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Závereč ný ú č et obce
a rozpoč tové  hospodárenie za rok2018

l. Rozpoč et obce na rok2018

Základným nástrojom ť rnanč né ho hospodárenia obce bol rozpoč et obce na rok
2018. Obec zostavi| a rozpoč et podť a ustanovenia § l0 odsek I  zŇna ě.583/2004 Z.z.
o rozPoětových Pravidlách ú zemnej samosprávy a o zmene a doplnení  niektorých zákonov
v znení  neskorŠ Í ch Predpisov. Rozpoč et obce na rok 2018 bol zostavóný ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podť a schválené ho rozpoč tu na rok 2018.
RozPoČ et obce bol schválený obecným zastupitel'stvom dňa 08.12.2017, uznesení m č í slo
139/2017.
Rozpoěet nebol menený poč as celé ho roka.

Rozpoč et obce k 31.12.2018

2. Rozbor plnenia prí jmov za rok2018

Z rozpoČ tovaných celkových prí jmov 387 .842,00 EUR bol skutoč ný prí jem k 31.1 2.2018
V Sume 724.640,87 EUR, č o predstavuje navýš enie o 86,84 oÁ. Rozpoěet bol navýš ený
schválení m dotácie z Environmentálneho fondu - na dokonč enie kanalizfucie (s.č . 1-20) vo výš kl
200.000,-- Eur, dotáciou z MV SR - na pož iarnu zbrojnicu vo výš ke 30.000,-- Eur, prijatí m
Úveru zPrima banky Slovensko, a.s. - vo výš ke 50.699,07 Eur (ú ver bol použ itý na ú hradu

Sehválený
rozpoč et

Schválený
rozpoč et

po poslednej
zm§ne

]  387É 42
z toho :

Bež né  prí jmy 274342 274342
Kapitálové  priimy l l2000 1 l2000
Finanč né  priimy 1 500 1 500
Prijrn} ., RO s prár,rrr.rLr subiektivitou
\ 'ýdavkl celkom ?{ 3.87, 4ž
z toho :

Bež né  výdavky l856]2 l85672
Kapitálové  výdavky 121500 121500
Finanč né  výdavky 31770 3I770
V.ve{ avk 3,, í { . $ s irriirerou s rtlr i c k i vi tott 48900 48900

, ,,§8ř842 ,

Rozpoč et na rok 2018 Skutoč nost' k 31.1 2.2018 '%  plnenia
387.842.00 724.640,87 navýš enie o 86,84

liiozuoč et obce



faktú r za miestne komunikác ie (za kostolom) a faktú ry za podlahy v priestoroch MŠ ;. Bola

prijatá finanč ná výpomoc vo výš ke 11.000,-- Eur, ztoho 6.000,-- Euí  (Ing, Peter PaulovČ rik -
kanalizácia) a 5.000,-- Eur (Slavomí r Č eěko - miestna komunikácia s.č . 68-74). K navýŠ eniu

doš lo aj v polož ke podielových daní  (navýš enie o 17.846,- Eur) a dane z nehnuteť ností

1navýš enie o 5,ól4.38 Eur).

l" §ež né  prí jmy

Zrozpoótovaných bež ných prí jmov 274.342,00 EUR bol skutOč ný Prí jem k 31.12.2018

V Sume 336.713,15 EUR, č o predstavuje prekroč enie plnenia o 22,73 Yo.

a) daňové  prí jmy

trloznoč et na rok 2018 Skutoč nost' k 31.12.2018
nÁ plnenia

274.342 336.]13,I5 I22,73

Rozpoč et na rok 2018 Skutoč nost' k 31.12.2018 '%  plnenia

17I .440 195.966,90 1I4,3l

Výnos dane z prí jmov poukázaný ú zemnej samospráve

Zpredpokladanej"ť rnanEnej č iastky v sume 154.000,00 EUR zvýnosu dane zPrí jmov boli

k3LI2.2018 poukázané  finanč né  prostriedky zo Š R v sume | 7I .846,00 EUR, Č o Predstavuje

plnenie na 111 ,59 Yo.

