760 884 360 

z toho :   

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 5794 682 555 

Pohľadávky 909 1 594 

Finančný majetok 95 056 200 210 

Časové rozlíšenie 2 026 1 843 

Majetok spolu 561 419 1 315 174 
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P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2015 KZ  k  31.12.2015 

Vlastné imanie 561 419 1 315 174 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely -29 -44 

Výsledok hospodárenia 435 923 439 338 

Záväzky 13 764 90 759 

z toho :   

Rezervy 8 151 1 042 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 804 85 000 

Krátkodobé záväzky 4 809 4717 

Časové rozlíšenie. 111 760 785 121 

   

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 

 
Obec k 31.12.2015 vo svojom účtovníctve eviduje  záväzky v celkovej čiastke 90 758,85 €, 

ktoré pozostávajú  

- rezervy tvorené vo výške 1 042 € / rezerva na účtovnú závierku a audit 

- nevyčerpaný kapitálový transfer na MŠ vo výške 85 000,00 €  

- krátkodobé záväzky  –  neuhradené  faktúry  v celkovej čiastke  672,12 €                                            

- nevyplatené mzdy za 12 mesiac vo výške  1 490,88 € 

- neuhradené odvody za 12 mesiac vo výške  1 751,77 € 

- neuhradená daň z miezd za 12 mesiac vo výške  802,08 € 

Neuhradené faktúry sa budú uhrádzať v roku 2015 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.  
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V Beniciach,  dňa   26. mája  2016 

 
Vypracovala:  Emília Remšíková 

                    účtovníčka 

 

         

       Ing. Milan Remšík 
              starosta obce  

 

Návrh uznesenia: 
 

 

- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné    hospodárenie 

za rok 2015    

 bez   výhrad 

 z výhradami 

 

 

- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie použitie prebytku hospodárenia  za      

rok 2015 

 

 

- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra   

           k záverečnému účtu obce za rok 2015 

 

 

 

Vyvesené: 31.05.2016 

 

 

Zvesené: 


