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1. Základná charakteristika obce Pata
Obec Pata je v zmysle zákona č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení samostatný,
územný, samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na
území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou pri
výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj ajeho územia a o potreby obyvateľov.

Samosprávu Obce Pata vykonávajú jeho obyvatelia, okrem iného aj orgány obce,
ktorými sú Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Pata. Výkonným orgánom Obce Pata je
Obecný úrad v Pate. Obecné zastupiteľstvo tvorí v tomto funkčnom období 9 poslancov. Obec
má zo Štatistického úradu pridelené samostatné IČO a DIČ.
Obec Pata hospodári so zverenými prostriedkami v zmysle platných právnych
predpisov a s rozpočtom, ktorý sa schvaľuje na príslušný rok. Tvorí sa v zmysle Zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Obec vedie
akruálne účtovníctvo od 1. 1. 2008. Od 1. 1. 2009 sa vedie účtovníctvo v mene Euro.

Kompetencie samosprávy sa rozšírili v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. v znení
neskorších predpisov, keď prešli kompetencie štátu na mestá a obce. Tieto zmeny mali
významný dopad aj na rozpočet obce už od roku 2002. Postupne prechádzali na obec od 1. 2.
2002 kompetencie zo štátu a to: matrika, školstvo, sociálne veci, spoločný stavebné úrad,
stavebný úrad pre miestne komunikácie, životné prostredie, hlásenie pobytu občanov
a register občanov.

Financovanie týchto kompetencií sa odlišovalo podľa zdroja financovania: prenesené
kompetencie financované cez štátnu správu /OU resp. KU/, alebo originálne kompetencie
financované v rámci fiškálnej decentralizácie priamo cez podielové dane, resp. podiel obcí
a miest na dani z príjmu FO v zmysle Nariadenia vlády č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu
dane z príjmu územnej samospráve a č. 5464/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane
z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Výročná správa obce Pata za individuálnu účtovnú závierku je samostatným materiálom,
takže táto Výročná správa je spracovaná len za konsolidovaný celok.
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2. Konsolidovaný celok
Obec Pata ako účtovná jednotka verejnej správy /ďalej ÚJ VS/ v zmysle platných
právnych prepisov prvýkrát za rok 2009 bola povinná vykonať konsolidovanú účtovnú
závierku /ďalej KUZ/ ako konsolidujúca ÚJ VS. Konsolidovanými účtovnými jednotkami
Obce Pata sú rozpočtové organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec:
a) Základná škola, školská 240
Zradená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej
predmetom činnosti je poskytovať základné vzdelanie. S účinnosťou od 1. 4. 2002
podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Obec Pata.
b) Materská škola, Lazová 926/5 Pata
Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej
predmetom činnosti je práca s deťmi – výchova a predškolské vzdelávanie. Materská
škola taktiež s účinnosťou od 1. 1. 2003 v zmysle zákona SNR č. 542/1990 Zb. § 4 ods.
1 a 2 prešla zriaďovateľská funkcia na Obec Pata.

V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov /ďalej
zákon o účtovníctve/ , ktorý v § 22 a/a v súlade s opatrením MF SF č. MF/27526/2008-31,
ktorým sa upravujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe
a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek KÚZ vo verejnej správe v súlade s § 22
ods. 13 boli konsolidovaným účtovným jednotkám Obce Pata zaslané informácie k príprave
na KÚZ za rok 2014. Okrem toho Regionálne vzdelávacie centrum ZMO Trnava školilo
účtovníčky obcí a rozpočtových organizácií ku konsolidácii.

Vzhľadom na štruktúru konsolidovaných účtovných jednotiek a majetkovú účasť Obce Pata
je použitá metóda úplnej konsolidácie.
KÚZ pozostáva z týchto častí, ktoré sú prílohou Konsolidovanej výročnej správy:
1. Konsolidovaná súvaha ÚJ VS – Obec Pata k 31. 12. 2014
2. Konsolidovaný výkaz ziskov a strát ÚJ VS – Obec Pata k 31. 12. 2014
3. Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke.
4. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierke.
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2.1.

Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok

Aktíva
Názov

Materská
škola

Obec

Základná
škola

Konsolidovaný
celok

Majetok spolu

3 564 188,46

180 925,82

596 614,90

3 622 599,90

Neobežný majetok spolu

2 635 707,93

156 012,97

565 984,05 3 357 704,95

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

6 017,43
2 038 274,45

-

-

156 012,97

Dlhodobý finančný majetok

591 416,05

Obežný majetok spolu

926 188,34

24 874,01

207,04

715,13

-

6 017,43

565 984,05 2 760 271,47
30 630,85

591 416,05
262 563,92

z toho :
Zásoby

-

922,17

-

-

-

25 452,64

1 649,26

-

27 101,90

181 399,38

22 509,62

Časové rozlíšenie

2 292,19

38,84

-

2 331,03

Náklady budúcich období

2 219,90

37,78

-

2 257,68

72,29

1,06

-

73,35

Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Pohľadávky
Finančné účty

Príjmy budúcich období

719 129,28

30 630,85

234 539,85

Celková suma aktív v roku 2014 v rámci konsolidovaného celku po vykonaní
konsolidačných úprav bola 3 622 599,90 EUR. Najväčšiu časť majetku tvorí obec,
ktorého celkový majetok v roku 2014 bol na úrovni 3 564 188,46 EUR. Materská škola
eviduje v účtovníctve za rok 2014 majetok v hodnote 180 925,82 EUR. Základná škola
mala v roku 2014 majetok v hodnote 596 614,90 EUR.
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Pasíva
Názov

