Konsolidovaná výročná správa
Obce Beňadovo
za rok 2018

Jaroslav Pepucha
starosta obce
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1. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Beňadovo

Sídlo:

029 63 Beňadovo 66

Identifikačné číslo:

00314391

Štatutárny orgán obce:

Jaroslav Pepucha, starosta obce

Telefón:

043/5598130, 0907 253 962

E-mail:

benadovo@gmail.com

Webová stránka:

www.benadovo.eu

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

a) obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Beňadovo, zložený z poslancov zvolených
v priamych voľbách obyvateľmi obce Beňadovo. Obecné zastupiteľstvo má 7 poslancov.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Beňadovo a
vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa §11 ods.33 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

b) starosta obce
Starosta obce je predstaveným obce a najvyšším orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce
v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych
vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych
vzťahoch je správnym orgánom (§ 13 odst.3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v
znení neskorších predpisov).

Starosta obce:

Jaroslav Pepucha

Zástupca starostu obce :

Ing. Dominik Iglarčík

Hlavný kontrolór obce:

Štefan Kulina, MVDr.
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Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Vladislav Páterek
Ing. Dominik Iglarčík
Jozef Bugaj
Jaroslav Kubaľák
Pavol Motýľ
Patrik Graňák
Mária Rambalová

Komisie:
Komisia pre verejný poriadok:
Predseda: Jozef Bugaj, členovia: Mária Rambalová, Pavol Motýľ
Sociálna komisia:
Predseda: Mária Rambalová, členovia: Jozef Bugaj, Ing. Vladislav Páterek
Komisia pre poľnohospodárstvo a lesy:
Predseda: Jozef Bugaj, členovia: Mária Rambalová, Pavol Motýľ
Obecný úrad: Zdenka Motýľová
Mgr. Iveta Kubaláková
Miroslav Ondrek
Margita Zvrteľová
Miroslav Bugaj st.
Miroslav Bugaj ml.

Konsolidovaný celok tvoria:
Základná škola s materskou školou 1-9, Beňadovo 68, riaditeľka PaedDr. Mária Kureková,
materská škola, školská jedáleň.

3. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Starostlivosť o rozvoj obce a jej obyvateľov, zabezpečovanie kvalitných
služieb pre obyvateľov obce ako aj návštevníkov.
Vízie obce: Zvýšenie kvality života občanov obce, rozvoj bývania, zvýšenie zamestnanosti v
obci.
Ciele obce: Vytvoriť priaznivé podmienky pre život všetkých obyvateľov obce.
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4. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
4.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce :
Katastrálne územie obce je situované na severozápadnom Slovensku, chránenej krajinnej
oblasti Horná Orava. Z orografického hľadiska zasahuje do Podbeskydskej vrchoviny.
Územie patrí vonkajšiemu flyšovému oblúku západokarpatskej sústavy. Územie odvodňujú
Beňadovský potok, ktorý sa vlieva do Mútnianky a potok Rakovec, ktorý ústí do
Veselovianky.

Susedné mestá a obce:
Hranicu obce vymedzuje zo severu a severozápadu kataster obce Mútne, Mútne-Dúľov, zo
severovýchodu katastrálne územie obce Or. Veselé, z juhovýchodu kataster obce Or. Jasenica
a obec Breza, z juhu kataster obce Krušetnica a z juhozápadu katastrálne územie obce
Zákamenné.
Celková rozloha obce :
Celková rozloha katastra obce je 670 ha.
Nadmorská výška :
Priemerná nadmorská výška obce je 763 m. n. m.

4.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov :
Hustota obyvateľstva je 132,09 obyvateľov na 1 km2.
Počet obyvateľov k 31.12.2018 je 885.

Národnostná štruktúra :
Obec Beňadovo nie je obývaná žiadnymi národnostnými menšinami.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
- Rímskokatolícka cirkev...................................................... 100 %
Vývoj počtu obyvateľov:
V roku 2018 bol v obci Beňadovo pohyb obyvateľstva:
- narodení .................................................. 20 detí
- zomrelí ................................................... 4 obyvatelia,
- prisťahovaní ............................................ 10 obyvateľov,
- odsťahovaní ............................................. 5 obyvateľov.
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4.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v okrese: 4,07 % (1346 UoZ z toho 838 žien)
Vývoj nezamestnanosti: Nezamestnanosť v obci má klesajúcu tendenciu.