Daňz nehnutel'ností
Zrozpoé tovaných 15.000,00 EUR bol skutoč ný prí jem k3I .I2.20I8 v sume 20.614,38 EUR, Č o

ie t ll,+ l %  pinenie. prí jmy dane zpozemkov boli v sume 15.753,04 EUR, dane zo stavieb boli

ur.,-" 4.86I ,34 EUR-uáu.r" zbytov boli vsume 0,00 EUR. K31.12.2018 obec eviduje

pohť adávky na dani z nehnuteť ností  v sume 1 .598,99 EUR.

Daň za psa
Zrozpo| tovaných 240,00 EUR bol skutoč ný prí jem k3Lt2.20I8 v sume 240,00 EUR, Č o je

100,00 7o plnenie. K 3 1 . | 2.20í 8 obec eviduje pohť adávky za psa vo ýŠ ke 50,00 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpoč tovaných 2.20Ó,OO ĚuR uot skuioč ný prí jem k 3I .I2.20I8 v sume 3.266,52 EUR, ěo je

148.48 oÁ plnenie. K 31.I2,20I8 obec eviduje pohť adávky na poplatku za komunálnY odPad vo

výš ke 1.212,24 €. V obci bol ž etónový spósob poplatkov zaTKO,

b) nedaňové  prí jmy:

na rok 2018 Skutoč nost' k 31.12.2018 7o nlnenia

35.852 40.2I1,78 112,,16



Prí jmy zprenajatych budov, priestorov a objektov
Zrozpoč tovaných 10.550,00 EUR bol skutoč ný prí jem k3I .12.201,8 v sunre 1

je 98,74 %  plnenie. Uvedený prí jem predstavuje prí jem z prenájmu obecný
š tandardu - 9 bj.a 5 bj.. Obec eviduje pohť adávky napopiatkoch zanájon
výš ke 2.248,51 Eur.

Administratí vne poplatky a iné  poplatky a platby
Administratí vne poplatky - správne poplatky, poplatky za stravilé , vrá
vypú š ť anie odpadových vód:
Zrozpoč tovaných 25.302,00 EUR bol skutoč ný pdjem k31.I2.20I8 v sume 2
je l17,76 7o plnenie. Obec eviduje pohť adávky za poplatky za vypú š t'anie oc

ť yzických, ale aj právnických osób k 31.12.2018 vo výš ke 1,0,919,65 EUR

Prijaté  granty a transfery
Z rozpoč tovaných grantov a transferov 67.050,00 EUR bol skutoč ný prijenr vo
EUR, č o predstavuje navýš enie o 49,94 % o .

| .416,8l EUR, č o
h bytov niž š ieho
k 31.12.2018 vo

ky, poplatky za

| .794,97 EUR, č o
ladových vód od

100,534,47

poskvtovatel' dotácie Suma v ELIR Ui ll
Transfé r na voť by 691,56 Voť by

Krajský š kolský ú rad Preš ov 883,00 MS-5roč né deti

Dobrovoť n á pož iama ochrana S R 1.400,00 Dobrovol'irý hasit
oddiel

;ký záchranný

Urad vlády SR 3.500.00 Sportová výblava re posilňovňu

Ministerstvo financií  sR 50,I7 Ochrana prí rc,dy

Urad PSK 2.000.00 Modernizácia š po

* Zahryznime sa d

toví sk
IHruš tič ky"

Zo SR fin. riaditeť stvo 200,39 Na prenesený výk
obyvateť stva

ln- evidencia

UPSVaR Vranov n/Topť ou 23.902,60 §54+ §5O.i J §5 a

UPSVaR Vranov n/Topť ou 2.058,88 Osobitný prí iemc

MF SR Bratislava 17.000,00 Revitalizácia cent álnei zóny obce
l m plementač ná agentú ra MPSVaR
SR Bratislava

