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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa obce Beňadiková za rok 2015, ktorú predkladám poskytuje podrobné
informácie o obci Beňadiková, činnostiach vykonávaných obcou, dosiahnutých výsledkoch
a zachytáva stav hospodárenia obce s cieľom zabezpečiť uspokojovanie potrieb občanov.
Účelom výročnej správy je poskytovať verný a pravdivý obraz o účtovnej jednotke, o jej
činnosti, výsledku hospodárenia a ďalšom predpokladanom vývoji. Výročná správa má
prezentovať účtovnú jednotku v externom prostredí. Má slúžiť ako hlavný informačný zdroj
o danej účtovnej jednotke pre všetkých, ktorí o ňu prejavia záujem.
Účtovné jednotky v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov sú povinné vyhotoviť výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou
za to isté účtovné obdobie musí byť overený audítorom. Výsledky a informácie v tejto správe sú
dôkazom pokračujúceho pozitívneho ekonomického rastu našej obce. Obec Beňadiková aj
v roku 2015 dôsledne plnila úlohy vyplývajúce zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
Ústavy Slovenskej republiky a ďalších zákonných noriem, ktoré je obec povinná dodržiavať pri
zabezpečovaní funkcií samosprávy.
V súčasnosti je naša obec hodnotená pozitívne ako dobre fungujúca a rozvíjajúca sa obec.
Dovoľte mi záverom, vysloviť poďakovanie poslancom obecného zastupiteľstva,
zamestnancom obce, aktivačným pracovníkom, občanom, podnikajúcim fyzický osobám ako aj
právnickým osobám, všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na zveľaďovaní a
rozvoji našej obce, na ktorú sme všetci hrdí.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: OBEC BEŇADIKOVÁ
Sídlo: Beňadiková 17, 032 04 Beňadiková
IČO: 00315079
Štatutárny orgán obce: Ján Martinovič - starosta
Telefón: +421 44 5595237 ; +421 905 455543
Mail: oubenadikova@alconet.sk
Webová stránka: www.benadikova.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ján Martinovič
Zástupca starostu obce: Ľudovít Šimček
Obecné zastupiteľstvo:
1.
2.
3.
4.
5.

Ing. Ján Janovčík
František Račko
Ing.Zoltán Strcuľa
Ľudovít Šimček
Juraj Zlejší
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Obecné zastupiteľstvo v Beňadikovej rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných
otázkach života obce.
Riadne zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konali v dňoch: 30.01.2015, 13.03.2014,
15.05.2015, 25.06.2015, 20.08.2015, 18.09.2015, 23.09.2015, 13.11.2015, 14.12.2015

Komisie:
1. Komisia pre oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

verejných funkcionárov obce Beňadiková
v zložení: František Račko – predseda
Ing.Ján Janovčík - člen
Ing.Zoltán Strcuľa - člen
Ľudovít Šimček - člen
Juraj Zlejší - člen

2. Komisie finančná, regionálneho rozvoja, životného prostredia, výstavby, ochrany
verejného poriadku a dopravy
v zložení: Ing.Ján Janovčík – predseda
František Račko - člen
Ing.Zoltán Strcuľa - člen
Ľudovít Šimček - člen
Juraj Zlejší - člen

Obecný úrad: Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci OZ a starostu, ako
aj ostatných orgánov zriadených OZ. Zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov
zriadených OZ a je podateľňou a výpravňou písomností obce. Zabezpečuje odborné podklady
a iné písomnosti na rokovanie OZ a komisií. Vypracováva písomné vyhotovenie rozhodnutí
obce. Vykonáva nariadenia a uznesenia OZ a rozhodnutia obce. Prácu obecného úradu riadi
starosta. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje
organizačný poriadok obecného úradu.
Zamestnanci obce k 31.12.2015:
1/ Janka Klepáčová – samostatný referent – kumulovaná funkcia (evidencia obyvateľstva, personálna
a mzdová agenda, podateľňa, ekonomika a fakturácia, dane a poplatky, úseky
preneseného výkonu štátnej správy, bytová politika)
2/ Jana Kováčiková – upratovačka interiérov a exteriérov v obci
- knihovníčka Obecnej knižnice
3/ Aleš Šimček – pomocný pracovník údržby budov a areálov (prijatý podľa §50j zák.5/2004 Z.z.
o službách zamestnanosti)