4.4 Symboly obce
Erb obce: V striebornom štíte z troch nízkych zelených kopčekov vyrastá zelený smrek so
zlatým kmeňom, po bokoch ktorého vyrastá po jednej zelenej rastline Benediktu lekárskeho s
červeným kvetom.

Obr. 1 – Erb obce Beňadovo
Vlajka obce: Vlajka pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (1/8),
bielej (1/8), zelenej (1/8), žltej (2/8), zelenej (1/8), bielej (l/8) a červenej (1/8). Vlajka má
pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zostrihmi, siahajúcimi do tretiny listu
vlajky.

Obr. 2 – Vlajka obce Beňadovo

Pečať obce: Pečať je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC
BEŇADOVO. Má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o
používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Obr. 3 – Pečať obce Beňadovo
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4.5 História obce
Prvý zápis o existencii obce sa zachoval v obecnej kronike z roku 1936, kde občania popisujú
založenie obce: Na miestach, kde stojí teraz dedina Beňadovo, sa rozprestierali pastviská,
patriace Ťapešovu. Občanom Ťapešova tu postavili koliby, pásli dobytok a kosili trávu.
Územie pomenovali Benediktovo, ktoré vzniklo z osobného mena Benedict, slovensky
Benedikt. Od tohto vznikli postupne formy užívané, v roku 1773 sa dedina volala Benedikov
alebo v niektorých prameňoch je uvádzaná ako Benedikow, v roku 1808 je názov Benedikó
alebo znova niektoré pramene uvádzajú Benedikowo. V období od roku 1863 do roku 1913 je
názov dediny Benedokó. Už v roku 1920 sa názov obce podobá na dnešný tvar ako Beňadov.
Tento je potom v roku 1927 zmenený na Benadovo. Po roku 1946 je oficiálny názov obce
zhodný s dnešným tvarom t. j. Beňadovo. (Názov v roku 1998 je Beňadovo).

4.6 Pamiatky
Stĺp sv. Vendelína
Prícestný kamenný stĺp je z 18. storočia. Na prednej strane v plytkej nike je reliéf sv.
Benedikta v biskupskom odeve. Pilier má v hornej časti rímsovú hlavicu, na ktorej bývala
socha sv. Vendelína pod plechovou polkruhovou strieškou. O tomto stĺpe sa traduje, že ho
prví obyvatelia doniesli z lomu v Jasenici na vlastných pleciach.
Obytný dom č. 21
Zrubový dom z nekresaného dreva, zbudovaný na miernom svahu s vyrovnanou kamennou
podmurovkou. Dom tvorí trojpriestorovú dispozíciu konštrukcie miestností radených za sebou
(izba, pitvor, komora). Strecha domu je sedlová s jednoduchým štítom a zvýšenou
podlomenicou. Krytina je šindľová. Objekt bol premiestnený a rekonštruovaný so samostatne
stojacim humnom v Múzeu oravskej dediny v Zuberci.
Zvonica
Na svahu južne od obce, stojí zvonica, ktorá bola prvýkrát postavená v roku 1765. Za svojho
trvania bola viackrát rekonštruovaná. V súčasnosti je pár rokov po oprave. Veríme, že sa
nájdu prostriedky na obnovenie tohto pamätníka založenia obce.
Zvon zo starej zvonice
Zvon, ktorý obyvateľov sprevádzal od založenia obce. Zvon sa nachádza teraz vo veži
kostola. Bol odliaty vo firme Knobloch v Banskej Bystrici v roku 1765. Je to najstaršia vec,
ktorá súvisí so vznikom a založením obce.
Pologátrová píla na vrchnú vodu
V Beňadove vodné píly predstavujú dôležitú skupinu ľudových výrobní na vodný pohon. Píla
na vrchnú vodu v Beňadove bola súčasťou bývalej mlynárskej usadlosti Č. 94. Stála v chotári
Bor (cca l km od dediny Beňadovo) v tesnej blízkosti cesty do Mútneho na križovatke do
Beňadova. Z juhozápadnej strany ohraničovala pozemok usadlosti riečka Mútnianka. Terén v
blízkosti píly vykazuje na pomerne malom úseku značný výškový rozdiel. Táto skutočnosť
umožnila dosiahnuť potrebný spád, t. j. rozdiel medzi úrovňou hladiny vody pred „vodným
kolesom“ a pod ním. Voda potrebná na pohon píly sa odoberala z riečky Mútnianky asi 600 m
od píly na pozemku „Pod Kurcinkou“ na hranici chotárov Beňadovo - Dúlov, na drevenej
hati, z ktorej samostatný zemný náhon vyúsťoval pred pílou do dreveného žľabu (zlobu).
Využitá voda odtekala odpadovým kanálom späť do Mútnianky.
Pílu využívali súkromníci z Beňadova, Dúlova a Mútneho. Objekt píly má stĺpikovo - rámovú
konštrukciu s doštenými stenami a sedlovou strechou, pokrytou šindľom, v pôdoryse má tvar
obdĺžnika s rozmermi 12,5 x 4, 75 m. Píla je dvojpodlažná (hoci podlaha suterénu je čiastočne
upravený terén). Vlastné pílenie sa robí na prízemí, kde sa nachádza väčšia časť píliaceho
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rámu s jeho doplňujúcim vybavením, zariadenia na dopravu klátov na pílenie (s kľukovým
mechanizmom, ktorý umožňuje posun voza s klátom do rezu) a jeho vracanie do
východiskovej polohy.

