Výročná správa obce Beňadiková
za rok 2011

SIGNED

Ján Martinovič
starosta obce
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1. Základná charakteristika obce Beňadiková
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.

1.1. Identifikačné údaje
Názov: OBEC BEŇADIKOVÁ
Adresa pre poštový styk: Obecný úrad Beňadiková, Beňadiková 17, 032 04 Beňadiková
IČO: 00315079
DIČ: 2020581266
Právna forma: 801 - obec
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom riadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.

1.2. Geografické údaje
Geografická poloha obce:

Susedné obce:
Celková rozloha 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.
Jamník, Jakubovany, Liptovský Ondrej, Liptovský Mikuláš,
Konská, Uhorská Ves
4 974 616 m2 = 497,4616 ha

Z toho poľnohospodárska pôda zaberá 425 ha, lesy 18 ha a
ostatné plochy 54 ha.
Nadmorská výška stredu obce: 620m n. m.
Nadmorská výška v chotári:
600–750 m n. m.

1.3. Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2011 : 454 obyvateľov
Z toho:
Deti (do 15 rokov):
74
Mládež (15-18 rokov)
23
Občanov (nad 18 rokov):
357
Priemerný vek:
37,27 roka
Národnostná štruktúra:

národnosť slovenská, v malej miere česká, poľská a maďarská

Štruktúra obyvateľstva
podľa náboženského vyznania:

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

436

435

435

433

441

447

459

464

454
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1.4. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : Mieru nezamestnanosti v obci vyčísľuje nasledujúca tabuľka
spracovaná na základe podkladov (zoznam uchádzačov
o zamestnanie) zaslaných v roku 2011 Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny v L.Mikuláši
Počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2011
k 15.3.

k 15.4.

k 15.5.

k 15.6.

k 15.7.

k 15.8.

k 15.9.

k 15.10.

k 15.11.

k 15.12.

44

44

39

38

35

35

37

37

41

40

Vývoj nezamestnanosti : Obec nemá informáciu o tom, že by sa mal vývoj nezamestnanosti
v budúcnosti uberať iným smerom ako doteraz

1.5. Symboly obce
Erb

vlajka

1.6. 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.

1.7. Pamiatky
Na území dnešnej obce sa nachádza už len 1 z pôvodných 3 väčších kúrií - Detrichovská
a kaštiel Kiselyovcov.
V katastri obce je prírodná 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.

1.8. 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).
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1.9. 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
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.

1.10. 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 L.Mikuláši resp.
v objekte STAVOINDUSTRIE na Ul.Jilemnického v Liptovskom Mikuláši a Liptovská
nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš na Ul.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.

1.11 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
poskytovala 1 opatrovanej osobe v jej sociálnom prostredí 1 opatrovateľka.

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.
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1.12 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.

1.13. Hospodárstvo
1.10.1. Služby v obci poskytujú
 COOP Jednota – potraviny
 Potraviny Sylvia Perašínová
 LUMIKO – Pohostinstvo Pohoda
1.10.2 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
1.10.3. Poľnohospodárska výroba
 AGRIA Liptovský Ondrej a.s.
 BENEDEX KISELY s.r.o.

1.14. Organizačná štruktúra obce
Starosta obce: Ján Martinovič, zvolený v priamych voľbách, dňa 27.novembra 2010
na nasledujúce volebné obdobie
Zástupca starostu obce : František Račko
Hlavný kontrolór obce: Ing.Alena Uličná, ktorá zvolená do funkcie na RZ OZ č. 1/2009
dňa 27.02.2009 na obdobie 6 rokov. V roku 2011 hlavný kontrolór
pracoval v zmysle plánu práce hlavného kontrolóra.
Obecné zastupiteľstvo:

zastupiteľský zbor zložený zo 5 poslancov zvolených v priamych voľbách,
ktoré sa konali dňa 27. novembra 2010 na obdobie nasledujúcich 4 rokov
v zložení:
1. Marian Kováčik
2. František Račko
3. Dagmar Račková
4. Ľudovít Šimček
5. Zdenek Tekel
Obecné zastupiteľstvo v Beňadikovej rozhodovalo na svojich zasadnutiach
o základných otázkach života obce.
Riadne zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konali v dňoch 28.02.2011,
29.04.2011, 03.06.2011, 19.08.2011, 04.11.2011, 15.12.2011

Komisie:
1.