Rozpočtové organizácie obce: Obec nie je zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej organizácie
Príspevkové organizácie obce : Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie
Neziskové organizácie založené obcou : Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej
organizácie
Obchodné spoločnosti založené obcou: Obec nie je zriaďovateľom žiadnej obchodnej
spoločnosti
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Vízie obce:
 Formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoj prírodný, geografický potenciál
svoje ľudské, materiálne a ekonomické zdroje a podnikateľské prostredie na zvýšenie
kvality života občanov obce,
 Vytvoriť dostatočný priestor na bývanie v čistom, zdravom prostredí, s dostatkom
príležitostí na trávenie voľného času, s dôrazom na využite potenciálu obce a jej okolia pre
rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
 Vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú činnosť a živnosti, občanov obce.
 Posilniť služby, podporiť rozvoj hospodárskeho života , poľnohospodárskej výroby.
 Rozvoj obce zabezpečený s dobre fungujúcou miestnou ekonomikou, službami a kvalitnou
sociálnu a zdravotnou starostlivosťou
Naplnenie rozvojovej vízie obce je podmienené dostatkom finančných prostriedkov, či už
z vlastných zdrojov, zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo rozpočtu EÚ.
Ciele obce:
 Otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, dodávateľom a ostatným
zainteresovaným stranám,
 Zvýšenie záujmu a zapojenie občanov do riešenia vecí verejných,
 Zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovanie
environmentálneho povedomia a kvality života,
 Zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo
 Racionalizovať riadenie finančného hospodárenia a ekonomického života obce

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 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.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec Beňadiková leží v strednej časti Liptovskej kotliny v doline
potoka Trnovec. Kataster obce sa rozprestiera na východ a na
západ od koryta potoka Trnovec.
Zemepisné súradnice: 49° 4′ 32″ N, 19° 40′ 49″ E
Susedné mestá a obce : Jamník, Jakubovany, Liptovský Ondrej, Liptovský Mikuláš, Konská,
Uhorská Ves
Celková rozloha obce : 4 974 616 m2 = 497,4616 ha = 4,97 km2
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Nadmorská výška : a) stredu obce: 620 m n. m.
b) v chotári: 600–750 m n. m

5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov k 31.12.2015 :
Kategória

480 obyvateľov
96,58 obyvateľa / km2

Spolu

Muži

Ženy

Vek od 0 – 15 rokov

69

33

36

Vek od 15 – 18 rokov

24

17

7

Vek nad 18 rokov

387

201

186

Spolu

480

251

229

Národnostná štruktúra : národnosť slovenská, v malej miere česká, poľská a maďarská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : evanjelická cirkev augsburského
vyznania, rímskokatolícka cirkev
Vývoj počtu obyvateľov :
Počet obyvateľov k 31.12.
r.2003 r.2004 r.2005 r.2006 r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013
436

435

435

433

441

447

459

464

454

460

470

r.2014 r.2015
480
472

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : : Ročná miera nezamestnanosti za rok 2015 v obci bola okolo 6,9 %
Nezamestnanosť v okrese : 9,5%
Vývoj nezamestnanosti : Obec nemá informáciu o tom, že by sa mal vývoj nezamestnanosti
v budúcnosti uberať iným smerom ako doteraz.
5.4. Symboly obce
Erb obce : V modrom štíte zlatými vetvičkami striedavých listov ovenčený strieborný obrátený
pelikán v zlatej zbroji.
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Vlajka obce:

Obecná vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov žltého, bieleho, modrého, žltého,
bieleho a modrého. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť na vlajke je daná farbami obecného
erbu.

5.5. Logo obce
Obec Beňadiková okrem svojich symbolov nemá logo obce.
5.6. História obce
Obec sa vyvinula v 1. polovici 13. storočia v chotári obce Uhorská Ves. Prvá písomná zmienka
pochádza z roku 1352. Časť patrila zemianskej rodine Detrichovcov, zvyšok rodinám
Kiselyovcov a Lubyovcov. Od vlastníckych rodín bol odvodený aj názov obce r.1352 ako
Detrihfalua, r. 1357 Benedukfalua, Detrichfalua, r. 1480 Detrihoverg wsy, r. 1773 Benedekfalu.
Dnešný názov obce Beňadiková bol odvodený od krstného mena Detrichovho syna
Benadikta. K obci Beňadiková patrila aj osada Brezina (neskoršie Bahno), nachádzajúca sa
medzi Beňadikovou a Liptovským Ondrejom, spomínajúca sa už v r. 1365.
5.7. Pamiatky
Na území dnešnej obce sa nachádza už len 1 z pôvodných 3 väčších kúrií – Detrichovská
a kaštiel Kiselyovcov.
V katastri obce je prírodné pamiatka Háje, ktorá predstavuje kamenné alias blatové gule,
výnimočné z hľadiska ich chemického zloženia. Tvoria ich pelokarbonáty s obsahom Fe2O3
1,69 %, MnO 0,04 %, CaO 27,61 % a MgO 17,73 %. Z tohto dôvodu dostali pomenovanie
pelokarbonátové gule. Najväčšia z piatich nájdených gúľ má rozmery 190 x 130 x 60 cm.
Územie tvorí podmorský zosuv vrezaný do stredno- až vrchnopriabónského flyšu
centrálnokarpatského paleogénu. Jedinečnosť objektu spočíva v unikátnosti príkladu i vo
svetovom merítku.
5.8. Významné osobnosti obce
Okolo roku 1810 bol v Beňadikovej mendíkom (zvonárom spolu s povinnosťami obecného sluhu)
neskorší významný spisovateľ a rozširovateľ kníh Matej Hrebenda -Hačavský (*1796 + 1880).