4.7 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola s materskou školou Beňadovo 68
Základná škola s materskou školou v Beňadove je plno organizovanou školou. V škole
pracuje 32 zamestnancov. Škola má učebne pre všetky triedy, počítačovú učebňu, učebňu
chémie a knižnicu. Základnú školu navštevuje 130 žiakov.
Na mimoškolské aktivity je zriadené:
- Multifunkčné ihrisko pri základnej škole a detské ihrisko pri materskej škole.
V areáli školy je ihrisko s umelou trávou, sú tu umiestnené posilňovacie zariadenia, ktoré sa
využívajú aj vo voľnom čase.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na podporu vzdelávania, športu a mimoškolských aktivít.
4.8 Zdravotníctvo
V našej obci sa nenachádza žiadne zdravotné zariadenie, naši občania navštevujú zdravotné
zariadenia Námestove a v susedných obciach.
4.9 Sociálne zabezpečenie
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na Opatrovateľskú službu.
4.10 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :Obecný úrad Beňadovo, Základná
škola
s materskou školou, Farský úrad Mútne.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský
život sa bude orientovať na organizovanie spoločenských a kultúrnych akcií a podujatí počas
celého roka v obci.
4.11 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci sú predajne potravín a iného spotrebného
tovaru, ako sú Coop Jednota,s.d., alebo súkromní živnostníci . Okrem stálych predajcov
v obci poskytujú tieto služby aj súkromní podnikatelia vo forme predaja ovocia a zeleniny,
hlavne v letnom a jesennom období.
Najvýznamnejší priemysel v obci zabezpečujú malé firmy a súkromní podnikateliaživnostníci.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- Páterek Zdeno – samostatne hospodáriaci roľník.
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na : poľnohospodárstvo a chov hovädzieho dobytka.

5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec v roku 2018 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 2018 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.12.2017 uznesením č.35/2017.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát - uznesením obecného zastupiteľstva.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 23.03.2018 uznesením č. 8/2018
- druhá zmena schválená dňa 22.06.2018 uznesením č. 23/2018
- tretia zmena schválená dňa 17.08.2018 uznesením č. 29/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 07.12.2018 uznesením č. 52/2018

5.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO
subjektivitou

s právnou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2018

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

674 034,00

901 347,41

899 610,03

99,81

628 744,00
0,00
35 590,00
9 700,00

715 114,71
38 000,00
112 859,70
35 373,00

713 377,57
38 000,00
112 859,42
35 373,04

99,76
100,00
100,00
100,02

672 786,00

866 614,23

847 325,55

97,77

203 022,00
67 394,00
8 400,00
393 970,00

233 683,79
161 794,70
8 400,00
462 735,74

220 166,71
156 022,97
8 400,00
462 735,87

94,22
96,44
100,00
100,00

1 248,00

34 733,18

52 284,48
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5.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018