36.094.69

12.753,18

NP KC
NP TSP

Gran§ a transfé ry boli ú č elovo urč ené  a boli použ ité  v sú lade s ich ú č el



na rok 2018

322.769,: j1

Skutoč nost' k 3l. l 2.20t 8
387.842"00

na rok 2018 Skutoč nost' k 31.12.2018
295.969.00

2. Kapitť rlovú  priinr3,

Kapitálové  prljmy boli rozpoč tované  vo výš ke 112.000,00 EUR, skutoč ný prí j
EUR. Plánovaný kapitálový prí jem bol prekroč ený o 188,19 oÁ. Okrem 1olát
Projekt:  ,,ZvýŠ enie energetickej hospodárnosti a modernizáciamaterskej š krrly
vo výš ke 92.769,51 EUR (z MV SR), doš la dotácia vo výš ke 30.000,00
zbrojnicu (z MV SR) a dotácia vo výš ke 200.000,00 EUR na dokoněen
Environmentálneho fondu).

bol322.769.51
vanej dotácie na
obci Benkovce"
UR na pož iarnu

kana| izácie (z

Zrozpoč tovaných finanč ných prí jmov l500,00 EUR bol skutoč ný prí jem k3
65,158,21EUR.
Vroku 2018 bol prijatý nový ú ver zPrima banky Slovensko, a.s. vo výš k
a finanč ná výpomoc vo výš ke l1.000,00 EUR.

.12.2018 v sume

50.699,07 EUR

3. Rozbor č erpania výdavkoy za rok 2018

Zrozpoětovaných celkových výdavkov 387.842,00 EUR bolo skutoč n]e
v sume 697.540,44 EUR, ěo predstavuje navýš enie ěerpania o 79,85 Yo .

1. I tež nó výtlavky

Zrozpoč tovaných bež ných výdavkov 234.572,00 EUR bolo skutoěne
v sume 295.969.00 EUR, ztoho obec skutoč ne č erpala 243.728,10 EUR a š kola

k 31.12.20l8

:  k 3 1.12.2018

2.240,30 EUR.

Č erpanie jednotlivých rozpoč toqých polož iek bež né ho
závereč né ho ú č tu.

je prí lohou

Skutoč nosť  k 3r.1 2.2018
112,000

} . l] 'r,í .irrrové  í inanč né  operácie:

234.572

6

Skutoč nost' k 3 1.12.201 8

rzpoč et na rok 2018 olo č ernanie
697.540.44 179.85

I21-5I  Yo



Medzi významné  polož ky bež né ho rozpoč tu patrí :

y'dy, platy, služ obné .pdjmy a ostatné  osobné  vyrovnania
Na mzdY sme Plánovali v ioipoČ te sumu 78.760,0:0 EUR. Skutoč né  č erpanie k31.12.20t8 bo1oV Sume 89'918,41 EUR, K navýš eniu doš lo navýSení m p"Otu projektov cez ú pSVaR SR.Poistné  a prí spevok do poist ovní
Zrozpoětovaných 28.850,00 EUR bolo skutoč ne č erpané  k31.I2.20IB v sume 35.9I3,49EUR,č o je navýš enie oproti rozpoč tu o 24,48 oÁ.

Tovary a služ by
Zrozpoětovaných 118.462,00 EUR bolo. skutoč ne č erpané  k31.12.201[ l vsume 153.632,10EUR, Č o je Plnenie navýŠ en é  o 29,69 Yo. Ide o prevádzko've v; ;aavky vš etkých stredí sk ocú , akosú  elektrická energia, Plyn, vodné , poš tóvné , telefonne poplatky, vš eobecný materiál,rePrezentaČ né , web stránka obce, inzercia, dopravné , rutinná a š tanáardn á ú drž ba,ostatné  tcrvarya sluŽbY, K navýŠ eniu doŠ lo v dósledku č erpania'dotácie na nákup-sportouerro náradia doposilňovne a č erpaní m bež né ho transferu nu r"uituli.áciu parku.
Bež né  transfery
Zrozpoětovaných 4,500,00 EUR bolo skutoč ne č erpané  k31.12.2018 v sume 13.745,72EIUR.K znaČ né mu navýŠ eniu doŠ lo z dóvodu 655. výroč iu p:* .i'piromnej zmienky o obci Benko,n,ce a
9"1:."j 

viac kultú mYch aktiví t, pretož e od májá 2016 zaěalo svoju č innosť  Komunitné  centrum.DalŠ ie transferY boli:  Výstup ná Inou.., MDŽ,D.ň ;Úrcrov, Děň Rónnov, Deň matiek, 1. Máj,MDD, Deň rodinY, volejbal, futbal, uví tanie detí  do ž ivota, 
_jubilanti, rulhejbal, mesiac ú ctyk starŠ Í m, MikuláŠ , 