Návrhová komisia, ktorá bude plniť aj funkciu mandátovej a volebnej komisie
v zložení: František Račko – predseda
Ľudovít Šimček - člen
Dagmar Račková - člen
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2.

3.

4.

Komisia finančná, regionálneho rozvoja životného prostredia, výstavby, ochrany
verejného poriadku a dopravy
v zložení: Ľudovít Šimček – predseda
Marian Kováčik - člen
František Račko - člen
Komisia vzdelania, zdravia, kultúry, športu a sociálnych vecí
v zložení: Zdenek Tekel – predseda
Marian Kováčik - člen
František Račko - člen
Komisia pre oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
verejných funkcionárov Obce Beňadiková
v zložení: František Račko – predseda
Dagmar Račková - člen
Zdenek Tekel - člen

Obecný úrad: Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obce k 31.12.2011:
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
Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, neziskové organizácie a obchodné spoločnosti
zriadené (založené) obcou
Obec Beňadiková nie je zriaďovateľom (zakladateľom) žiadnej rozpočtovej organizácie,
príspevkovej organizácie, neziskovej organizácie ani obchodnej spoločnosti.

1.15. Schválené právne normy obce Beňadiková
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Štatút Obce Beňadiková
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Beňadiková
Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva
Obeh účtovných dokladov
Zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu
Štatút o tvorbe a použití mimorozpočtového peňažného fondu - Garančný fond
Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Beňadiková
Smernica č. 1/2006 upravujúca vybranú časť postupov pri obstarávaní tovarov, služieb a prác
pre Obec Beňadiková
Poriadok odmeňovania zamestnancov Obce Beňadiková
Pracovný poriadok Obce Beňadiková
Organizačný poriadok Obecného úradu v Beňadikovej
Smernica k vykonaniu inventarizácie majetku obce Beňadiková
Registratúrny poriadok na správu registratúry Obecného úradu v Beňadikovej
Štatút obecnej knižnice v Beňadikovej
Smernica Obce Beňadiková pri aplikovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Zásady odmeňovania poslancov v obci Beňadiková
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Beňadiková
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Beňadiková
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Beňadiková
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2. Rozpočet obce na rok 2011 a jeho plnenie
Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet),
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2010 uznesením č. 6/2010
Bol štyrikrát zmenený:
- prvá zmena schválená dňa 29.04.2011 uznesením č. 2/2011
- druhá zmena schválená dňa 19.08.2011 uznesením č. 4/2011
- tretia zmena schválená dňa 04.11.2011 uznesením č. 5/2011
- štvrtá zmena schválená dňa 09.03.2012 uznesením č. 7/2012
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:
Rozpočet obce po poslednej zmene k 31.12.2011 v celých eurách:
Schválený rozpočet na
rok 2011
Príjmy celkom
239 960

Rozpočet po zmene
k 31.12.2011
254 283

z toho :

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom

87 781
137 631
14 548
239 960

94 609
142 248
17 426
254 283

79 733
152 875
7 352
0

79 860
167 133
7 290
0

z toho :

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce za rok 2011

2.1 Plnenie príjmov za rok 2011
2.1.1 Bežné príjmy
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2011
% plnenia k upravenému rozpočtu

Hl. kateg.
Kategória

v celých €
87 781
94 609
94 442
99,82

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce
Upravený
Text
rozpočet 2011
v celých €
94 609
Príjmy celkom