748 750,61

Bežné príjmy spolu

713 377,57

z toho : bežné príjmy obce

35 373,04

bežné príjmy RO

682 902,58

Bežné výdavky spolu

220 166,71

z toho : bežné výdavky obce

462 735,87

bežné výdavky RO

65 848,03
38 000,00

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

38 000,00

z toho : kapitálové príjmy obce

0

kapitálové príjmy RO

156 022,97

Kapitálové výdavky spolu

156 022,97

z toho : kapitálové výdavky obce

0,00

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

- 118 022,97

-52 174,94
-18 462,86
-70 637,80
112 859,42
8 400,00
104 459,42
899 610,03
847 325,55
52 284,48
18 462,86
33 821,62

Schodok rozpočtu v sume 52 174,94 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a
b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 18 462,86 EUR bol v rozpočtovom
roku 2018 vysporiadaný :
-

z rezervného fondu
z finančných operácií

94 328,70 EUR
18 530,72 EUR

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zvyšuje o :
- nevyčerpané účelové určené prostriedky v sume 15 462,86 EUR (bežný rozpočet),
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-

nevyčerpané účelové určené prostriedky v sume 3 000,00 EUR (kapitálový rozpočet),

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zostatok finančných operácií v sume 104 459,42 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 70 637,80 EUR,
- tvorbu rezervného fondu v sume 33 821,62 EUR.

5.3 Rozpočet na roky 2019-2021

Skutočnosť
k 31.12.2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO
subjektivitou

s právnou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet na
rok 2019

Rozpočet na
rok 2020

Rozpočet na
rok 2021

899 610,03

703 286,21

712 979,00

718 619,00

713 377,57
38 000,00
112 859,42
35 373,04

688 166,21
0,00
3 000,00
12 120,00

700 859,00
0,00
0,00
12 120,00

706 499,00
0,00
0,00
12 120,00

847 325,55

701 813,21

706 938,00

710 228,00

220 166,71
156 022,97
8 400,00
462 735,87

217 312,21
25 541,00
8 400,00
450 560,00

219 978,00
28 000,00
8 400,00
450 560,00

222 268,00
29 000,00
8 400,00
450 560,00

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok
6.1. Majetok
a) Za materskú účtovnú jednotku
Názov
Majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2017
1 910 553,46

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 939 170,67

Neobežný majetok spolu

1 492 517,48

1 594 177,20

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

0,00

5 159,41

1 374 432,67

1 470 932,98
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Dlhodobý finančný majetok

118 084,81

118 084,81

Obežný majetok spolu

416 818,43

343 769,66

Zásoby

13 327,37

4 389,80

Zúčtovanie medzi subjektami VS

278 717,77

267 846,14

0,00

0,00

5 749,52

5 391,64

119 023,77

66 142,08

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1 217,55

1 223,81

Majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2017
1 955 875,50

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 975 839,93

Neobežný majetok spolu

1 776 214,25

1 866 752,34

0,00

5 159,41

Dlhodobý hmotný majetok

1 658 129,44

1 743 508,12

Dlhodobý finančný majetok

118 084,81

118 084,81

Obežný majetok spolu

178 443,70

107 477,22

13 759,25

4 836,58

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

5 749,52

5 391,64

158 934,93

97 249,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1 217,55

1 610,37

z toho :

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

b) Za konsolidovaný celok
Názov

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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6.2. Zdroje krytia
a) Za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017
1 910 553,46

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 939 170,67

804 604,20

852 679,62

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

804 604,20

852 679,62

Záväzky

50 705,29

41 289,94

950,00

1 080,00

0,00

0,00

616,83

742,47

Krátkodobé záväzky

15 180,09

13 909,10

Bankové úvery a výpomoci

33 958,37

25 558,37

1 055 243,97

1 045 201,11

Skutočnosť
k 31.12.2017
1 955 875,50

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 975 839,93

804 604,20

852 679,62

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

804 604,20

852 679,62

Záväzky

91 048,33

80 603,39

950,00

1 080,00

0,00

0,00

1 271,62

1 654,58

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

b) Za konsolidovaný celok
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
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Krátkodobé záväzky

