
VýroČná správa o hospodárení obce Benkov ce za rok2Ot7predkladaná v súlade s § 20 zákona NR SR č.43l/2002 Z. z. o účtovníctve

N dzov účtov n ej j e dn o t ky
Sídlo:
Dátum zriadenia:
Identi/ikačné číslo - tČO:
Daňové identffikačné čís Io:
Kód obce:
Kód okresu:
Prdvnaforma:

OKEč:

vedenie obce
. štatutdr obce :

. ztÍstupca Štatutdra:

Orgdn samospráuy obce
poslancioz:

slavomír Čečko
JozefDudáš
Mgr. Marián Ol'šav
Beáta Babinská
Marián Švarný
Matej Olach

Kontrolór obce: Renáta Lešková

z toho riadiaci:
zamestnanec kontroly:
ostatní:

obec Benkove
Obecný úrad č. 22, BeŇovce,094 02 Sl. Kajňa
zákonom SNR č. 369ll9g0 Zb. o obecnom zriadení
00 332 267
2020640875
544 086
713
80l - obec
(samostatný územný samosprávny a správny celok SR)
75ll0 - všeobecná

Ing. Viera Pavlišková - starostka obce
Milan Baník - poslanec obecného zastupitel'stva

obecné zastupiteťstvo

o počet komisií OZ: 5

Obec má vo svojej zriaďovatefskej pósobnosti rozpočtovú organizáciu_ Materskúškolu a pozastavenú ěinnost' od 1.9.2014 Základnáškola.

9b'9_ 
má zriadený aj dobrovol'ný hasičský 

.zbor bez privnej subjektivity, náklady na činnost,ktorého sú súčasťou celkového hospodárenia obce.

Počet zamestnancov k 3l.t2.2017 17 zamestnancov
2 - starosta obce, riaditel'MŠ
l hlavný kontrolór obce (na skrátený úvázok)

o obecný úrad l3
o materská škola 4

Ciel' Predkladanej výročnej sprdvy o hospodárení Obce Benkovce je poskytnút,zo základné informácie o majetkovej a finančnej situácii obce v rozsahu stanovenom
zákonom
o účtovníctve

o prehťad príjmov a výdavkov v roku 2017



o prehl'ad o prijatých, poskytnut ých a

Základné údaje o obcí

Samosprávny kraj : Prešovský
Okres: Vranov nad Topl'ou
Región: Horný Zemplin
Počet obyvatel'ov: 546
Rozloha: 824ha
Prwá písomná zmienka: v roku l363

Všeobecné informácie: info@obecbenkovce.sk
Podatel'ňa: podut.lnu@ob..ĚnkŇěŘ:

Inťormácie o napíňaní webového sídla: iadmin@obecbenkovce. sk

sekretariát:
Tel.: 0í l 449 41 51
Fax.:057 l 449 41 51

zúčtov aný ch transferoch

E-mail : sekretariat@obecbenkovce. sk

Kompetencie:
obec Benkovce je samostatný Územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva sňostain. ( zákonSNR č. 36911990 Zb. oobecnom zriadení).

stavebný úrad pre obec Benkovce je zriadený v: slovenskej kajni

História obce:
praveké osídlenie

Prvé archeologické nálezY nástrojov z našej oblasti patria do mladopaleolitickej kultúry. Vdruhej Polovici 5. tisícročiu p.n.l. do našěj oblasti prichádzajú prví rol,nící. Z konca 3.tisícroČia P,n,l, sa v naŠej oblásti nachádzaji pamiatky'skupiny"vý.noao.torr.nských mohýl.Konkrétne nálezY z chotára obce Benkou"" ,aiiul'nemáme. početné nálezy v okolí sú z dobybronzovej, konkrétne.z gávskej kultúry. 7 nad,chádrul.i..1 .turšej doby železnej_ z halštatskejkultúrY - sú známe nálezy z bózprostiedného okolia"genkoviec. Z doby rímskej, konkrétne ztakzvanej Przeworskej kultúry, je najvýznamnejší 
"ái;; z Domaše _ D"bi.;j.'t*:';;nasleduje Príchod . Slovanov ao póvodia Tople a ondavy. príslušnost, územia kvel'komoravskej ríši je doteraz sporná, možno tak ůolo zakrál'asvátopluka.