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej školy ani školského zariadenia.
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí poskytujú:
a) predškolskú výchovu:
aa) Materská škola Jakubovany
ab) Základná škola s Materskou školou Liptovský Ján
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ac) materské školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš
b) povinnú školskú dochádzku a mimoškolské aktivity si žiaci plnia v :
ba) Základnej škole s Materskou školou v Liptovskom Jáne
bb) základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš
bc) základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Liptovský Hrádok.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať rovnakým smerom ako doteraz. Nemáme informácie, že by sa vývoj uberal iným
smerom.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje vo svojej ambulancii nachádzajúcej sa v priestoroch
budovy Obecného úradu praktický lekár pre dospelých MUDr. Vlastimil Kapcát.
V minulosti v obci poskytovala zdravotnícku starostlivosť aj súkromná zubná ambulancia, avšak
od júla 2006 táto ordinuje len v Liptovskom Mikuláši.
Ostatnú zdravotnícku starostlivosť poskytujú ambulancie v Poliklinike v Liptovskom Mikuláši
resp. v objekte STAVOINDUSTRIE na Ul. Jilemnického v Liptovskom Mikuláši a Liptovská
nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš na Ulici Palúčanskej
v Liptovskom Mikuláši.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že zdravotná starostlivosť bude
občanom obce aj budúcnosti poskytovaná na rovnakej kvantitatívnej úrovni ako
v predchádzajúcom období.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečovala opatrovateľská služba v byte občana. Starostlivosť bola
poskytovaná v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a pomoci v znení neskorších
predpisov.
Opatrovateľskú službu ako terénnu sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu ako aj z dôvodu dovŕšenia vysokého veku obec
neposkytovala žiadnej opatrovanej osobe v jej sociálnom prostredí.
Obec nie je zriaďovateľom žiadneho zariadenia sociálnych služieb. V obci sa tiež nenachádza
žiadne zariadenie sociálnych služieb, ktorého by bol zriaďovateľom niekto iný.
Najbližšie zariadenia pre seniorov sa nachádzajú v Liptovskom Mikuláši, Liptovskom Hrádku
a Závažnej Porube.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že sociálne služby budú
občanom obce aj budúcnosti poskytované na rovnakej kvantitatívnej úrovni ako
v predchádzajúcom období.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- Kultúrny dom, Beňadiková 10
- Obecná knižnica, Beňadiková 10
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať rovnakým smerom ako doteraz .
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6.5. Hospodárstvo
1.11.1. Služby v obci poskytujú



COOP Jednota – potraviny
LUMIKO – Pohostinstvo Pohoda

1.11.2 Priemysel v obci
V obci Beňadiková sa nachádza viacero firiem, z ktorých 11 platí daň z nehnuteľnosti. Medzi
najväčšie patria:
 RÁZTOKA s.r.o.
 Ján Martinovič STAVEBNÉ PRÁCE
1.11.3. Poľnohospodárska výroba



AGRIA Liptovský Ondrej a.s.
BENEDEX KISELY s.r.o.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať rovnakým smerom ako doteraz .

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Obec v roku 2015 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2014 uznesením č. 42/2014
Rozpočet bol zmenený päťdesiatšesťkrát:
1.zmena schválená starostom obce dňa 08.01.2015 Rozpočtovým opatrením č.01/2015
2.zmena schválená starostom obce dňa 21.01.2015 Rozpočtovým opatrením č.02/2015
3.zmena schválená starostom obce dňa 23.01.2015 Rozpočtovým opatrením č.03/2015
4.zmena schválená starostom obce dňa 29.01.2015 Rozpočtovým opatrením č.04/2015
5.zmena schválená starostom obce dňa 05.02.2015 Rozpočtovým opatrením č.05/2015
6.zmena schválená starostom obce dňa 06.02.2015 Rozpočtovým opatrením č.06/2015
7.zmena schválená starostom obce dňa 07.02.2015 Rozpočtovým opatrením č.07/2015
8.zmena schválená starostom obce dňa 09.02.2015 Rozpočtovým opatrením č.08/2015
9.zmena schválená starostom obce dňa 27.02.2015 Rozpočtovým opatrením č.09/2015
- 10.zmena schválená starostom obce dňa 02.03.2015 Rozpočtovým opatrením č.10/2015
- 11.zmena schválená starostom obce dňa 23.03.2015 Rozpočtovým opatrením č.11/2015
- 12.zmena schválená starostom obce dňa 02.04.2015 Rozpočtovým opatrením č.12/2015
- 13.zmena schválená starostom obce dňa 16.04.2015 Rozpočtovým opatrením č.13/2015
- 14.zmena schválená starostom obce dňa 16.04.2015 Rozpočtovým opatrením č.14/2015
- 15.zmena schválená starostom obce dňa 23.04.2015 Rozpočtovým opatrením č.15/2015
- 16.zmena schválená starostom obce dňa 04.05.2015 Rozpočtovým opatrením č.16/2015
9