_!on_c9r9Č né  posedenie, Silveste., pi.r, č lenské  prí spevky (SoU, ZM6S,ZMo VR, MAS, RVC, CVČ , DHZO...).
SPlácanie Úrokov a ostatné  ptaiby sú visiace s ú vermi, p6ž ů č kami a návratnýmifinanč nými výpomocami
Z rozPoětovaných 4,000,00 EUR bolo skyloč .ne wč erpané  k31.12,2018 v sume 2,75128EUR,č o predstavuje 68,98 %  č erpanie. obec splácala ibá bankou predpí sané  ú roky z ú veru.

2}  Katlitálovó l,ýtiavkv :

ZrozpoČ tovaných kapitálových výdavkov 121.500,00l]UR bolo skutoč ne č erpané  k31.12.2018V Sume 357,319,85 EUR, Tieto výdavky y t/ kajú  budovy 5D u ocú  1sptáá t* t,i, § Antoš )vo výŠ ke 2,000,00 EUR, miestnej komunikáóie vo výš k e 19.004,96 Eú Ř, kanalizácievo výš ke210,78892 EUR, revitalizácie párku vo výš ke 4.78Ž,52 EUR, projektu ,,Zl.ýš enie energetickejhospodárnosti a modemizáciamaterskej skály v obci B.nkou..,. vo výš ke ] 20,743,45EUR.

3}  VÝdavhcvó finanč né  operácie :

_ Rozpoč et na rok 2018 §kutoč nost' k 31.I  2.2018 / o ilerpania
31.770 44.251,59 l39,29l rozpoč tovaných 3 1,7 7 0.00 Eu@ffiffi 

r sq ELn
;?,'ď'"j l':# l"" T]J: : .] ] ": '^ n?r"% o, 

Tieto 
T"".Ť "á "p* * i" 

bon eerparrJirarleooune :  697.29EUR - sPlátka Póž ič ky fy Antoš  Vranov n/Topť ou r.'p"r"n"á"á;; Í .; finň"iXi,",] ] Í ; Í i14,776,52 EUR - sPlátka Úveru Prima banke nai.nui,lv.e (moderni zácia K,D a ocU. miestnekomunikácie),6,361,7t 
P,UR - splátka ú veru esóárt"iolňa na biomasu), 5.435,64 EUR _

sPlátka za nájomné  byty 5 bj. (š FRB) , 16.980,43 EUR (miestne komunikácie)

na rok 2018 §kutoč nost' k 31.1
12l .500 357.3 19,85



4" §} rcbvť tlk/ s* fucrl* k rrlapCIč ttrváh*  lrosporlánenia za r*

bež né  prí jmy obce

bež né  prí jmy RO

Bež né  výclavky spolu

z toho :  bež né  výdavky obce

bež né výdavky RO

Bež né  hospodárenie - prebytok

42.056,22

36.71,3,1,5

5,343,07

95.969,00

43.7ZB,70

22.769,51

57.31,9,B5

0

35,487,4B

,,25I ,59

29.9B3,94

EUR.
v} š ke 30.000,00 EUR,

up š portových potrieb

spolu

z toho :  kapitálové prí jmy obce

kapitálové prí jmy RO

spolu

:  kapitálové  výdavky obce

kapitálové  výdavky RO

Prebytokbež né ho

Vylú č enie z prebytku

Upravený

I lpravený schadok

Prí jmy z ť tnanč ných operácií

Výdavky z, ť tnaněných operácií

Ro z d ie I  finanč ných operácií

PRIJMY SPOLU

VYDAVKY SPOLU
Hospadú remí e abcenospOaarenle oDce

Prebytok rozpoč tové ho hospodárenia k31.12.2018 bol v sume 32.
z tohto prebytku vylú č ime zostatok dotácie na hasič skú  zbrojnicu
5 .2l 7,48 EUR na r evitalí záciu parku a 27 0,00 EUR vrátk a z dotácie na
do posilňovne.