Vývoj obce v Rakusko- Uhorsku

Po zániku Vel'komoravskej rÍŠe sa aj územie okolia Benkoviec postupne začlenilo doUhorského Štátu. Stredoveké dejiny a dejiny do konca Rakúsko 
^- 

Uirorska. postupné
zaČleňovanie Územia, v ktorom ,Ú an., Benkovce, do Uhorska bolo pomalé a dlhší čas totoÚzemie malo funkciu Pohraničného územia na postupne sa formujúcej hraňi s pol,skom.
PredPokladá sa, Že tY. !"li hlboké lesy, viedla tu^zrejáe obchodná Č.rtu nu sever. pre rozvojÚzemia zohralo dóleŽitú úlohu postavónie hradu čieua. pÚ. písomným dokladom o ňom je



listina z roku 1270, Prvou zmienkou o Benkovciach je listina, ktorou si šl,achtici zRozhanoviec v roku 1363 rozd,elili majetky hradu čio"u, medzi ktorými je zaznamenaná ajdedina Benkovce, MÓžeme tu oacitovat'z'listiný uňn.; v Mad,arstcrm štátnom archíve vBudaPeŠti: 
"cum Possessioniomibus seu villis ...'Benkoucň". Z obsah" ii.ii"y je však zrejmé,Že Benkovce jestvovali už pred rokom 

]36: V ň;;;ch dokumentoch zo 14._16. storočiasa Pre Benkovce Používajú názvy: Benkouch, Benkeuch, Benkoch, Benkócz. Bola tolatizovaná a mad'arizouuná podoba póvodného ,r*.,.rr.er, o názvuBenkovce, póvod tohtonázvu moŽno hl'adat'u 
"n" Benko, Čo bol asi p.uy sJtýs vznikajúcej dediny, teda človek,ktorý viedol zakladanie obce, v 1i.-i5.. storočí pi .iii g.nkou.. šl,achticom z Rozhanoviec aod roku 1524 BátorYovcom, ako súčast'majetku ň;; a:l;;;. řř."r,ř."u, boli majitel,miBenkoviec Ňá'yo""i, NádaŠdyovci, psterrraŽr.ovli, o.ug.tou.i a ich dediči. Bola to malá obecs nevel'kým PoČtom sedliackYch domácnosi i, ZačiatkZm 16 storočia sa počet obyvate1,ovzvýŠil' neskór oPát' znižil, ÚPadok obce nastar, p.i.iánu 17. storočia, ked, všeobecne naSlovensku bola doba hospoáárskeho a s.ociálnehá pokt.ru, eo sriviseio i nabozenskýmirozbrojmi i zlými,klimatickymi podmienkami. v ui.t,,iuo.h nachádzame ztohto obdobiadokladY o daňových Povinnostia.ť g.nkoučanov. v ,o.nto čase i neskór žili v Benkovciach ajrusínske obYvatel'stvo, V obci boli dva panské mlyny a zučiatkom t z. sto.oeia aj panské poliav majerskej Podobe, _Zaujímavé je, že sa pestoval i vinič, zrejme išlo o teplejšie klimatickéobdobie, Zd'alŠÍchobdoúi jezaŽnamenámorováepidenúazroku 

1663. Vroku1778obeciokolie Postihlo dost' silné zemetrasenie, ktoré ,nieilo ,uk-.. celú dedinr.'golo by vel,mizaujimavé zistit'v archívoch Podrobnej.šie fakty,io;i; rrleluo.n ,"r.il;.;i, lebo zmienky oňom nachádzame aj v histórii obcí sirjieho otória. v^|.i.^Ú.r,u 18. azačiatkom 19. storočia saPoČet obYvatel'ov ustálil na 400 - 500, pod tútá hranicu klesol až v dobe vel,kéhovYst'ahovalectva koncom l9. a zaČiatkom 20. storočia- Cholerové povstanie v roku 183lzasiahlo Benkovce asi len svojím ohlasom. Nemáme zatiri, ani doklady o tom, ako a či vóbecobec zasiahlo niečo z.revolůčných rokov 1g48l4g, či z neskoršícň národných pohybov,naPríklad matiČného obdobia. Ked'že móžeme predpoklad at,, že v Benkouciach, ako vsedliackej dedine neŽil.a Žiadna inteligencia, sotvá móžeme nejaké pozitívne doklady nájst,.NajstarŠÍm známYm obecným richtáriom bol Andrej J.sko, ktorý spravoval obec od roku1870, Po ňom Prevzal vedenie obce Ján Lancoš v roku 1883. V tóm čase na prepuknutúcholeru zomrelo aj vel'a BenkovČanov. V roku 1 884 zachvátil obec ničivý požiar. V roku1887 Prevzal funkciu obecného richtára Michal Kužma, ktory sp.auoval obec do roku 1903,Po ňom túto funkciu preberá Pavol Mul'ár, ktorý túto funkciu robil l5 rokov. V roku 1914 zobce odiŠlo niekol'ko obČanov do 1. sv. vojny, uusut po jej skončení sa všetci št,astlivo vrátilidomov, Pre zbrojné Účely použili aj náš ná.luaesi ,ioi Ž kostolnej veže. Celé obdobie l9.storoČia bY si Žiadalo záktadný výskum v archívoch, Problémom je aj to, žedokumenty sú vmad'arských archívoch a v mad'aťine.

