OBEC Veľká Hradná
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2012
Konsolidujúca účtovná jednotka
Názov účtovnej jednotky

Obec Veľká Hradná

IČO

00312134

DIČ

2021080094

Právna forma

obec

Sídlo účtovnej jednotky

913 24 Veľká Hradná č. 42

Číslo telefónu

032 / 6487241

Číslo faxu

032 / 6487241

e-mailová adresa

obecvh@slovanet.sk

Konsolidované účtovné jednotky :
1. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:
Základná škola s Materskou školou Veľká Hradná ako samostatný právny subjekt.
Vo Veľkej Hradnej, dňa

20. 5. 2013

Vypracovala: Anna Petríková

Schválil : Emil Masár
starosta obce

OBEC VEĽKÁ HRADNÁ
Obec Veľká Hradná je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení samostatný územný
samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý
pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.
Samosprávu Obce Veľká Hradná vykonávajú jeho obyvatelia okrem iného aj orgánmi obce, ktorými
sú : Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Veľká Hradná.
Starosta obce : Emil Masár
je najvyšším výkonným orgánom obce a štatutárnym orgánom obce
Zástupca obce : Ing. Emil Lobotka
Obecné zastupiteľstvo : zastupiteľský zbor , ktorý rozhoduje o základných otázkach života v obci
v zmysle § 11 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov tvorí v tomto
funkčnom období 7 poslancov .
Obec hospodári s jemu zverenými prostriedkami v zmysle platných právnych predpisov a jeho
rozpočet, ktorý sa pripravuje na tri roky a schvaľuje na príslušný rok, je tvorený 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 zmien a doplnkov.
Obec vedie akruálne účtovníctvo, pripravuje aj programový rozpočet s cieľmi a zámermi, ktoré sa
hodnotia polročne. Od 1. 1. 2009 v mene euro (€).
Hospodárenie obce s finančnými prostriedkami v roku 2012 skončilo kladnými výsledkami.
Činnosť realizovala obec na základe schváleného rozpočtu obce nielen v materskej jednotke, ale aj
prostredníctvom svojej rozpočtovej organizácie.
V oblasti propagácie poskytovala obec informácie o obci a udalostiach v obci aj prostredníctvom
internetovej stránky obce.
Obec si plnila úlohy v protipožiarnej ochrane, zabezpečovala chod verejného osvetlenia.
V rámci odpadového hospodárstva zabezpečovala obec zber a vývoz komunálneho odpadu, separovaného
odpadu, vykonávala ju firma Borina Ekos, Livinské Opatovce. Okrem toho obec zabezpečuje odvoz
nebezpečného odpadu, skla a pod.
Obec zabezpečovala aj údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev. Okrem údržby boli
uskutočnené úpravy existujúcich komunikácií, rekonštrukcie komunikácií za účelom zabezpečenia
bezpečnosti cestnej premávky a chodcov. Bola vybudovaná kanalizácia obce a napojenie domácnosti na
verejnú kanalizáciu.
Na miestnom cintoríne sme uskutočnili jeho oplotenie z jednej strany. Začali sme s výstavbou inž. sieti v časti
Horné diely na III. etape.
Obec zabezpečuje prevádzku a údržbu domu smútku.
V oblasti vzdelávania zabezpečovala obec základné vzdelanie prostredníctvom Základnej školy s materskou
školou. Základná škola bola financovaná takmer v celom rozsahu v rámci preneseného výkonu štátnej správy,
materské školy a ostatné školské subjekty boli financované v rámci originálneho výkonu samosprávy.
Obec podporovala organizovanie športových a kultúrnych akcií.
Obec podporovala športové aktivity svojich občanov organizáciou športových podujatí. Podstatnú časť
športových aktivít však obec podporovala prostredníctvom priamej finančnej podpory športového klubu.
Kvalitné a bezpečné športovanie je zabezpečené okrem futbalového štadióna aj na tenisovom kurte, ktorý sa
nachádza v areáli miestneho ihriska.
Kultúrne aktivity – obec spravuje miestnu knižnicu, každoročne v mesiaci máj organizuje oslavy Dňa matiek,
oslavy jubilujúcich sobášov, v októbri posedenie starších občanov pri príležitosti Mesiaca úcty starších,
otvorenie školského roka v základnej škole, podieľame sa na pri organizovaní vianočných posedení a
jarmoku, organizujeme príchod Mikuláša.
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Rok 2012 priniesol viacero pozitívnych zmien v mnohých oblastiach, pričom je potrebné spomenúť
oplotenie cintorína, začiatok výstavby inžinierskych sietí v časti Horné diely III.etapa.
Plánované investície :
Najväčšou prioritnou investíciou obce pre roky 2013 – 2015 je výstavba novej materskej škôlky,
pokračovanie vo výstavbe inžinierskych sieti na Horných dieloch, oprava strechy obecného úradu.