Na základe uvedených skutoč ností  navrhujeme skutoč nú  tvorbu
2018 vo vý-š ke 0,00 EUR (10%  z prebytku).

fondu za rok

Hospodárelnie obce kutoč nosť  k 31 .1 2.2a18 v tlLJR

Bež né  pdjmy spolu

52,Z40,30

46.087,22

322,769,5I

357.319,B5

Kupi lt ilot t i hospodárenie - schodok _34.550,34

+ 11.536,88

-23.950,60

-23.42B,7Z

65.I5B,21

+ 20.906,62

697.540,44

+ 32,443,5O

8



5. Tvorba a použ itie prostriedkov peňaž ných fondov
a sociálneho fondu

Rezervný fond

obec nevytvárala rczervný fond vzmysle ustanovenia § 15 zákona
o použ ití  rezervné ho fondu rozhoduje obecné  zastupiteť stiro.

(rezervné ho fondu)

ě.58312004 Z.z. v z.n.p..

Fond ."r"* rrý §UR
PS k 1 .1,20I ] l82.63
Prí rastky - z ptebytku rozpoč tu za uplynulý

--- 
rozpoětový rok 2017

339,25

- z rozdielumedzi výnosmi a nákladmi
z podnikateť skej č innosti po zdanení

- z ť tnaně\ých operácií
Ubytky - použ itie rezervné ho fondu :

- uznesenie ě. zo dňa obstaranie
- uznesenie č . zo dňa obstaranie

- kr} tie schodku rozpoč tu 521,88
- ostatné  ú b} .tky

KZk31,12 )
) J,00

Sociálny fond

Tvorbu a použ itie sociálneho fondu upravuje kolektí vna zmluva.

sociálny fontl
ZS k 1.1.20l8 t39,93
Prí rastky - pwinný prí del - 1% 763,64

- povinný prí del - 1oÁ | 63.64
- ostatné  prí rastky 0

Ubytky - závodné  stravovanie 0

_- 
regeneráciu PS, dopravu 0

- dopravné 0
- ostatné  ú br,tkv

JJ l 497 "22

9

L_

§rlme v F'I IR



1,1

6. Bilancia aktí v a pasí v k 31.12.2018

AKTÍ va

PASiva

ZS k 1.1.2018 vEIJR

Neobež ný majetok spolu

ztoho:
2,037.478.54

l24,49I "22

27.01

Dlhodobý nehmotný majetok

I  

DlhodobÝ hmotný majetok

I  
Dlhodobý fi nanč ný .ajetok

, Obež ný majetok spolu

z toho :

IZásoby

I  
Pokladnica

l 
Dlhodobé  pohl'adávky

I  
Krátkodobé  pohl'adávký

Finanč né  ú ěty

i 
Poskytnuté  náuratné  fin. v:ýpomoci dllr.

l: ,"; ,: r* * U 

návratné  fi" výporn""l

rozlí š enie

KZ k 3t.12.2018vEUŘ
Majetok spotu

1.689.129.67

l .678.338.8l i 
'n26í s? 

s8

92,512.94

Názov

ýtŇffiEffi
ZS k t.1.2018vEUR KZ k 3l.t2.2018vEt]R

1.782.6] ,3.7l 2'161- 69.76
vlastné  imanie 528.189,87 l s+ rznsa

Oceňovacie rozdiely -1I .52 -l1.52
Iondv

0

v y§le(rok nospooarenla

Ň

528.201.39 541.309.20

283.449"l5 365.899.74

Z tono :

R"r"^ r) 1.080,00 1.200.00

l0



T- §} re&§* xď *  * ť ave n vÝv* ji ď} hu k 3l-t3.2018

Obec k 31.12.2018 eviduje t ieto závázky:
voč i bankám - prima banka

_ CSOB
- voč i š tátnym fondom - Š Png
- voč i dodávateť om
- krátkodobé  finanč né  výpomoci
- voč i zamestnancom
- voč i poistbvniam a daňové mu uradu

,§" §"§clsg;exd* rť fi §ť  px"í sp* v§rovÝ* h * lrganí iráeií

obec Benkovce nie je zriaďovateť om ž iadnej prí spevkovej organi zácie.