Skutočnosť
2011
v celých €
94 442

%
99,82

100

Daňové príjmy

73 565

73 539

99,96

200

Nedaňové príjmy

19 552

19 411

99,28

310

Granty a transfery

1 492

1 492

100,00
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2.1.2 Kapitálové príjmy
Príjmy celkom

v celých €

Schválený rozpočet

137 631

Upravený rozpočet

142 248

Skutočnosť k 31.12.2011

6 617

% plnenia k upravenému rozpočtu

4,65

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce
Rozpočet po
Skutočnosť
Kategória
Text
zmenách 2011
2011
v celých €
v celých €
6 617
Príjmy celkom
142 248
230
Kapitálové príjmy
3 297
3 297
320
Kapitálové granty a transfery
138 951
3 320

%
1,65
100,00
2,39

2.1.3 Príjmové finančné operácie
Príjmy celkom

v celých €

Schválený rozpočet

14 548

Upravený rozpočet

17 426

Skutočnosť k 31.12.2011

5 226

% plnenia k upravenému rozpočtu

29,99

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce
Hlavná
Kategória

400
500

Text
Príjmy celkom
Príjmy z transakcií s FA a FP
Prijaté úvery, pôžičky a NFV

Rozpočet po
zmenách 2011
v celých €

Skutočnosť
2011
v celých €

5 226
12 200

%

5 226
--

100,00
0,00

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2011
2.2.1 Bežné výdavky
Výdavky celkom

v celých €

Schválený rozpočet

79 733

Upravený rozpočet

79 860

Skutočnosť k 31.12.2011

79 693

% plnenia k upravenému rozpočtu

99,79
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Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce
Oddiel

Rozpočet po
zmenách 2011
v celých €

Skutočnosť
2011
v celých €

79 860

79 693

99,79

43 957

43 847

99,75

650
600
630

Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Splácanie úrokov a popl. z úverov
Výdavky na obranu celkom
Tovary a služby

23 105
8 124
9 593
3 135
590
590

23 105
8 091
9 517
3 134
590
590

100,00
99,59
99,21
99,97
100,00
100,00

600
640

Výdavky na verej.poriadok celkom
Bežné transfery

20
20

20
20

100,00
100,00

1 287

1 287

100,00

1 041
246
5 175
4 955
220

1 041
246
5 172
4 954
218

100,00
100,00
99,94
99,98
99,09

8 916

8 896

99,78

4 234
1 494
1 771
1 417

4 234
1 489
1 756
1 417

100,00
99,67
99,15
100,00

18 192

18 161

99,83

430
158
14 824
2 780
198

427
149
14 805
2 780
197

99,30
94,30
99,87
100,00
99,49

165
33

165
32

100,00
96,97

1 525

1 523

99,93

608
189
728

608
187
728

100,00
98,94
100,00

Kategória

Text

Bežné výdavky celkom
600

610
01 – Všeobecné
verejné služby 620
630
02 - Obrana
03 – Verejný
poriadok
a bezpečnosť
04- Ekonomic.
oblasť

600

630
640
600
05 – Ochrana 630
život.prostredia
640
600
06 – Bývanie
a občianska
vybavenosť

610
620
630
640
600

08 – Rekreácia, 610
kultúra
620
a náboženstvo
630

640
600
09 - vzdelávanie 630
640
600
10 - sociálne
zabezpečenie

610
620
630

Výdavky za všeobecné verejné
služby celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy ...