Dejiny obdobia t. ČSn a Slovenského štátu

Rok l9l8 znamena| zánlk Rakúsko - Uhorska a vznik čsR. treba povedat,, že tunajšieÚzemie sa do ČSR zarad'ovalo postupne a neskoršie, V júni rqrq áJsio-u; r. aoeusnémuobnoveniu mad'arskej moci. Richtárom obce po vzniku CSR bol Ján Vargovič. Na totoobdobie sa viaŽe sPor BenkovČanov o pasienky so statkárom Hadik-Barkócim. V roku l923bol znkťrpený nový Zvonnakostolnú veŽu. Funkciu richtárra v rokoch 1925_193l vykonávalJozef Grec, Benkovce Patrili do okresu Vranov, do notariátu Sedliská, poštový úrad bol vTovárnom, Dedinu neobchádzali ani katastrofy, v roku l933 bol vel,ký požiar,v rokoch 1935a 1936 vel'ké Povodne, ktoré narobili vel'ké itoay, lebo práve dozrievali pol,nohospodárske
PlodinY, V roku 1938 richtárstvo v obci prebe.a vri"nui Alžo. po rozpade čiR;;;k;



.m**;iX','t'l*nkcia richtára zmenila na vládneho komisára , Až d,oroku 1 944 bol

Obdobie 2. svetovej vojny - nástup komunizmu

Koniec 2. sv.
novembralg44:::ť*'ÍXXTi#j3l'."'"J,"§"""ňix!ry*?i;it§"**i.lií#fil;
breh ostal obsadení N"'",i,-NŽ or;u5r,";.r..i"j. aoptatiti g.;ř"r;' sv.Jlm zničením,obČania boli v tomto Čase evakury*r. Dokladom listaveného frontu sú dodrres badatel,nélínie zákoPov Pod cestou 

" 
r,o,.i.'eenkovce ilň;;"b"dené 1z.oi, ió+s.iront potom rýchlepostúpil smerom_na Prešov. zac'oral.u aonm",ii'rr"o"*.lu.i o škodách, ktoré utrpeli mnohiobčania Počas frontových ,J"i"rrr. Noui rurt.i""žri obce *-;;;i starat, o obnovuzniČených hmotných n,u;'*ouT,ár. oa z. ,r.i"".:'"o;", po .ok Tbg;'b"*Jnové obdobiebolo Poznamenané aj u naseJ ot.i nartupo.n to.n,inJl, Na če_le obce po oslobodení stalPredseda miestneho narodneho u}Úo.u, prvým bol do .otu igaďš,.r"" ě.!fa, Aj predsedomoNV vo Vrano-v9 bol Benko"'e"" lor.f Muťár. V priebehu jedného roka (l 949) bolPredsedom MNV J,án Stanko a tffiníkom Michai'ol]šuu. V roku 1949 bolov obci založenémenŠinové JRD, hospodárit' ,ieÁ. v_obj.ekte ;qj.* V roku 195l bolo zmenené naváČŠinové, v ktorom uŽ boli takmer všetci rol,níci ou.". v roku 1951 funkciu predseduPreberá Ján Hobťák a tajomník" i").rc.nr., Ň""ir-predsedom a tajomníkom sa v roku1954 stávajú Štefan TelePun 
" 

Úi."n"r ol'šav. od rotu I-l53 zaěato nu áu" etapy budovanierodinných domov-zrričených 
"t"".i z. su.. uolrry.'Óřan", viacero z nichmóžeme vidiet, vPÓvodnom stave, V roku l954 bolo',vybudovanjpoŇi"stvo a 

