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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.
Kompetencie samosprávy sa rozšírili v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. v znení
neskorších predpisov, keď prešli kompetencie štátu na mestá a obce.
Obec Pata ako účtovná jednotka verejnej správy /ďalej ÚJ VS/ v zmysle platných
právnych prepisov financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo
štátneho rozpočtu a ďalších zdrojov. Základom finančného hospodárenia je rozpočet obce,
ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Postavenie rozpočtu obce, jeho
tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových
zdrojov, vzťahy k štátnemu rozpočtu ustanovuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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.

2. Poslanie, vízie a ciele
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
jej územia a potreby jej obyvateľov. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony
súvisiace so správou obce a jej majetku. Samosprávu vykonávajú obyvatelia obce:
-

orgánmi obce (starosta, obecné zastupiteľstvo – 9 poslancov)

-

hlasovaním obyvateľov obce

-

verejným zhromaždením obyvateľov obce

Obec pri výkone samosprávy najmä:
-

vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným
majetkom obce

-

zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce
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-

rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu

-

utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a
materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon

-

zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev, obecného cintorína, zberného dvora, zdravotného strediska, kultúrnych,
športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a
pamätihodností obce

-

zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej
zelene a verejného osvetlenia

-

utvára podmienky na zabezpečovanie vzdelávania, kultúru, osvetovú činnosť,
záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, chráni životné prostredie a
podmienky pre zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce

-

plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a zásobovania obce, určuje nariadením
pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhovisko

-

obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu, programy rozvoja bývania a
spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci

-

zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové
organizácie

-

organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce

-

zabezpečuje verejný poriadok v obci

-

plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu

-

vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách

-

vedie pamätnú knihu obce

V zmysle zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce v znení neskorších predpisov vykonáva obec Pata prenesené pôsobnosti na úseku:
-

pozemných komunikácií

-

sociálnej pomoci

-

územného plánovania a stavebného poriadku pôsobnosť stavebného úradu

-

ochrany prírody

-

školstva a telesnej kultúry
~4~

3. Konsolidovaný celok
Obec Pata v súlade s platnými právnymi predpismi je súčasťou konsolidovaného
celku. Konsolidovanými účtovnými jednotkami Obce Pata sú rozpočtové organizácie, ktorých
zriaďovateľom je obec:
a) Základná škola, školská 240, Pata
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.
Základná škola ako rozpočtová organizácia je zameraná na výučbu žiakov vo veku od 6
rokov. V súčasnosti má k dispozícii 17 učební, 2 telocvične, modernú učebňu
výpočtovej techniky, odbornú učebňu s interaktívnou tabuľou a dataprojetorom, učebňu
jazykov vybavenú počítačmi a interaktívnou tabuľou s príslušenstvom a učebňu ŠKD.
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. Materská škola je 5 – triedna a
poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov a deťom s
odloženou školskou dochádzkou. Uplatňujeme model tvorivo-humanistickej výchovy,
kde v centre pozornosti nie je učenie, činnosti a výkony, ale osobnosť dieťaťa – jeho
myslenie, prežívanie, cítenie, tvorenie a správanie.
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. 2016
2. Konsolidovaný výkaz ziskov a strát ÚJ VS – Obec Pata k 31. 12. 2016
3. Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke.
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4. Prehľad majetku a záväzkov konsolidovaného celku
4.1.