Výdavky na ekonomic.oblasť
celkom
Tovary a služby

Bežné transfery
Výdavky na ochranu ŽP celkom
Tovary a služby
Bežné transfery
Výdavky na bývanie a občiansku
vybavenosť celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Výdavky na rekreáciu, kultúru
a náboženstvo celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Výdavky na vzdelávanie celkom
Tovary a služby
Bežné transfery
Výdavky za sociálne zabezpečenie
celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby

%
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2.2.2 Kapitálové výdavky
Výdavky celkom

v celých €

Schválený rozpočet

152 875

Upravený rozpočet

167 133

Skutočnosť k 31.12.2011

19 302

% plnenia k upravenému rozpočtu

11,55

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce
Oddiel

Kategória

Rozpočet po
zmenách 2011
v celých €

Text

Kapitálové výdavky celkom
04-Ekonomická 700
oblasť
710
05 – Ochrana 700
život.prostredia 710

06 – Bývanie
a občianska
vybavenosť
08 – Rekreácia,
kultúra
a náboženstvo

700
710
700
710

Výdavky za všeobecné verejné
služby celkom
Obstarávanie kapitálových aktív
Výdavky na ochranu ŽP celkom

Obstarávanie kapitálových aktív
Výdavky na bývanie a občiansku
vybavenosť celkom
Obstarávanie kapitálových aktív
Výdavky na rekreáciu, kultúru
a náboženstvo celkom
Obstarávanie kapitálových aktív

2.2.3 Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2011
% plnenia k upravenému rozpočtu

Skutočnosť
2011
v celých €

%

167 133

19 302 11,55

3 232

3 232 100,00

3 232

3 232 100,00

147 831
147 831

0
0

0,00
0,00

4 980

4 980 100,00

4 980

4 980 100,00

11 090

11 090 100,00

11 090

11 090 100,00

v celých €
7 352
7 290
7 290
100,00

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií obce
Oddiel

Kategória

Rozpočet po
zmenách
2011
v celých €

Text

Výdavkové finančné
operácie celkom
01 – Všeobecné
verejné služby

800

820

Výdavky za všeobecné
služby celkom
Splácanie istín

verejné

Skutočnosť
2011
v celých €

%

7 290

7 290 100,0

7 290

7 290 100,00

7 290

7 290

100,0
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2.3 Plán rozpočtu na roky 2012-2014
2.3.1 Príjmy celkom
Skutočnosť
k 31.12.2011
Príjmy celkom
106 285
z toho :
94 442
Bežné príjmy
6 617
Kapitálové príjmy
5 226
Finančné príjmy
2.3.2 Výdavky celkom
Skutočnosť
k 31.12.2011
Výdavky celkom
106 285
z toho :
79 693
Bežné výdavky
19 302
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
7 290

Plán na rok
2012
106 310

Plán na rok
2013
96 656

Plán na rok
2014
100 061

92 286
2 000
12 024

94 565
2 000
0

98 539
1 522
0

Plán na rok
2012
106 310

Plán na rok
2013
96 656

Plán na rok
2014
100 061

79 958
19 000
7 352

86 715
2 589
7 352

91 180
1 529
7 352

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2011
Príjmy celkom

Rozpočet po zmenách
2011 v celých €
254 283

Skutočnosť k 31.12.2011
v celých €
106 285

94 609
142 248
17 426
254 283

94 442
6 617
5 226
106 285

79 860
167 133
7 290
0

79 693
19 302
7 290
0

z toho :

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce za rok 2011

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
č.583/2004 Z.z. za rok 2011 vo výške 2 063,97 Eur, bude na základe rozhodnutia obecného
zastupiteľstva uznesením č. 23/2012
zo dňa 22.júna 2012 schválený na financovanie
schodku finančných operácií v sume 2 063,97 Eur
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4. Bilancia aktív a pasív v celých €
4.1 A K T Í V A
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2010