"b;h;.'F"nkciu predseduMNV v roku l957 Prebral Ján niiv, r.áry ,poiu ,iffiniton, ukončil svoju činnost,v rokul960' V tomto roku bola zaktadnj'stola p.est'ahoru;;-;; Slovenskej Kajne. V Benkovciachostal iba L stuPeň zŠ,lel dlhoročnou riad'itel'kou u"i" ů. Hobl,áková, neskoršie túto funkciurobil benkovský rodář Mgr, P Šor.u,rr.o. v ."ř"^jqZo zazili e.rt"r". v lete záplavu,sPojenú s vel'kými Škodam], najma v pol'nohospodá.rtu". oput ovaniu týchto aáp1avneskórzabránilo vYbudovanie Priehrady Ďorás. nortrpn. úáia-uyuuao vaná noiámatorská škólka aŠkola, dovtedY sa vYuČÓvalo uireuenej budove. v r"to.r, 1960-1964 predsedom MNV bolMichal BuidoŠ, tajomníkom r'aiJ"i Óajdoš, oa .otu 1964 predsedóm štefan Vancík atajomníkom Michal Cehl'ár, Bol vrbuj9"Ú ;iJ,.iy rozhlas, elektrická sliet,, urobenébezPraŠné ulice, Ďalšími predstauit"l'ioi obce jo ."t, 
-iós 

1 boli p."o."áu-Árrdrej Nábožný, atajomník Michal Cehl'ár, ona z1.oi,l976 sa zlúčiio lm g.,rtou"" , uáesiro.,ym JRD
ár#;l,[#F;.1i8 1- 1990 nu e 't" ou." .ái-p."a*a"ieka MNv tvtarta Grofiková a

Demokratické premeny obce - po r. 1989

Rok 1989 Priniesol -závaŽné sPoločenské a politické zmeny.V celej našej spoločnosti, aj vBenkovciach nastali obro,,ské .irny. uskutočnili sa prvé oómonaticte vol,by dosamosPrávY obce, Po dlhých rokoch totalitného režimu si občania u ,ioioarrých vol,báchzvolili starostu obce 
,a 

obecné zastupitel's tvo z.uJou ,uo;ich občanov. prvým starostomBenkoviec Po komunálnYch vol'bách.,.oku_1990 Ú;i Ing. Jozef Lancoš, ktorý túto funkciuzastával 4 volebné obdobia- 16 rokov. Nové spoločJnské pomery umožnili opátovnéPodnikanie obČanov, V našej obci začali s,ikro-n" i"a"iř",Dušan Kocka (stavobné práce),Alfonz Fuňák (kovovýrobuj, Milun ňunik 1.tuu"u'nJ p.áce), Katarína ol,šavová _obchod_cukráreň, Mária Lancošová- krajčírstvo, lrJon Ivanko 1ouct oo - potraviny), Milan Butala(technický drevorezbár) Július Č",š (obchod - sklaj ovocia-zeleniny), Ing. MiroslavKostovČÍk, Csc, (t'aŽba Štrkopiest o.,;. v obci bol u .oku 1992 obnovený Lesný spolok



vlastníkov lesa, ktorý hospodári na !!,80 ha lesa, spolu je v ňom 46 podielnikov. Vo svojejČinnosti PostuPuje Poa.u-i,"ň"*"au..\.;; ;ň".tú,'* rJu., řš.Jo. r starostlivost, o
les, Prvým predšedom b.l Ál;iila., urrrin. i;;;;';;" funkciu ..uu|ariu-'erantišek Baník. vBenkovciach vYchádzajri ojl"r"'r998 obecJ;;ň s názvom g.nřourt. noviny, ktoréodráŽajú Život 

-obce, 
r'ir'*,;řT;.; p...n.ni.rr'. i#".n. Bola vydaná i pohl,adnica obceBenkovce, ako jedna z p"yciá"ai',rrty"r,, pot iua-".} .otu rqgs sá ;;ňtočnili oslavy 635.výroČia Prvej PÍsomn'j "i,nři ",_"9 ;;tffiio; roku lqqo uoil u obci vybudovanévtaceré PrvkY infraštruttúry ooúzite pre normáln" fr.,gorrunie obce v tnodernej dobe. BolaPostavená čistička odPadových vód u ,totára-'i^"^iia"r^, ktorú x,. l..uu dokončit,. Akovóbec Prvá obec vo Vianov'r'o, or...re sa obec pysila Lrevir,ry- r.áňi;r;; rozvodom, ktorýPriniesol rozŠÍrené možnosti |;ij;;** rv a."iř"ry.r, ol"g.á."""."3,","rín dostal novéoPlotenie, ĎalŠou vel'kou ur"iJu-ilJu ptynofikJciffi;J dokončiná v roku 19gg.V roku 2002sa Postavil miestnY vodovod, Boli ;Ó;ne u; ,aruane .i pravyelektrifikácie obce _ postavili sad'alŠie dva trafostanice, v ,or,o"n zoďoióďt o"i 