-

17.zmena
18.zmena
19.zmena
20.zmena
21.zmena
22.zmena
23.zmena
24.zmena
25.zmena
26.zmena
27.zmena
28.zmena
29.zmena
30.zmena
31.zmena
32.zmena
33.zmena
34.zmena
35.zmena
36.zmena
37.zmena
38.zmena
39.zmena
40.zmena
41.zmena
42.zmena
43.zmena
44.zmena
45.zmena
46.zmena
47.zmena
48.zmena
49.zmena
50.zmena
51.zmena
52.zmena
53.zmena
54.zmena
55.zmena
56.zmena

schválená starostom obce dňa 04.05.2015 Rozpočtovým opatrením č.17/2015
schválená starostom obce dňa 11.05.2015 Rozpočtovým opatrením č.18/2015
schválená starostom obce dňa 19.05.2015 Rozpočtovým opatrením č.19/2015
schválená starostom obce dňa 22.05.2015 Rozpočtovým opatrením č.20/2015
schválená starostom obce dňa 22.05.2015 Rozpočtovým opatrením č.21/2015
schválená starostom obce dňa 01.06.2015 Rozpočtovým opatrením č.22/2015
schválená starostom obce dňa 24.06.2015 Rozpočtovým opatrením č.23/2015
schválená starostom obce dňa 01.07.2015 Rozpočtovým opatrením č.24/2015
schválená starostom obce dňa 01.07.2015 Rozpočtovým opatrením č.25/2015
schválená starostom obce dňa 01.07.2015 Rozpočtovým opatrením č.26/2015
schválená starostom obce dňa 03.07.2015 Rozpočtovým opatrením č.27/2015
schválená starostom obce dňa 08.07.2015 Rozpočtovým opatrením č.28/2015
schválená starostom obce dňa 28.07.2015 Rozpočtovým opatrením č.29/2015
schválená starostom obce dňa 03.08.2015 Rozpočtovým opatrením č.30/2015
schválená starostom obce dňa 03.08.2015 Rozpočtovým opatrením č.31/2015
schválená starostom obce dňa 03.08.2015 Rozpočtovým opatrením č.32/2015
schválená starostom obce dňa 11.08.2015 Rozpočtovým opatrením č.33/2015
schválená starostom obce dňa 19.08.2015 Rozpočtovým opatrením č.34/2015
schválená starostom obce dňa 21.08.2015 Rozpočtovým opatrením č.35/2015
schválená starostom obce dňa 11.09.2015 Rozpočtovým opatrením č.36/2015
schválená starostom obce dňa 18.09.2015 Rozpočtovým opatrením č.37/2015
schválená starostom obce dňa 01.10.2015 Rozpočtovým opatrením č.38/2015
schválená starostom obce dňa 12.10.2015 Rozpočtovým opatrením č.39/2015
schválená starostom obce dňa 14.10.2015 Rozpočtovým opatrením č.40/2015
schválená starostom obce dňa 19.10.2015 Rozpočtovým opatrením č.41/2015
schválená starostom obce dňa 24.10.2015 Rozpočtovým opatrením č.42/2015
schválená starostom obce dňa 24.10.2015 Rozpočtovým opatrením č.43/2015
schválená starostom obce dňa 02.11.2015 Rozpočtovým opatrením č.44/2015
schválená starostom obce dňa 02.11.2015 Rozpočtovým opatrením č.45/2015
schválená starostom obce dňa 05.11.2015 Rozpočtovým opatrením č.46/2015
schválená starostom obce dňa 16.11.2015 Rozpočtovým opatrením č.47/2015
schválená starostom obce dňa 16.11.2015 Rozpočtovým opatrením č.48/2015
schválená starostom obce dňa 20.11.2015 Rozpočtovým opatrením č.49/2015
schválená starostom obce dňa 25.11.2015 Rozpočtovým opatrením č.50/2015
schválená starostom obce dňa 01.12.2015 Rozpočtovým opatrením č.51/2015
schválená starostom obce dňa 15.12.2015 Rozpočtovým opatrením č.52/2015
schválená starostom obce dňa 15.12.2015 Rozpočtovým opatrením č.53/2015
schválená starostom obce dňa 18.12.2015 Rozpočtovým opatrením č.54/2015
schválená starostom obce dňa 18.12.2015 Rozpočtovým opatrením č.55/2015
schválená starostom obce dňa 31.12.2015 Rozpočtovým opatrením č.56/2015
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015
Rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Hospodárenie obce