Skutočnosť
k 31.12.2011

Predpoklad
rok 2012

Predpoklad
rok 2013

Majetok spolu

498 556

560 566

586 152

568 602

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

434 156

503 267

541 548

532 918

3 217
315 768
115 171
64 074

8 196
379 900
115 171
57 028

10 696
415 681
115 171
44 353

10 696
407 051
115 171
35 424

584
88
-17 076
46 326
--326

518
--14 301
42 209
--271

408
--12 075
31 520
350
-251

364
--2 205
32 855
--260

Skutočnosť
k 31.12. 2010

Skutočnosť
k 31.12.2011

Predpoklad
rok 2012

Predpoklad
rok 2013

Vlastné imanie a záväzky spolu

498 556

560 566

586 152

568 602

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky

245 418

307 365

340 033

342 760

--245 418
219 743

--307 365
216 997

--340 033
210 401

--342 760
205 184

3 420

3 937

4 213

4 507

167 713
5 186
43 424
33 395

157 577
13 702
41 781
36 204

153 324
12 768
40 096
35 718

149 068
13 198
38 411
20 658

4.2 P A S Í V A
Názov

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

Analýza významných položiek z účtovnej závierky za rok 2011:
-

Prírastok pozemkov vo výške 60.543 Eur tvoria novozistené pozemky vo vlastníctve obce
nadobudnuté delimitáciou, tieto boli ocenené reprodukčnou cenou ako aj pozemok parc.č. KN-C
108/1, ktorý bol nadobudnutý kúpou a teda bol zaradený do majetku obce obstarávacou cenou.
Úbytok pozemkov vo výške 201 Eur tvorí predaj 4 dielov pozemku KN-E 325 o výmere 152 m2
Sumu prírastkov obstarania DNM tvoria práce na obstaraní ÚPN-O (Doplatok za Návrh +
Čistopis ÚPN-O) v sume 4.979 Eur
Sumu prírastkov obstarania DHM tvorí :
a) Prípravné práce na rekonštrukcii miestnych komunikácií v obci v obstarávacej cene 2.381 EUR
b) Zhotovenie autobusových zastávok v obstarávacej cene 851 EUR
c) Rekonštrukcia športového areálu v obstarávacej cene 11.089 EUR
d) Prípravné práce na rekonštrukcii chodníka v obci v obstarávacej cene 688 Eur
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5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €
5.1. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Stav
k 31.12 2010

Stav
k 31.12 2011

8 124
8 952

5 755
8 546

Pohľadávky po lehote splatnosti tvoria: nedoplatok na dani z nehnuteľnosti vo výške 26 Eur,
nájom Sociálnych zariadení vo výške 100 Eur a neuhradené faktúry na vklad na náhradu nákladov
vynaložených na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie v celkovej výške 8420 Eur.

5.2 Záväzky
5.2.1.Rezervy
Ostatné krátkodobé rezervy na:
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej
závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného
obdobia

Stav
k 31.12 2010

Stav
k 31.12 2011

2.910

3.327

510

610

Stav
k 31.12 2010

Stav
k 31.12 2011

172.899
---

171.279
---

5.2.2.Krátkodobé a dlhodobé záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

5.2.3 Bankové úvery
Por.
č.
1.

Výška
prijatého
úveru
34 849

2.

11 883

46 732

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2010

Zostatok
k 31.12.2011

Splatnosť

vlastná platobná vista
blakozmenka č.
32/192/05 na rad banky.
vlastná platobná vista
blakozmenka č.
32/030/06 na rad banky

33 006

31 855

r.2035

32/192/05

10 418

9 926

r.2036

32/030/06

SPOLU:

43 424

41 781

Číslo
úveru

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- pokles pohľadávok na účte 318 nastal z titulu zaplatenia splátky za predaj
zrealizovanej časti kanalizácie LVS a.s. dľa splátkového kalendáru vo výške 2.000 Eur
- pokles pohľadávok na účte 319 a 318 nastal aj z titulu zaplatenia resp. preukázania
úľavy na miestnych daniach a poplatkoch z roku 2010 vo výške 521 Eur
- nárast pohľadávok na účte 378 nastal z titulu v porovnaní k 31.12.2010 z dôvodu
nezaplateného nájmu za prenájom Sociálnych zariadení v sume 100 Eur
- úbytok pohľadávok na účte 378 nastal z dôvodu nízkych nedoplatkov z vyúčtovania
služieb nájomníkom obecných bytov ako aj z dôvodu nižšieho preplatku na
vyúčtovaní príspevkov poskytnutých Spoločnému Obecnému úradu v L.Mikuláši
a taktiež v sume účtovaných dodávateľských dobropisov na uvedený účet čo činí
úhrnom 370 Eur
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-