Obec v roku 2018 neposkytla dotácie fyzickýmosobám.

$- ř} refulogď t l Posk.l"í nntyc| r t l* fáciách prrivnick3.,m osolrám a fvzi.kým $§$ř} i,m- p* ď* §krttcl} * rn p* ďloa § ? ctil* . ; l zákona č .§s3/2iX}  4 Z.r,.

123,039,54

43.324,47
l05.714,25
22,016"02

1 1.000,00

12.737,94

9.586,89

1l

zuctovanle medzi subjektami VS 0 35,487,48

T:r§Ť 4A:I51.249.07

43.305"80 55.338.25
Bankové  ú very a výpomoci 87.814,28 l

^ -^  ^ -, -^  l

134.039.54
rozlí š enie

>  lv.Y l+ )oy 1.254.772"34

dcttácie
uč elové  urč enie dotácie :  uviest'
- bež né  výdavky na ....,
- kapitálóvé  

"ň;k; ; ,

Suma poskytnutých
finanč ných

prostriedkov

^ 2-

Suma skutoč ne l norOiel
použ itých l rstÍ .z -
í inanč ných 1 stÍ .r.l

prostrierlkov
-3-



§ { §" §} q} { "§§} *  kxť e§'sk: i č §r* n* st*

Obec nepodniká.
SJ nerozpoč tová oblast':  Prrjmy :

Výdavky:
4.749,07 EIJR
4.277,40 EUR.

í  §, F'j axla §§ď§§ó * sn* * x"§* * §&px* * l §§sxx ť } §s* 5,.* §x vx* rg§ §} $v v* č * ;

a) zriadeným a založ eným právnickým osobámV sú lade s ustanovení m § 16 ods. 2 zákona č .58312004 o rozpoč tových pravidláchÚzemnej samosPrávy.a o Zmene a áoplnení  niektorých ,,í konou v znenineskorš í ch predpisov máobec finanČ ne usPoriadat' svoje hosioa,i...ri. ,.á:á;-fi;anč ných vztahov k zriadeným alebozaloŽeným Právnickým osobám, ivŽrcuY^ ,o.otaň'--'ioorritu,"rom a prá.vnickým osobám,ktorým PoskYtli finanč né  P* .t.i.-itv svojho .orpoč tu,'ďalej uspori* Jui'nrr* č né  vzt,ahy kš tátnemu rozpoč tu, š tátnym'fonooÁ,lárpoeiom inych oú r uk rozpoč torrr vú c.
FinanČ né  usPoriadanie voČ i zriadenýmprávnickým osobám, t j. rozpoč tovým organizáciám:
-prostriedky zriad'ovatel'a, vlastnó prostriedky RO

Rozpoč tová
organizácia

ZŠ  s MŠ  Benkovce
-prostriedky
zriaďovatel'a
-vlastné  prostriedky

Suma poskytnutých
finanč ných

prostriedkov

suma skutoč ne
použ it/ ch finanč ných

prostriedkov

46.085,53

594.00
46.085,53

594.00
0

0

-prostriedky zo Š R, prostrední ctvom KŠ Ú v Preš ove

Rozpoč tová
organizácia

ZŠ  s MŠ  Benkovce

Suma poskytnutých
finanč ných

prostriedkov

883.00

suma skutoč ne
použ itých í inanč ných

prostriedkov

883.00

Roz:diel - vrátenie

Rozdiel - vrátenie

12
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; : "rT: !: :e 
uznesenia oZ č í slo 38/12/2013, Z() dňa 13.12.2013,

VYPracovala:  Mgr. I ] ubica Sabolová predkladá: Ing. Viera pavliš ková
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