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2015

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

121 255,00

144 115,00

140 768,45

97,68

110 135,00
0,00
11 120,00
121 255,00

132 995,00
0,00
11 120,00
144 115,00

130 768,45
0,00
10 000,00
134 342,45

98,33
0,00
89,93
93,22

90 267,00
22 843,00
8 145,00
0,00

109 402,00
26 518,00
8 195,00
0,00

100 967,12
25 293,72
8 081,61
6 426,00

92,29
95,38
98,62

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
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

Skutočnosť k 31.12.2015

130 768,45
130 768,45

100 967,12
100 967,12

29 801,33
0,00
0,00

25 293,72
25 293,72

-25 293,72
+4 507,61
1 352,28
+3 155,33
10 000,00
8 081,61

+1 918,39
140 768,45
134 342,45
+6 426,00
1 352,28
+5 073,72
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Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 4 507,61 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 z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 1 352,28 EUR
Stĺpec 1

Stĺpec 2
Tvorba z nájmov
01-12/2015
+ 01/2016

PS

Stĺpec 3
Tvorba
z voľných
bytov

6 nájomných
b.j.súp.č. 68

5 414,15

1 352,28

Celkom

5 414,15

1 352,28

Stĺpec 4
Použitie
0112/2015

Stĺpec 5
Konečný
stav

Stĺpec 7
Vylúčenie z
Bežný účet PREBYTKU
= Stl.2+3-4

6 766,43

Stĺpec 6

6 748,07

1 352,28

6 766,43 6 748,07

1 352,28

Pozn.: Rozdiel medzi Konečným stavom Fondu prevádzky, údržby a opráv a stavom na bežnom účte Fondu prevádzky, údržby
a opráv tvorí vopred uhradený Fond prevádzky, údržby a opráv v nájme za obecný nájomný byt č.2 za obdobie 01/2016
vo výške 18,36 Eur.

navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 3 155,33 EUR
Rozdiel finančných operácií v sume 1 918,39 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 1 918,39 EUR
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 podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 1 352,28 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2015 vo výške 5 073,72 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Hospodárenie obce

Skutočnosť
k 31.12.2015
140 768,45

Rozpočet
na rok 2016
151 585,00

Rozpočet
na rok 2017
131 661,00

Rozpočet
na rok 2018
140 531,00

130 768,45
0,00
10 000,00

127 365,00
0,00
24 220,00

131 661,00
0,00
0,00

140 531,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2015
134 342,45

Rozpočet
na rok 2016
151 585,00

Rozpočet
na rok 2017
131 661,00

Rozpočet
na rok 2018
140 531,00

100 967,12
25 293,72
8 081,61

113 941,00
29 500,00
8 144,00

108 439,00
15 000,00
8 222,00

110 239,00
22 000,00
8 292,00

+ 6 426,00

0,00

0,00

0,00
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Majetok spolu

601 860,77

606 755,81

576 929,05

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

548 673,62

556 833,28

547 133,34

7 898,01
425 604,81
115 170,80

5 586,45
436 076,03
115 170,80

3 274,89
428 687,65
115 170,80

52 589,87

49 261,75

29 299,94

721,71
0,00
0,00
1 031,18
50 836,98
0,00
0,00

998,91
0,00
0,00
1 265,14
46 997,70
0,00
0,00

843,75

597,28

660,78

Skutočnosť
k 31.12.2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Vlastné imanie a záväzky spolu