Prehľad aktív konsolidovaného celku
Názov

Aktíva
Aktíva
konsolidovanéh konsolidované
o celku za rok ho celku za
2015
rok 2016

Majetok spolu

3 618 668,41

3 721 384,62

Neobežný majetok spolu

3 156 764,60

3 347 864,07

1 625,43

3 261,00

2 563 790,10

2 753 254,00

Dlhodobý finančný majetok

591 349,07

591 349,07

Obežný majetok spolu

458 132,52

372 182,35

1 921,12

2 334,83

0,11

1 268,52

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

-

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

-

44 344,76

26 739,24

411 866,53

341 839,76

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

-

-

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

-

-

Časové rozlíšenie

3 771,29

1 338,20

Celková suma aktív v roku 2016 v rámci konsolidovaného celku po vykonaní
konsolidačných úprav bola 3 721 384,62 EUR. Najväčšiu časť majetku tvorí majetok
obce, ktorého celková výška bola v roku 2016 na úrovni 3 664 419,61 EUR. Materská
škola eviduje v účtovníctve za rok 2016 majetok v hodnote 144 953,44 EUR. Základná
škola mala v roku 2016 majetok v hodnote 555 549,51 EUR.
~6~

Obec Pata v roku 2016 v súlade s projektovou dokumentáciou zrekonštruovala
- budovu Domu smútku v sume 67 408,89 EUR,
- Miestnu komunikáciu Párovská v sume 94 690,31 EUR.
Zároveň Obec Pata v roku 2016 alokovala finančné prostriedky do nákupu nasledovného
dlhodobého majetku:
- Detské ihriská v sume 12 715,11 EUR,
- Zberné miesto odpadu v sume 7 004,04 EUR,
- Studňu na Športovom areáli v sume 7 372,00 EUR.
Obec Pata v roku 2016 nakúpila kosačky pracovníkom verejnej zeleni a iný dlhodobý majetok
v celkovej sume 20 252,22 EUR.

4.2.

Prehľad pasív konsolidovaného celku
Názov

Pasíva
Pasíva
konsolidovaného konsolidovaného
celku za rok 2015 celku za rok 2016

Vlastné imanie a záväzky spolu

3 618 668,41

3 721 384,62

Vlastné imanie

2 731 728,07

2 768 434,27

z toho :
Oceňovacie rozdiely

-

-

Fondy

-

-

Výsledok hospodárenia

2 731 728,07

2 768 434,27

234 267,47

218 303,09

2 750,00

3 500,00

-

1 268,41

Dlhodobé záväzky

14 782,30

9 983,33

Krátkodobé záväzky

66 791,81

74 287,09

Bankové úvery a výpomoci

149 943,36

129 264,26

Časové rozlíšenie

652 672,87

734 647,26

Výnosy budúcich období

652 672,87

734 647,26

Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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Celková suma pasív v roku 2016 v rámci konsolidovaného celku po vykonaní
konsolidačných úprav bola 3 721 384,62 EUR. Najväčšiu časť pasív v konsolidovanom
celku tvorí obec, ktorého pasíva v roku 2016 boli na úrovni 3 664 419,61 EUR. Materská
škola eviduje v účtovníctve za rok 2016 pasíva v hodnote 144 953,44 EUR. Základná
škola mala v roku 2016 pasíva v hodnote 555 549,51 EUR.
Hodnota záväzkov konsolidovaného celku sa v roku 2016 oproti roku 2015 znížila
o 15 964,38 EUR. Z toho sa zvýšila hodnota rezerv na 3500,00 EUR z dôvodu zvýšených
nákladov na audit. Zníženie záväzkov zo sociálneho fondu u Materskej školy a Základnej
školy viedlo v rámci konsolidovaného celku k zníženiu dlhodobých záväzkov
konsolidovaného celku o 4 798,97 EUR. Na zvýšenie krátkodobých záväzkov v rámci
konsolidovaného celku mala najväčší vplyv obec, ktorá medziročne zaznamenala zvýšenie
hodnoty krátkodobých záväzkov o 5 216,08 EUR. Toto zvýšenie bolo spôsobené prijatím 5
zamestnancov na trvalý pracovný pomer.
V rámci záväzkov konsolidovaného celku sa znížila aj hodnota bankových úverov
a výpomocí na hodnotu 129 264,26 EUR. Na toto zníženie mala vplyv obec, nakoľko
Materská škola ani Základná škola nemajú poskytnuté žiadne bankové úvery. Celková
hodnota bankových úverov Obce Pata sa v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 znížila
o 20 679,10 EUR z dôvodu splatenia jedného úveru.