54 868,34

52 310,44

Bankové úvery a výpomoci

33 958,37

25 558,37

1 060 222,97

1 042 556,92

Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Hodnota majetku v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástla o 19 964,43 €. Ide o
prírastok na účte dlhodobého hmotného majetku, zásob, pohľadávok a na finančných
(bankových) účtoch.
Vlastné imanie a zvýšilo o čiastku 48 075,42 €. Najväčší vplyv na jeho zvýšení spôsobil
výsledok hospodárenia za rok 2018. Časové rozlíšenie v zdrojoch krytia (v pasívach) je
zostatková hodnota majetku, obstaraného zo zdrojov ŠR a od subjektov mimo verejnej
správy, výnosov z majetku a nájomného za hrobové miesta.

6.3 Pohľadávky
a) Za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12.2017

Zostatok
k 31.12.2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

577,00

1 701,16

Pohľadávky po lehote splatnosti

5 172,52

3 690,48

Zostatok
k 31.12.2017

Zostatok
k 31.12.2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

577,00

1 701,16

Pohľadávky po lehote splatnosti

5 172,52

3 690,48

Zostatok
k 31.12.2017

Zostatok
k 31.12.2018

Záväzky do lehoty splatnosti

15 796,92

14 651,57

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

b) Za konsolidovaný celok
Pohľadávky

6.4. Záväzky
a) Za materskú účtovnú jednotku
Záväzky
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b) Za konsolidovaný celok
Záväzky

Zostatok
k 31.12.2017

Zostatok
k 31.12.2018

Záväzky do lehoty splatnosti

56 139,96

53 965,02

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

7. Hospodársky výsledok za 2018 – vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok

a) Za materskú účtovnú jednotku
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

315 209,88

410 008,27

50 – Spotrebované nákupy

34 006,71

38 334,21

51 – Služby

51 148,99

65 248,94

52 – Osobné náklady

81 342,96

105 798,59

53 – Dane a poplatky

572,96

303,10

1 797,46

2 294,10

50 623,10

55 750,73

3 163,53

2 558,49

0,00

0,00

92 546,59

139 714,29

7,58

5,82

429 219,45

466 675,05

8 914,50

12 824,40

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb

0,00

0,00

62 – Aktivácia

0,00

0,00

334 338,32

354 144,06

14 202,73

5 144,37

1 285,89

1 708,63

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov
591 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
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66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

45,33

42,18

0,00

0,00

70 432,68

92 811,41

114 009,57

56 666,78

Hospodársky výsledok v sume 56 666,78 € bol zaúčtovaný na účet 428-Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov: náklady v roku 2018 s porovnaním roku 2017 boli o 94 798,39 € vyššie a to
z dôvodu nárastu cien tovarov a služieb (nákladové účty: 50-Spotrebované nákupy a 51Služby), zvýšenia počtu zamestnancov a zvýšenia miezd zamestnancov ( účet 52- Osobné
náklady) a zvýšenia nákladov na transfery a z odvodu príjmov (účet 58-Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov).
Výnosy sú s porovnaním roku 2017 vyššie o 37 455,60 €, ktoré bolo spôsobené hlavne
zvýšením daňových výnosoch, výnosov z prevádzkovej činnosti a výnosov z transferov.
b) Za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Náklady

670 956,66

737 155,49

50 – Spotrebované nákupy

114 749,45

111 432,14

76 887,29

80 121,48

52 – Osobné náklady

406 251,20

468 880,19

53 – Dane a poplatky

572,96

303,10

2 194,46

2 294,10

61 763,10

66 872,36

4 194,92

3 734,77

0,00

0,00

4 324,61

3 500,00

18,67

17,35

784 966,23

793 822,27

27 498,19

35 273,09

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb

0,00

0,00

62 – Aktivácia

0,00

0,00

51 – Služby

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov
591 – Daň z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
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63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

334 195,32

354 001,06

16 818,51

6 648,34

1 285,89

1 708,63

104,04

103,03

0,00

0,00

405 064,28

396 088,12

114 009,57

56 666,78

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
Náklady za konsolidovaný celok boli zvýšené o 66 198,83 € najmä vplyvom zvýšenia cien
tovarov a služieb, nárastu počtu zamestnancov a zvýšenia platov pedagogických
a nepedagogických zamestnancov v Rozpočtovej organizácii a zamestnancov Obecného
úradu.
Celkové výnosy boli zvýšené o 8 856,04 €. Najväčší vplyv na zvýšení výnosov tvorili tržby za
vlastné výkony a tovary, výnosy z podielových daní – daňové výnosy.