601 860,77

606 755,81

576 929,05

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia

337 499,79

355 151,45

332 187,83

0,00
0,00
337 499,79

0,00
0,00
355 151,45

332 187,83

Záväzky

187 492,10

178 820,08

164 872,42

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci

600,00
0,00
137 282,94
13 570,64
36 038,52

650,00
0,00
131 074,65
13 258,50
33 836,93

750,00
118 221,59
14 363,58
31 537,25

76 868,88

72 784,28

79 868,80

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

Predpoklad
na rok 2016

439,33
28 016,86

495,77

8.2. Zdroje krytia
Názov

Časové rozlíšenie

Predpoklad
na rok 2016
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
 Sumu prírastkov Stavieb tvorí:
- zaradenie „Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková Vetva A“ vo výške 20 026,07 Eur
 Sumu kladného presunu Stavieb tvorí
- zaradenie „Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková II.etapa“ (od bytovky č.6 po rodinný
dom 3)“ vo výške počiatočného stavu analytického účtu obstarania DHM k 1.1.2015 t.j.
7 235,82 Eur
- zaradenie „Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková Vetva A“ vo výške počiatočného stavu
analytického účtu obstarania DHM k 1.1.2015 t.j. 488,50 Eur
 Sumu úbytku Dopravných prostriedkov tvorí:
- vyradenie Prenosnej motorovej striekačky PS12 z titulu krádeže vo výške 950,01 Eur
 Sumu prírastkov obstarania DHM tvorí :
- Rekonštrukcia chodníka vetva A + vetva B vo výške 20 351,07 Eur
- Rozšírenie verejného osvetlenia – časť Záhrady vo výške 2 676,82 Eur
- Prístavba a stavebné úpravy Kultúrneho domu vo výške 990,- Eur
- Vodovodná a kanalizačná prípojka – I.etapa vo výške 28,13 Eur
 Sumu úbytkov Obstarania DHM tvorí :
- zaradenie „Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková Vetva A“ vo výške 20 026,07 Eur na
účet 021(stavby)


Sumu záporného presunu Obstarania DHM tvorí:
- zaradenie „Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková II.etapa“ (od bytovky č.6 po rodinný
dom 3)“ vo výške počiatočného stavu analytického účtu k 1.1.2015 t.j. 7 235,82 Eur
- zaradenie „Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková Vetva A“ vo výške počiatočného stavu
analytického účtu k 1.1.2015 t.j. 488,50 EUR

 Sumu úbytkov bankových úverov tvorí:
- splatená istina úveru prijatého v roku 2005 na výstavbu 4 bytových jednotiek v bytovom
polyfunkčnom dome súp.č. 68. Istina bola splatená vo výške 1542,96 Eur
- splatená istina úveru prijatého v roku 2006 na výstavbu 2 bytových jednotiek v bytovom
polyfunkčnom dome súp.č. 68. Istina bola splatená vo výške 658,63 Eur

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Úhrnom:
8.4. Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Úhrnom:

Zostatok k 31.12 2014

Zostatok k 31.12 2015

66,96
964,22
1 031,18

584,24
680,90
1 265,14

Zostatok k 31.12 2014

Zostatok k 31.12 2015

150 853,58

144 333,15

150 853,58

144 333,15
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Pokles záväzkov do lehoty splatnosti (účet 479) vo výške 6 187,04 Eur je spôsobený:
 splatenou výškou istiny z úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu 6 bytových jednotiek
v bytovom polyfunkčnom dome súp.č. 68.Výška splatenej istiny je 5 880,02 Eur
 znížením finančnej zábezpeky z titulu rozdielu medzi vratkou finančnej zábezpeky
pôvodnému nájomníkovi obecného nájomného bytu č.2 a novou úhradou finančnej
zábezpeky novým nájomníkom obecného nájomného bytu č.2 vo výške 236,84 € ako aj
zníženie finančnej zábezpeky vo výške rozdielu medzi úrokmi z bežného účtu finančnej
zábezpeky, dane z úrokov a poplatku za vedenie bežného účtu finančnej zábezpeky vo
výške 58,18 €
 splatenou výškou pôžičky na mobilný telefón vo výške 12,00 €

9. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
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
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
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

Skutočnosť
k 31.12.2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Predpoklad
rok 2016

107 482,23
18 133,80
12 282,12
50 064,51
392,04

120 256,70
11 760,72
28 433,94
50 463,22
464,12

128 464,19
11 869,42
19 809,48
65 685,81
406,87

2 559,59

1 918,75

4 039,45

14 761,89

16 536,36

16 773,12

4 348,53
0,00

3 416,44
0,00

4 937,68

7 262,79

3 267,71
0,00
6 612,13

2,07
128 237,60
146,00

0,36
137 908,36
132,73

0,20
140 932,23
308,00

0,00

0,00

0,00

1 956,89

2 272,82

1 965,65

86 504,62

95 625,41

104 601,59

19 428,67

18 586,72

20 874,24

4 812,24

600,00

650,00
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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/

12,26
0,00

3,14
0,00

2,10
0,00

15 376,92

20 687,54

12 530,65

+20 755,37

+ 17 651,66

+ 12 468,

Hospodársky výsledok kladný v sume 17 651,66 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov
-