"'"#uli. cintorína svojpomocne postavenÝdom smútku, V roku 2006 sa )á;;l"-, rekonštruk.ioul-nua.tavbou budovy obecného úradu ákultúmeho domu, Po vol'bách ,-J""".nu. i 2006;;i"i.tu.ostom obce Ing. Telepun Jozef, Zakcií ktoré sa uskutočnili v roku ióh :"t.eba spoir;;,;il;;;"'. u.rri'i,?.ejnej kanal izácie.Modernizovalo Sa verejné osvetlenie ,ň;;il;l" za . nové, úspomejšie s váčšousvietivost'ou, v areáli sklly bola-u-.oku zooz ,pil; nová moderná kotolňa na biomasu'ktorá mala Šetrit' financie 
"u*-, 

'P.ed 
konco.;;il;r o oú.i ,p"ňi 

"rrokorýchlostnýil§ffi: ;#"r'ťí;tfi'..r",.:il:ml**il##;sti v,or.u io ió uori vyúudouu,,á

Koncom roka 2010, bola zvolenánová samospráva obce. Starostom obce sa stal Ing. JozefLancoŠ, obec mala 
-nel'ahkú p"rr.i" - muselá znášat,.dósledky chybného rozhodnutia zPredchádzajúceho volebného 

"uaJi", Ide hlavne o."ári.a"iu uyřurouánú-d..unou štiepkouPre budovY MŠ a ZŠ v období ;;ko" 2007 - zoos. iu základ,e výsledkov vyšetrovaniaPrezídia PZ v Bratislave, ou" .u dopustila a"-,uĚ"erro podvodu,'ttorý bol potvrdenýkontrolnou skuPinou z Envirofondu SR. Řozhodrrrrti- .iáoi,ja er"""ri" ,á|", iunuura 2014,je obec Povinná vrátit'vYŠe l:o iir. ěur Envirofo ndu. Zétroveň obec sptaca river CS.B, ktorýzobralav roku 2007 vo uYst' uYse s+ tiríc eur nur",it:rÁu vykurovarriu a.*nou štiepkou.
NaPriek finanČnÝm Problémom, ktoré o,bec 

.zdedila, pokračoval jej rczvoj. V roku 201ldokonČila sa 
'eřo"Št'ukcia Ó.i " ri.o, 5..y.rr-rý;i.fi" sa začalav roku 2006.ocú saPrest'ahoval z doČasných Priestorov Zš. ao náuý.ť pJ.Jro.ou. občania konečne dostali douŽivania aj vYnovený kD,'ktory;e aostolny, .ranto,i'pr. tonunie kultrimá _ spoločenskýchakciÍ' Pracovníci MoS vYbu aáiili )qt"m chodníkár, i,9.e prispeli k zvýšeniu bezpečnostiobČanov , KomPlexne sa zrekonštruovalo u...;nJoru"r."l. o^u.._ b"l; ;"i;;ené ledkovýmisvietidlami, ktoré zniZili spotrebu 

"t.kt.icke;žn..gi. o-1-B a zv,l,Sili osvetlenie ulíc v obci.obec vYbudovala 5 nájomných bytov nadstavbou,iua uuaouou;š. i;iliři ,u us.tty oknána budove ZŠ, Čo PrisPelo Ř 
't"p'"niu'l"|.li..J p"rr"Jv v irieaach. V tomto období sa začaliPrejavovat'ProblémY J finun.ouánim ŽŠ,-ke a'Že^ nnaiáovanie Zš sa odvíjalo od počtu žiakovv Škole' SamosPráva dostala 
'a Pouinnost', ako p..n"r.nú kompetenciu ,á statu na obec ,Postarat'sa o chod ŠkolY so vŠetkými finančnými 

"a.r..i plynúcimi ztejtopovinnosti. početŠkoloPovinných detí z-rokanu.ok r.r..a, s ním u; nnun.Juanie od statu ni tento prenesenývýkon, Preto sa oZ zaobe.ralo touto |.our..nutlili,; ;;;iv súvislosti s tým, že šíáíprestávamat' záujem o fungovanie Škól na chod ktorých sústJvne dopláca, pokles počtu žiakovnesúvisí iba s demografickým vývojom obce, aíe u; ..orrroonutím niektorých rodičov d,ávat,svoje deti do iných s|o] z iornyón áóuodo.,. ou"" *a;.álre riešenie, ak chce zachovat, Zš _dotovat'ju z obecných financií.Ýzhl'adom k vyššie ;;.'Ň. problémom so splácaním úveru



na drevnú Štiepku a vráteniu neoprávnen e použitých financií z Envirofondu, nemá obec
fi?fftr j"j#j;.xlrx',Tjmffim i;:íý"k ;žš ;;j; ;.r,.i aár.!tn;-;