Obec

Materská
škola

Základná
škola

Konsolidovaný
celok

Vlastné imanie a záväzky spolu

3 564 188,46

180 925,82

596 614,90

3 622 599,90

Vlastné imanie

2 612 776,00

-417,13

2 867,85

2 616 877,04

z toho :

-

-

-

-

Oceňovacie rozdiely

-

-

-

-

Fondy

-

-

-

-

Výsledok hospodárenia
Záväzky

2 612 776,00

-417,13

2 867,85

2 616 877,04

218 522,16

181 342,95

593 747,05

272 832,56

z toho :
Rezervy

2 750,00

-

Dlhodobé záväzky

8 859,89

1 277,99

4 900,31

15 038,19

25 223,99

22 421,07

25 730,54

73 356,09

Krátkodobé záväzky

-

2 750,00

Bankové úvery

181 688,28

-

-

181 688,28

Časové rozlíšenie

732 890,30

-

-

732 890,30

-

-

-

-

Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období

732 890,30

732 890,30

Celková suma pasív v roku 2014 v rámci konsolidovaného celku po vykonaní
konsolidačných úprav bola 3 622 599,90 EUR. Najväčšiu časť pasív v konsolidovanom
celku tvorí obec, ktorého pasíva v roku 2014 boli na úrovni 3 564 188,46 EUR. Materská
škola eviduje v účtovníctve za rok 2014 pasíva v hodnote 180 925,82 EUR. Základná
škola mala v roku 2014 pasíva v hodnote 596 614,90 EUR.
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2.2.
Hospodársky výsledok za 2014 - prehľad nákladov a výnosov v rámci
konsolidovaného celku

Názov
Náklady

Obec

Materská
škola

Základná
škola

Konsolidovaný
celok

1032393,44

251 992,02

414 960,83

1 406 325,06

90028,86

55 794,73

37 167,85

182 991,44

51 – Služby

267199,24

9 775,08

21 632,81

298 607,13

52 – Osobné náklady

184170,35

156 511,68

307 744,92

648 426,95

418,77

1 248,93

50 – Spotrebované nákupy

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

830,16

-

2981,65

-

-

2 981,65

178097,81

15 864,00

44 296,00

238 257,81

13553,56

1 096,95

423,25

15 073,76

293644,64

1887,17

12 949,58

-

-

3 277,23

18 737,39

8,24

1 895,41

-

1047194,07

257 361,90

414 264,79

1 429 337,02

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

-

40 996,79

2 304,00

43 300,79

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb

-

-

-

-

62 – Aktivácia

-

-

-

-

-

-

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy
z poplatkov

778111,30
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778 111,30

64 – Ostatné výnosy

88435,00

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia

17348,30

8591,20

66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy

-

-

1 073,07

89 508,07

5 936,64

465,86

23 750,80

258,85

43,63

8 893,68

-

-

-

69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC

154708,27

210 169,62

410 378,23

485 772,38

Hospodársky výsledok po zdanení

14800,63

5 369,88

-704,28

21 116,55

V rámci konsolidovaného celku najvyšší výsledok hospodárenia za rok 2014
dosahovala obec v celkovej sume 14 800,63 EUR po zdanení. Materská škola v roku 2014
dosahovala kladný výsledok hospodárenia v sume 5 369,88 EUR po zdanení. Záporný
výsledok hospodárenia v roku 2014 dosahovala len Základná škola v sume 704,28 EUR.
Celkový
výsledok hospodárenia po zdanení za konsolidovaný celok po vykonaní
konsolidačných úprav bol v sume 21 116,55 EUR.
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3. Záver
Obec Pata ako konsolidujúca ÚJ a ním konsolidované ÚJ tvoria celok, ktorým obec
zabezpečuje výkon samosprávnych činností, ale aj činností v rámci prenesených kompetencií
štátu na obec, v zmysle platných predpisov. Sledovanie hospodárenia obce ako
konsolidovaného celku je stále vo dvoch líniách: rozpočtovej a účtovnej. Pre sledovanie toku
peňazí a rozpočtu obce je dôležitá rozpočtová oblasť, ktorá je sledovaná za obec, jeho
rozpočtové organizácie ako súčasť rozpočtu obce.
KÚZ nie je účtovnou závierkou zostavenou za účelom vykázania plnenia rozpočtu.
Jej základným účelom je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej
ekonomickej jednotke. Jej ďalšou úlohou je zabezpečiť lepšie riadenie konsolidovaného
celku, majetku a záväzkov, nákladov a výnosov tak, aby účtovné jednotky do nej zahrnuté
boli jednou ekonomickou jednotkou, akoby boli len vnútropodnikovými útvarmi napriek
tomu, že majú právnu subjektivitu. KÚZ umožňuje komplexný pohľad na konsolidovaný
celok s možnosťou riadenia súčasnej situácie, ale aj perspektívy a plánovanie všetkých súčastí
obce ako jedného celku.
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Vypracoval:

Bc. Petra Šottníková

Schválil:

PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

V Pate dňa 11. 08. 2015

Prílohy:
1. Konsolidovaná súvaha ÚJ VS – Obec Pata k 31. 12. 2014
2. Konsolidovaný výkaz ziskov a strát ÚJ VS – Obec Pata k 31. 12. 2014
3. Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke.
4. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierke.
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