-

nárast záväzkov na účte rezerv (323) nastal z titulu valorizácie platov a platových
postupov v roku 2011 ako aj z titulu väčšieho objemu auditom overených účtovných
záznamov
úbytok záväzkov (účet 479 resp. 461) nastal z titulu splatenia úverov, či už to ŠFRB
alebo bankových v celkovej výške 7 290 Eur
nárast záväzkov nastal na účte 479 z titulu úhrad od nájomníkov obecných bytov do
Fondu údržby a obnovy vo výške 1 114 Eur
nárast záväzkov na účtoch 331, 336, 342 nastal v porovnaní k 31.10.2010 jednak
z dôvodu valorizácie platov v roku 2011 ako aj z dôvodu, že v roku 2010 sa ročné
odmeny vyplácali vo výplatnom termíne za mesiac 11/2010 a v roku 2011 sa ročné
odmeny vyplácali vo výplatnom termíne za mesiac 12/2011
nárast na účte 341 vo výške 208 Eur nastal z dôvodu zmeny legislatívy, nakoľko do
31.12.2010 boli obce oslobodené od platenia dane z príjmov z predaja majetku a od
1.1.2011 toto oslobodenie pre obce už neplatí.

6. Výsledok hospodárenia v celých eurách
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
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
Výsledok hospodárenia
/ + kladný VH, - záporný VH /