V roku 2013 zaČali veriaci obce renováciu rímskokatolíckeho kostola sv. Imricha, ktorý nutnePotreboval generálnu opravu. Pri tejto akcii pomárrái" 
"i"u.c a to pracovníkmi a materiálnouvýPomocou, BohosluŽbY sa dočasne konali v sále r.uitřrn.rro domu ou... p.une veríme, že v

;""!Li'Ó ř,jr"":;1Ťoj,:* 
rekonštrukcia, ktorý ,uk bud. patrit, t stavuam ;il;jú.t;

V roku 2015 sa obec zaPojila do Národného projektu K,omunitné centrá, kde vytvorila 3Pracovné miesta, Ciel'om Projektu je začleňov-i. ,urginalizovanej rómskej komunity medzimajoritné obyvatel'stvo, Ý tó- isiom roku sa zrealizovalo ústredné kúrenie v kultúmomdome a z dotácie z MF SR sa táto sála vybavil" ,;;ý;; kvalitnými .tor-i ., počte 23 kusov,kuchYňu Pri 
"? '-'1' vYbavili proásionáln}.'^riorákom, digestorom, ventilátoroma chladniČkou, Z Environmentálneho fondu sáe zisiati dotáciu ia titviaaciu divokýchskládok, odstránených bolo viac ako 400 ton odpadu , Úr.nou ondavy, Karchovíka a medzizábtadami na dolnom konci obce a pol'nohospŮ;rky, dvorom. oď'ož Nudácia pre detiSlovenska a z PreŠovského samosprávneho Lu;u oÚ". ziskala dotáciu na rekonštrukciutenisového ihriska, ktorá sa zrealizovala v roku 

'20t6, 
vymenila sa antuka, čast, oploteniaaostatná Čast'oPlotenia sa natrela. Rok 20l6 sa niesol významnou udalost,ou, ktorou bolakolaudácia a následná konsekrácia nášho kostola. Počas komplexnej rekonštrukcie a prístavbykostola sv, Imricha sa VYmenila strecha, okná, uonřá;si.^a vnúiorné o.i",t y, podlahovévYkurovanie, rozŠÍrenie chóru, rozšírenie kapacity k;stola o prístavbu novej sakristie,vytvorenie priestoru 

.pre matky s det'mi u p'ouoan4 sakristii,' uybur.ori. hygienickýmizariadeniami, PoloŽenie nových dlažieb, nového obetneho stola a ambony. Zreštauroval saoltár, kríŽová cesta a sochy umeleckýmr_majstrami, páiázitu sa zámkov áálažba,upravili savonkajŠie PriestorY a interiér kostoia. VyaŠfaltoval' sa chodník pred tňro,n a parkom,uPravil sa Priestor Pred sálou KD položením zámkovej dlažby. Vmaterskej škole savYstierkovali a vYma_l'ovali steny, v zákiadnej škole sa zrekonstruovali priestory na prevádzkudenného stacionára, VYnovila sá malá kuchýnka p.i ou..nom úrade inieriérovým vybaveníma bielou technikou, Z neinvestičných projekiov pónueouuta Terénna sociálna prácas jedným
Pracovným miestom, a nový Projekt Rod.rna pri"u tiež s jedným pracovnym -i"stom. V roku20l7 sme opravili altán na detskom ihrisku áosadila ru"tu* nová hraci a zostava,ktorá boladotovaná oPát' zPreŠovského samosprávneho kraja. Na individuálne potreby obce sme z MFSR dostali dotáciu na revitalizáciu parku pri kostole sv. Imricha, kjorá nim pokryla prvúetaPu výstavbY, stavebné objekty z gabióiov, južný oltárik, klen|u s plastikou a centrálnuzónu Parku, PoloŽili sme aj zámkovúilažbunu.noanit k dennému stacionáru, pred budovouPredajne COOP Jednota amedzi KD abudovou Coop Jednota. Vdome nádeje smevystie.rkovali a vymal'ovali steny, opravili sme sadrokartón. zdemontovali sme a nanovooPravili chodník od ČÍsla domu 23 po číslo domu 36, pri zastávke SAD na hornom konci smevYmurovali novú laviČku. Staré lavičky sme natreli a premiestnili na Močarky a na dolnúzastávku.