Úbytok na účte 501 účtovej skupiny 50 vo výške 6 264,60 € vznikol zníženými nákladmi na nákup
materiál na údržbu budov a stavieb vo vlastníctve obce

- Prírastok na účte 511 účtovej skupiny 51 vo výške 15 050,49 € vznikol zvýšenými nákladmi na
opravy a udržiavanie obecných budov, stavieb, predovšetkým Kultúrneho domu.
Prírastok na účte 518 účtovej skupiny 51 vo výške 1 347,92 € vznikol zvýšenými nákladmi na
vývoz odpadu ako aj jednorázovými nákladmi za služby (napr. právne služby, Spoločný PHSR,
aerovizuálna prehliadka obce, preznačenie cyklotrasy ...)
- Prírastok na účtoch skupiny 52 nebol v porovnaní s rokom 2014 významný rozdiel.
- Na účtoch skupiny 53 nebol v porovnaní s rokom 2014 významný rozdiel.
- Na účtoch skupiny 54 nebol v porovnaní s rokom 2014 významný rozdiel. Rozdiel vznikol na účte 548
zmenou účtovania členského, nakoľko niektoré z organizácií, ktorým obec platí členské (ZMOL,
ZMOS, Čistý Liptov) boli zaradené medzi ostatné organizácie verejnej správy, preto členské bolo
účtované na účte 585.
- Prírastok na účte 551 účtovej skupiny 55 vo výške 1 724,47 € v porovnaní s rokom 2014 vznikol
zaradením novonadobudnutých stavieb do majetku a ich následným odpisovaním.
- Na účtoch skupiny 56 nebol v porovnaní s rokom 2014 významný rozdiel. Rozdiel vznikol vo výške
úrokov z úverov (bankových + ŠFRB) ako aj vo výške bankových poplatkov a poistného.
- Nárast na účte 585 účtovej skupiny 58 vo výške 1 081,11 € v porovnaní s rokom 2014 vznikol
jednak zmenou účtovania členských príspevkov ostatným organizáciám verejnej správy t.j. ZMOL,
ZMOS, Čistý Liptov (v roku 2014 boli účtované na účet 548 a v roku 2015 na účet 585).
Nárast na účte 586 účtovej skupiny 58 vo výške 1 244 € v porovnaní s rokom 2014 vznikol zvýšením
výšky poskytnutej dotácie TJ Sokol Beňadiková a zúčtovaním dotácie z rozpočtu obce na rok 2014
Jazdeckému klubu AL ASIL (v roku 2014 dotáciu nezúčtovali, bola zúčtovaná až v II.2015)
- Na účtoch skupiny 59 nebol v porovnaním s rokom 2014 významný rozdiel.
- Na účtoch skupiny 60 nebol v porovnaním s rokom 2014 významný rozdiel.
- Nárast na účtoch skupiny 62 nebol v porovnaním s rokom 2014 významný rozdiel.
- Nárast na účtoch skupiny 63 vo výške 9 120,79 € vznikol predovšetkým zvýšením výnosu dane
z príjmov poukazovaného zo ŠR, zvýšením poplatkov za komunálny odpad ako aj zvýšením výnosov
za správne poplatky (osvedčovanie, stavebný úrad, rybárske lístky, vydané potvrdenia).
- Na účtoch skupiny 64 nebol v porovnaním s rokom 2014 významný rozdiel, rozdiel vznikol zvýšením
sumy za prenájom hrobového miesta, náhodným nájom budov, zariadení, náradia, ....
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-

Na účte 653 účtovej skupiny 65 bol úbytok vo výške 4 212,24 z titulu, že počnúc rokom 2014 už
obec nie je povinná tvoriť rezervu na nevyčerpanú dovolenku a teda sa znížila výška
zúčtovaných ostatných rezerv.

- Na účtoch skupiny 66 nevznikol v porovnaní s rokom 2014 významný rozdiel.
- Nárast na účtoch skupiny 69 vo výške 5 310,62 € vznikol jednak prijatými bežnými transfermi zo
štátneho rozpočtu na úhradu DPH z hodnoty detského ihriska, jednak z prijatého bežného transferu na
opravu strechy na Kultúrnom dome, jednak z výnosov z prijatých kapitálových transferov zo štátneho
rozpočtu v spolufinancovaní s prostriedkami EÚ jednak na rekonštrukciu chodníka a jednak na detské
ihrisko ale aj výnosmi z kapitálového transferu na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie obce
poskytnutého od vlastníkov predmetných pozemkov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Ministerstvo
dopravy, výstavby
a regionálneho
rozvoja
Ministerstvo
dopravy, výstavby
a regionálneho
rozvoja
Okresný úrad Žilina,
Odbor starostlivosti
o životné prostredie
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Pôdohospodárska
platobná agentúra
Bratislava
Ministerstvo financií
SR
Úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny Liptovský
Mikuláš