Skutočnosť
k 31.12. 2010

Skutočnosť
k 31.12.2011

Predpoklad
rok 2012

Predpoklad
rok 2013

215 960

98 272

94 591

100 833

10 609
14 172
37 534
430
130 751

17 951
12 374
42 568
333
1 565

10 507
13 689
44 644
392
1 333

11 398
16 364
47 791
354
1 333

14 663

15 156

15 433

14 827

3 591
-4 209

4 001
-4 113

4 264
-4 327

4 264
-4 500

1

211

2

2

215 012

160 219

127 259

103 560

394

308

150

150

--

--

--

--

-58 450

-73 306

-74 367

-76 789

40 289
2 721

80 881
3 420

47 331
3 937

20 920
4 213

5 563
-107 595

413
-1 891

244
-1 230

245
-1 243

- 948

+ 61 947

+ 32668

+ 2727
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Výsledok hospodárenia kladný v sume + 61 947 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov
- Nárast na účtoch skupiny 50 vo výške 7 352 Eur vznikol jednak tým, že boli vyššie náklady
na spotrebované energie z dôvodu zvýšenia ceny energií ako aj tým, že
v roku 2011 sa robila údržba kultúrneho domu aj tým, že v roku 2010 boli náklady na
zakúpený materiál použitý na údržbu pozemkov a stavieb účtované na účet 511
a v roku 2011 boli tieto náklady účtované na účte 501.
- Pokles na účtoch skupiny 51 vo výške 1 798 Eur vznikol hlavne tým, že v roku 2010 boli na
účet 511 účtované aj náklady na obcou zakúpený materiál použitý na údržbu ale aj zavedením
šetriacich opatrení, čo sa týka platenia za ostatné služby (účet 518). Na druhej strane sa zvýšili
náklady na reprezentáciu aj tým, že v roku 2011 bolo v obci viac jubilujúcich občanov
dôchodkového veku, ktorým boli pri tejto príležitosti odovzdané dary formou darčekových
košov a ostatným občanom na rozdiel od roku 2010 boli tiež pri príležitosti mesiaca úcty
k starším odovzdané upomienkové
predmety (uteráky s erbom obce).
- Nárast na účtoch skupiny 52 vo výške 5 034 Eur vznikol predovšetkým zvýšením platov
starostu obce a pracovníkov obce z titulu ich valorizácie resp. platového postupu do vyššej
platovej triedy, z čoho sa odvíja aj výška príspevkov do poistných fondov ako aj výška tvorby
sociálneho fondu.
- Pokles na účtoch skupiny 53 vo výške 97 Eur vznikol predovšetkým zavedením šetriacich
opatrení.
- Pokles na účtoch skupiny 54 vo výške 129 186 Eur vznikol tým, že v roku 2010 obec
predala LVS a.s. zrealizovanú časť kanalizácie, pričom celá čiastka obstarávacej ceny bola
zaúčtovaná na účte 541, taktiež sa v roku 2010 predalo viac smetných nádob v porovnaní
s rokom 2011, na druhej strane obec zaviedla šetriace opatrenia, čim sa znížili náklady na účte
548.
- Na účtoch skupiny 55 bol nárast nákladov 493 Eur a spôsobila potreba vyššieho vytvorenia
rezerv jednak na mzdové náklady (nevyčerpaná dovolenka ako aj na audit).
- Na účtoch skupiny 56 bol nárast na účte 568 o 410 Eur z a to predovšetkým z titulu jednak
prehodnotenia poistných zmlúv, ktoré mala obec uzatvorené a jednak zvýšením bankových
poplatkov.
- Na účtoch skupiny 58 vznikol nárast vo výške 96 Eur, ktorý bol spôsobený predovšetkým
z dôvodu vyššieho príspevku odvádzaného do Spoločného obecného úradu so sídlom
v L.Mikuláši
- Na účtoch skupiny 59 vznikol nárast vo výške 210 Eur na úče 591 a to hlavne z titulu zmeny
legislatívy, nakoľko počnúc 1.1.2011 už obce nie sú oslobodené od dani z príjmov pri predaji
obecného majetku
- Pokles na účtoch skupiny 60 vo výške 86 Eur vznikol hlavne tým, že od 04/2011 z dôvodu
úmrtia opatrovanej osoby nemala komu poskytovať opatrovateľskú službu a teda nemala
z tejto činnosti ani výnos.
- Nárast na účtoch skupiny 63 vo výške 14 856 Eur vznikol predovšetkým zvýšením
poplatkov za komunálny odpad ako aj zvýšením výnosov za správne poplatky (osvedčovanie,
stavebný úrad, rybárske lístky, vydané potvrdenia).
- Nárast na účtoch skupiny 64 vo výške 40 592 Eur vznikol ako rozdiel medzi poklesom na
účte 641 tým, že v roku 2010 obec predala LVS a.s. zrealizovanú časť kanalizácie, pričom
celá čiastka kúpnej ceny bola zaúčtovaná na účte 641, taktiež sa v roku 2010 predalo viac
smetných nádob v porovnaní s rokom 2011. Na druhej strane obec zaradila v roku 2011 do
majetku novozistené pozemky vo výške 60.543 Eur, ktoré mala vedené na Liste vlastníctva
a ktoré získala delimitáciou od štátu, čo sa odrazilo na stave účtu 648.
- Na účte skupiny 65 (účet 653) bol nárast o 699 Eur z titulu vyššej zúčtovávanej rezervy tak
na dovolenku ako aj na audit
- Na účtoch skupiny 66 bol celkový pokles vo výške 5 150 Eur. Tento bol spôsobený tým, že na
účte 662 bol u milne zaúčtovaný podiel z dane z príjmov poukázaný obci v roku 2010
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-