nOČNÁ ZÁVIERKA

Podl'a ustanovenia § l7 zákonaNR SR č,43l/20O2 Z. z. oúčtovníctve v znenineskoršíchpredpisov (d'alej len zákon o účtovníctve) sa účtovnou závierkou rozumie štruktúrovaná



prezentácia skutoč_
informácie uyrží";;.'tÍ' 

ktoré sú Predmetom účtovníctva, poskytované osobám, ktoré tieto

obec Benkovce 
,viedla v roku 2017. účtovníctvo v rozsahu a spósobom ustanoveným,Tá,"iiTčŤ,J*'il:.1,'#ili,* 

J" ffi;'#' ;"d; o m zn e n í, kt o rý upra v uj e ro z s ah,
obec Benkovce zostavi]azane'",nl' rok2Dl7riadnu účtovnú závierkuk3l. 12. 2017 aI"XlTJiHru"ÍH,:Xí*'-#, n'o t l . s,ie.J, * ton,o t i Já uuneřcet ku j e j edná

konsolidovaná súvaha - bilancia aktí,

Ko olid

Iektíva a pasíva-,
N"ob"žný r.j"tok rpolriiili-
. toho, atnodobý n"hrotŇ-

Ott,oOoUý t,rotntl-==-
_ OthoOoUý rin.*n,i ,.j*ř
Obežný majetok spolu

a va v
20t2 2073 2074

1 837 1c?
2075 2076 )o11,857 945 7 B92 475 1 783 378 1742 1,36 1690 ú110 791, 1,o 791, 10 790 10 -]|),|

1,0 791
1,731345

1,o 791,

1- 679 230

-

0

-

94 300

-

0

t 847 t54 1 881 684 1,826 402 I772 5l]7
0

86 670

0 0 o 0

91,437
95 700 88 gR7 88 6Éi9

I pohl'adávky dlhodobé

I pohladávky krátkodobé

| _ finančný maietot

I Lasove rozlíšenie

Majetok soolu 

--

-

Ul.rané i.rniu rpolu.--."................-
. toho, n"uyrpo,"i.d.nýiř-

Výsledot t,orpl. uet o1.1.,ilo

33 -|

11,

0

28 0
0 0 n 0 083 563 90 829 88 35? 85 077_

.3 564

87 371 90 6983 o74 4 87o 623 4 066 3 602
0 0 0 í,) 0 0

1- 944 61,5 1 988 175 1 926 180 7 872 048 1 833 s7) 1 784 3211,944615| rsaarzs 1 926 180 50) 6)|, 5o5 422 1, 784 321,636 195 534 693 520 70l 5121Rq 502 636 499 778108 444 -t3 992 -8 512 -9 553závázkv spolu

-

z toho: rezerw 

-

zúčtovanie medzi subiekt v§

2 797 7 379391 804 405 538 376 548 | sso +o+ 332 684 306 2014 226 2 3l9 1 000 1 )ao 1 080 1 080n 0 0 8 60)l dlhodobé závázky

krátkodobé závázky
v tom: dodávatelia

@
Ěpué rozlíšenie

0 0
311 189 523 181 045 173 t57 1,66 974 1,631,4I

541,66
75 676 79 473 69 636 58 3_53 61 850
44 69I 47 574 31 882 24 369 28 670 18 90331].592 t34 284 1,24 867 ].].5 1s1 1,o2 781, 87 814

808 183 t 061,947 1,037 453Vlastné imanie a závázky spolu
1 012 959 995 466 97o 975

1,944 61,5 1 988 175 1, 926 180 1.872 048 1,833 572 1, 784 321

n§olldovanÝ YÝkaz ziqk +*Á
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Finančné nákladv

Nákladv iá transfer
56 1,06 592 10834I aeao 9 oo2
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Výnosy z transferov

Výsledok hosp po zdanení
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tové hospodárenie obce Benkovc,
Rozpočtové položky Rok 20l3 Rok20I4 Rok 20l5 Rok 20l6 Rok20l7
TEXT

Bežné DriimV {BPI

Bežné výdavky (BV)

s kutočnost' s liutočnost' Skutočnost' skutočnost' skutočnost'

l98 l 70 2ll 610 257 047 246 606 309 75 l

l33 4l 8 l32 547 192 449 l68 I03 232 l94
Bežné výdavky RO ( MŠ) 51 200 52 486 37 l7l 44 473 18 766
Bežný HV l3 552 26 577 27 427 34 030 28 79l
Kapitál príinrv tKPl