5. Hospodársky výsledok - prehľad nákladov a výnosov v rámci
konsolidovaného celku
Názov

Náklady a
Náklady a výnosy
výnosy
konsolidovaného
konsolidovaného celku za rok 2016
celku za rok 2015

Náklady

1 377 855,69

1 591 846,56

50 – Spotrebované nákupy

194 521,62

210 797,16

51 – Služby

249 522,30

325 127,84

52 – Osobné náklady

673 041,33

761 094,57

53 – Dane a poplatky

467,78

674,78

9 428,86

2 625,47

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
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55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady

216 445,07

235 681,11

15 484,28

20 897,87

-

58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

-

16 966,43

33 310,84

1 978,02

1 637,42

1 491 951,51

1 629 606,28

48 052,34

47 576,40

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

890 174,85

951 825,08

79 296,44

90 671,19

2 750,00

2 755,90

10 428,98

7 545,87

-

-

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

461 248,90

529 231,84

Hospodársky výsledok po zdanení

114 095,82

37 759,72

/+ kladný HV, - záporný HV/
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Celková suma nákladov za konsolidovaný celok v roku 2016 predstavovala hodnotu
1 590 209,14 EUR.
V porovnaní s rokom 2015 ide o zvýšenie o 214 331,47 EUR.
V konsolidovanom celku sa zvýšila hodnota nákladov u všetkých účtovných jednotiek
konsolidovaného celku z dôvodu zvýšených osobných nákladov. Na zvýšenie celkových
nákladov obce mali signifikantný vplyv náklady na spotrebu, služby, osobné náklady.
Významnou mierou celkové náklady boli ovplyvnené alokáciou finančných prostriedkov do
hodnoty majetku a zároveň zvýšeniu odpisov.
V roku 2016 sa v konsolidovanom celku zvýšila hodnota výnosov o 137 654,77
EUR. Výnosy Základnej a Materskej školy sa zvýšili z dôvodu vyššej hodnoty výnosov
z transferov. Signifikantný vplyv na zvýšenie výnosov obce mali podielové dane zo štátneho
rozpočtu vedené na účte 632 – Daňové výnosy samosprávy. Zvýšenie celkových výnosov
bolo spôsobené aplikáciou lepšieho spôsobu výberu poplatkov za komunálny a drobný
stavebný odpad.
V rámci konsolidovaného celku najvyšší výsledok hospodárenia za rok 2016
dosahovala obec v celkovej sume 37 184,23 EUR po zdanení. Materská škola v roku 2016
dosiahla záporný výsledok hospodárenia v sume -35,20 EUR po zdanení. Základná škola
tento rok dosiahla kladný výsledok hospodárenia v sume 610,69 EUR po zdanení. Celkový
výsledok hospodárenia v roku 2016 po zdanení za konsolidovaný celok po vykonaní
konsolidačných úprav bol v sume 37 759,72 EUR.

6. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec ani dcérske účtovné jednotky v konsolidovanom celku nezaznamenali žiadnu
udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

7. Významné riziká a neistoty, ktorým je konsolidovaný celok vystavený
Obec ani dcérske účtovné jednotky v rámci konsolidovaného celku nevedieme
súdny spor ani nemáme vedomosť o hroziacich rizikách

8. 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.

~ 10 ~

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.

Vypracovala:

Ing. Petra Šottníková

Schválil:

PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

V Pate dňa 09. 10. 2017

Prílohy:
1. Konsolidovaná súvaha ÚJ VS – Obec Pata k 31. 12. 2016
2. Konsolidovaný výkaz ziskov a strát ÚJ VS – Obec Pata k 31. 12. 2016
3. Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke.
4. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierke.
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