Spolu:

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR

BT - Prenesený výkon ŠS na úseku
stavebného poriadku

437,10

BT - Prenesený výkon ŠS na úseku
špeciálneho stavebného úradu pre
miestne komunikácie a účelové
komunikácie

20,30

BT - Prenesený výkon ŠS na úsekoch
starostlivosti o životné prostredie

44,00

BT - Prenesený výkon ŠS na úseku
hlásenia pobytu občanov REGOB
BT - Refundácia nákladov na
Referendum
BT – Refundácia uhradenej DPH na
akciu „Rekonštrukcia chodníka I.etapa“
BT – Oprava strechy na budove
Kultúrneho domu
BT- Refundácia výdavkov vynaložených
na
aktivačnú činnosť UoZ poskytnutá
podľa § 52 zákona o zamestnanosti

155,10
640,00
2 061,45
13 000,00

53,99

16 411,94
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Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
- V prvých štyroch prípadoch sa jedná o dotáciu na pokrytie výdavkov vynaložených pri
prenesenom výkone štátnej správy (Stavebný poriadok a územné plánovanie, životné
prostredie, Evidencia obyvateľov a REGOB, Cestná doprava o pozemné komunikácie)
- Dotácie poskytnuté na pokrytie výdavkov vynaložených na REFERENDUM 2015 je
pokrytím výdavkov pri výkone štátnej správy, avšak tento výkon sa neuskutočňuje
každoročne.
-

Na základe uzavretých zmlúv s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou za účelom
financovania skutočne vynaložených výdavkov na realizáciu stavieb „Rekonštrukcia
chodníka I.etapa“ bola obci zo štátneho rozpočtu preplatená časť uhradenej DPH
z obstarávacej ceny vyššie uvedených stavieb

-

Na základe žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR na opravu strechy na Kultúrnom dome,
bola zo ŠR poskytnutá obcí na opravu strechy na Kultúrnom dome vo výške 13 000 €

-

Na základe uzatvorených zmlúv s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský
Mikuláš boli obci poskytnuté transfery zo štátneho rozpočtu v spolufinancovaní
s Európskym sociálnym fondom jednak na refundáciu výdavkov vynaložených na
refundáciu výdavkov na aktivačnú činnosť UoZ podľa § 52 zákona o zamestnanosti.

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.1/2013 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

Účelové určenie dotácie

Telovýchovná
jednota Sokol
Beňadiková

Dotácia na bežné výdavky:
„Organizovanie majstrovských futbalových
zápasov v roku 2015“

Dobrovoľný
hasičský zbor
Beňadiková

Dotácia na bežné výdavky:
„Materiálne výdavky a výdavky za služby
spojené s činnosťou DHZ“

Základná škola
s materskou
školou
Liptovský Ján

Dotácia na bežné výdavky:
„Interiérové vybavenie školského klubu detí
– úložný priestor učebných pomôcok,
hračiek, výtvarného materiálu a pod. pre
deti v školskom klube detí“

Suma poskytnutých
prostriedkov v
EUR

2 900,00 €

500,00

200,00 €

Dotácia na bežné výdavky:
Mesto Liptovský „Dotácia na záujmové vzdelávanie detí
podľa § 6 ods. 12 písm. d) zák.č. 596/2003 Z.z.
Mikuláš
o štátnej správe v školstve a školskej správe
v centrách voľného času v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Lipt. Mikuláš v roku 2015“

280,00 €

ÚHRNOM:

3 880,00
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10.3. Významné investičné akcie v roku 2015
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:
- Realizácia diela „Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková SO 01 – Rekonštrukcia chodníka
Vetva A, SO-02 Rekonštrukcia chodníka Vetva B“
- Realizácia stavby „Rozšírenie verejného osvetlenia – časť Záhrady“
- Realizácia stavby „Osvetlenie prechodov pre chodcov v obci Beňadiková“
- Prípravné práce „Prístavba a stavebné úpravy Kultúrneho domu“

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- Rekonštrukcia chodníka - Vetva A+B
- Rozšírenie verejného osvetlenia – časť Záhrady
- Vodovodná a kanalizačná prípojka I.etapa
- Prístavba a stavebné úpravy Kultúrneho domu
- Sklad prevádzkového vybavenia Kultúrneho domu
- Výstavba prístrešku na pohrebné obrady
- Multifunkčné ihrisko
- Centrálna zóna obce
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nemá znalosť o žiadnych významných rizikách a neistotách, ktorým by bola vystavená.

Vypracoval:

Janka Klepáčová SIGNED

Schválil: Ján Martinovič SIGNED

V Beňadikovej dňa 05.decembra 2016

Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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