KapitáI výdavky (KV)

l70 636 0 8 602 396 0

8l l44 12209 ll850 12 202 ,{ 363
Kapitál HV 89 492 -l2 209 -3 248 ll806 -4 363
Fin prúmové operácie (FOP) 27 795 717 670 2 517 3 687
Fin výdavkové operácie (FOV) l28 265 187l7 l9 827 2l 4l3 24 724
Fin VH _l00 470 l8 000 _l9 157 -I8 896 -2l 031
KonečnÝ HV 2 s71 -3 6J2 5 022 3 328 3 39l
HY z bežnej a kap hosp l03 044 l4 368 24 l79 11 11a 21 428

O!99 _svoj rozPoČet na rok 2017 zostavila podl'a ustanovenia § 10 odsek 7) zákonaČ,58312004 Z, Z, orozPočtových pravidlách Ůzemnej samosprávy aozmene adoplneníniektorých zákonov v zneni neskorší;h predpisov.

Obec vYkázala za rok 20l7 Prebytok zbežného a kapitálového hospodárenia v sume 24.428,-Eur, prebytok bol použitý na splatenie bankových úverov.

BANKovn ÚvnnY (úvero vá zat'aženo§t' k rozpočtu)

Obec vYkazuje k 31.12,2017 bankový úver vo yýške 87 ll7 eur, oproti roku 2016 došlo k
Poklesu o 13 466 eur. O_bec eviduje póžičku oa Č-SOg v sume 50 548 eur (pokles oproti roku2016 o 5 000 eur) a finanČnú výpomoc v sume 697 eur (pokles o l 500 eur) . Celkomnávratné zdroje financovania pre výpoč_e1 dllovej služby prědstavujú sumu l38 363 eur (vroku 2016 to bolo l58 822 eur) , čo je o 20 459 eui menej"ako v roku 2016.

Z f Ohn' Trihr, ,. r,l^-+^l,



Zat' aženo st' o bce b ez náv r atnéh o zdroj a fi nancovani aPodl'a § 17 ods, 6 Zák,č, sgslďii z ,r, o rol§octových pravidlách územnej samosprávymóŽe obec Prijat' zdroje financovania, len 
"k 

;.ik;r; srrma dlhu ou..- n.p.. kročí 60yoskutoČných bežný chpríj mov predchádzaj úceho rozpočtového roka :-60% skutoČných_ bežnychpiii^oi rurok 2016 predstavuje sumu l48 tis. eur., k31-12.2017 celková suma álnu , tlij"5Ť nár.utny.ň zdrojov p";;;;nuje 56%, čo jeo 5oÁ bodu menej ako v roku zorc. Poaiet ,;iuú úverov a p6žičiek v roku 2017predstavov al 8 oÁ z b ežný ch p ríj mov p redchádz";,i..r, 
" 

o bdo bia.

Predpokladaný, budúci v/voj
obec predpokladá, Žetzv. poái"toi,e dane vroku 2018 budú vyššie ako v roku 201 7 adanez nehnutel'nosti na Úrovni roku 20l7 .o9.: plánuje 

-r"átřrorut 
projekt ZvýšenieenergetickejhosPodárnosti amodernizácia MŠ ; ouci 

,n"rrto;;;,^;;;;p"mocne vymenit, elektroinštaláciev MŠ a Prejst' na vYkurovanř 
'..rY, plynom, 

"yl;r;i opravu miestnyclr komunikácií zakostolom smerom od Štátnej cesty ku 
^základ""] Šk;i" a za obecným úradom smeromk Pol'nohosPodárskemu druŽstvu u ri... GS. obec poz:ruaauEnvironmentálrry fond o dotáciuna dokonČenie kanalizácie od obecného úradu po úirlo aJJ;i,";;Ó;k,*u,pridelenie tejtodotácie v roku 2018, obec Plánuj. u .k, 2018 pokrao"r1, v druhej etape výstavby parku pri

fir'jl|' 
sv, Imricha stavebnými oulettmi fontána s chodnikom a a.euer, á hvLacez kamenný

Iné skutočnosti
Obec v roku20l7
- nevykonávalapodnikatel'skúčinnost',
- nemala žiadnu organizačnú zložku v zahraniči,
- v účtovnom roku 201 7 nemala žiadne náklady v oblasti vývoja a výskumu,- V ÚČtovnom roku 2017 nenadobudla vlastné ák.i., ááeu.ne tisty a obchoclné podielyv žiadnych obchodných spoločnostiach.

ffi*';#,:Íi"un" 
o bdob i a nenastal i udal o sti v ý znamnýmspó so bom o vpl yvňuj úce

prílohy: rÚz zotl

Benkovce dňa: 30.1 1.20l 8

Starostka obce: Ing. Viera Pavlišková