(namiesto účtu 632 zaúčtované na účte 662), na druhej strane tento pokles bol kompenzovaný
nárastom na účte 668, kde bolo obci vyplatené poistné plnenie zo zrušených poistných zmlúv.
Na účtoch skupiny 69 vznikol pokles v celkovej výške 105 705 Eur. Tento vznikol
predovšetkým zúčtovanou kapitálovou dotáciou (účet 694) poskytnutou z Environmentálenho
fondu na výstavbu kanalizácie, ktorá bola v roku 2010 predaná LVS a.s. Pokles vznikol aj na
účte 693 nakoľko v roku 2010 sa v obci uskutočnilo 3 volieb, na ktoré boli poskytnuté dotácie
zo ŠR (2x samospráva+1x NR SR), v roku 2011 sa v obci uskutočnilo len Sčítanie
obyvateľov, domov a bytov. Na druhej strane na účte 697 bol zúčtovaný transfer od subjektov
mimo verejnej správy poskytnutý na organizovanie „Behu oslobodenia Beňadikovej, ...“

7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2011 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Účelové určenie grantov a transferov
Krajský stavebný úrad
Krajský úrad životného
prostredia
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo životného
prostredia
Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny L.Mikuláš
Krajský úrad pre cestnú
dopravu a pozemne
komunikácie
Ministerstvo vnútra SR
Ostatné subjekty mimo
verejnej správy
Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR

Štátna správa na úseku územného plánovania
stavebného poriadku
Výkon štátnej správy na úseku životného
prostredia
Prenesený výkon štátnej správy na úseku
evidencie obyvateľstva a REGOB

Suma prijatých
prostriedkov v €
427
52
151

Podiel z výnosu za geotermálne zdroje

84

Aktivačná činnosť UoZ

127

Štátna správa na úseku cestnej dopravy
a pozemných komunikácií

24

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov r.2011

447

Sponzorstvo „Behu oslobodenia...“

180

Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie,
ktorou je návrh územného plánu obce

3 320

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
 V 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) v celkovej výške 654 Eur
 Dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 127 Eur je refundáciou
výdavkov vynaložených v roku 2010 na aktivačnú činnosť UoZ v obci
 Dotácia poskytnutá na pokrytie výdavkov vynaložených na Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov vo výške 447 Eur, je tiež pokrytím výdavkov pri výkone štátnej
správy, avšak tento výkon sa uskutočňuje len raz za 10 rokov.
 Grant od 3 subjektov mimo verejnej správy vo výške 180 Eur bol obci poskytnutý za
účelom čiastočného pokrytia výdavkov na športovú akciu organizovanú obcou
„XXV. ročník Behu oslobodenia Beňadikovej, Jakubovian, Jamníka, Konskej
a Liptovského Ondreja“
 Na základe podanej žiadosti bola obci poskytnutá kapitálová dotácia vo výške
3 320 Eur za účelom pokrytia nákladov na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je návrh územného plánu obce (Doplatok za Návrh + Čistopis ÚPN-O)
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7.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2011 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.8/2009
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Telovýchovná jednota
Sokol Beňadiková

Bežný transfer na činnosť telovýchovnej
jednoty

Suma poskytnutých
prostriedkov v €

2 656

7.3 Významné investičné akcie v roku 2011
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2011:






Práce na obstaraní ÚPN-O Beňadiková (Doplatok za Návrh + Čistopis ÚPN-O)
Prípravné práce na rekonštrukcii miestnych komunikácií v obci
Práce na zhotovenie autobusových zastávok
Práce na realizácii rekonštrukcie športového areálu
Prípravné práce na rekonštrukcii chodníka v obci

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
 pokračovacie práce na obstaraní ÚPN-O Beňadiková
(územno-plánovacia dokumentácia obce)
 pokračovacie práce na realizácii stavby Rekonštrukcii športového areálu
 realizácia stavby Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci
 pokračovacie práce na výstavbe nových 2 autobusových zastávok
 realizácia stavby Rekonštrukcia chodníka a vyznačenie cyklotrasy v obci Beňadiková
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Vypracoval: Janka Klepáčová SIGNED

Predkladá: Janka Klepáčová SIGNED

V Beňadikovej dňa 30.mája 2012

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