8. Ostatné dôležité informácie
8.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
ÚPSVaR
ÚPSVaR Námestovo
Obvodný úrad Námestovo
Obvodný úrad Námestovo
Krajský úrad pre CD a PK
Krajský úrad ŽP
DPO SR
OÚ ZA – školstvo
OÚ ZA - školstvo
OÚ ZA - školstvo
OÚ ZA - školstvo
OÚ ZA - školstvo
OÚ ZA - školstvo
OÚ ZA - školstvo
Ministerstvo vnútra SR
Úrad vlády SR

Účelové určenie grantov a transferov
Chránená dielňa
Dotácia § 50 j
Voľby do orgánov samosprávy
Dotácia REGOB, Reg. adries
Pozemné komunikácie
Dotácia na životné prostredie
Dotácia pre hasičov
Školstvo prenesené kompetencie ŽŠ
MŠ výchova a vzdelanie
Učebnice ZŠ
Škola v prírode ZŠ
Lyžiarsky kurz pre žiakov ZŠ
Vzdelávacie poukazy ZŠ
Asistent učiteľa ZŠ
Prístavba hasič. zbrojnice
Vstavba detského ihriska

Suma v EUR
1 649,83
2 072,84
526,86
306,17
36,68
79,70
3 000,00
312 064,00
2 978,00
47,00
900,00
2 700,00
3 962,00
10 080,00
30 000,00
8 000,00
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Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
8.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2014
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:

Prijímateľ
dotácie
ŠK Beňadovo

Účelové určenie dotácie
Príspevok na športovú činnosť BV

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR
3 500,00

8.3 Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
- výstavba dažďovej kanalizácie v miestnej časti Krajisko, v sume 40 548,50 EUR
- výstavba Detského ihriska pri Materskej škole, v celkovej výške 7 908,00 €
- nákup traktorovej kosačky vo výške 3 014,91 €
- osadenie Autobusových zastávok vo výške 235,71 €
- rozšírenie vodovodu v miestnej časti Hájisko vo výške 5 098,19 €
- realizácia Zmeny a doplnku územného plánu obce Beňadovo vo výške 3 959,41 €
- prístavba hasičskej zbrojnice v celkovej výške 35 061,66 EUR
- prípravná a projektová dokumentácia: Bezpečnostný chodník, Telocvičňa, Materská
škola – novostavba, v celkovej výške 9 587,98 €
- rekonštrukcia verejného osvetlenia 30 460,80 €
- vybudovanie Altánku pri futbalovom ihrisku, vo výške 2 538,61 €
- dokončenie kúrenia v budove kultúrneho domu vo výške 1 783,44 €
- stavebné úpravy priestorov v kultúrnom dome pre účely materskej školy vo výške
15 312,76 €

8.4 Predpokladaný budúci vývoj činností
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
-

zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu s kultúrnym domom
prístavba Hasičskej zbrojnice
vybudovanie bezpečnostného chodníka popri štátnej ceste v obci
výstavba Detského ihriska pri Materskej škole
rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome pre účely školského stravovania
výstavba Domu smútku
realizácia procesu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Obce Beňadovo –
lokalita Hájisko, Staré hájisko, Poddžetisko, Podháj
výstavba Materskej školy a školskej jedálne
výstavba Telocvične
dokončenie procesu realizácie Zmeny a doplnku územného plánu obce
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8.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

8.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadny súdny spor.

Vypracoval:
Zdenka Motýľová

Predkladá:
Jaroslav Pepucha
starosta obce

V Beňadove dňa 25.09.2019

Prílohy:
 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz
ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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