KONSOLIDOVANÝ CELOK
Obec Veľká Hradná ako účtovná jednotka verejnej správy (ďalej ÚJ VS) v zmysle platných právnych
predpisov je povinná vykonať konsolidovanú účtovnú závierku (ďalej KÚZ) ako konsolidujúca ÚJ VS.
Konsolidovanými účtovnými jednotkami Obce Veľká Hradná sú tieto ním zriadené a založené
organizácie:
1) Základná škola s materskou školou so sídlom Veľká Hradná 210
Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
Konsolidovaná účtovná závierka (KÚZ) - Jej zostavenie je upravené nasledovnou legislatívou:
•
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 22a), ktorý ustanovuje
kto zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, t.j. povinnosť konsolidácie, posledná novela
č. 440/2012 Z.z. z 5.12.2012.
•
Opatrenie Ministerstva financií SR zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti
o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení
opatrenia č. MF/22110/2009-31 (uverejnená vo FS č. 15/2009), ktoré ustanovuje ako sa zostavuje
konsolidovaná účtovná závierka, t.j. metódy a postup konsolidácie vrátane obsahového vymedzenia
a štruktúry konsolidovanej účtovnej závierky
•
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/200731, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto
predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia
rozpočtuverejnej správy v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje technický postup pri
predkladaní konsolidovaných účtovných výkazov (posledná novela z 10. 01. 2012 uverejnená vo FS
č. 2/2012). Toto opatrenie platí pre rok 2012. Pre rok 2013 je vydané nové Opatrenie MF SR č.
MF/21513/2012-31 z 22. novembra 2012.
•
Metodický pokyn
k štruktúre údajov z účtovníctva účtovnej jednotky zahrnutej
do konsolidovanej účtovnej závierky kapitoly štátneho rozpočtu a konsolidovanej účtovnej
závierky ústrednej správy podľa § 22a zákona o účtovníctve (pre štátne rozpočtové a
príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zahrnuté do konsolidácie).
Štruktúra údajov z účtovníctva účtovnej jednotky zahrnutej do konsolidovanej účtovnej závierky
obce a konsolidovanej účtovnej závierky vyššieho územného celku podľa § 22a zákona
o
účtovníctve (pre rozpočtové a príspevkové organizácie územnej samosprávy, obce, vyššie
územné celky a obchodné spoločnosti zahrnuté do konsolidácie).
•
Metodické usmernenie na vyplnenie formulára vzájomných vzťahov pre obce a ich
rozpočtové organizácie , príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zaradené
do konsolidácie.
Termín na spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky.
Podľa opatrenia MF SR č. MF/21513/2012-31 sa konsolidovaná súvaha a konsolidovaný výkaz
ziskov a strát predkladajú do 30. 06. nasledujúceho roka.
Obec predkladá konsolidované výkazy DataCentru prostredníctvom metodika obce na Finančnom
úrade Trenčín.
Obec Veká Hradná
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Cieľom KÚZ je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako jednej ekonomickej jednotke,
prostredníctvom zistenia následného vynechania vzájomných vzťahov medzi organizáciami
konsolidovaného celku.
Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa konsolidovanú súvahu, konsolidovaný výkaz ziskov a strát
a poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke.
Obec Veľká Hradná, ako súčasť verejnej správy zostavuje KÚZ ako materská účtovná jednotka za
dcérke účtovné jednotky, ktorými sú : rozpočtová organizácia obce.
Neziskové organizácie, občianske združenia a štátne podniky nevstupujú do konsolidácie.

P.č.

Názov RO – obchodnej spoločnosti

1.

Základná škola s materskou školou

adresa

Veľká
Hradná 183

Metóda
konsolidácie

Postavenie v rámci
konsolidácie

Metóda úplnej
konsolidácie

Dcérska účtovná
jednotka

Vzhľadom na štruktúru konsolidovaných účtovných jednotiek a majetkovú účasť Obce Veľká
Hradná je použitá metóda úplnej konsolidácie. Metóda úplnej konsolidácie sa používa pri
konsolidácii dcérskych účtovných jednotiek, v ktorých má konsolidujúca účtovná jednotka
rozhodujúci vplyv, kontrolu.
Po zvolení metódy a prispôsobení účtovných výkazov dcérskych ÚJ sme pristúpili k agregácii
(spočítaniu údajov z účtovných výkazov). Agregáciu sme vykonali v účtovnom programe WIN
konsolidácia od firmy IVES Košice, ktorý umožňoval import individuálnych účtovných výkazov
patriacich do konsolidovaného celku – obce a ZŠ s MŠ. Pri metóde úplnej konsolidácie sa aktíva pasíva a náklady - výnosy preberajú do súčtových výkazov v plnej výške.
Po vypracovaní agregovanej súvahy a výkazu ziskov a strát sme pristúpili k identifikácií vzájomných
transakcií medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku a účtovnými prípadmi spracovanými
v účtovnom programe WIN KON sme zaúčtovali:
- konsolidáciu nákladov a výnosov
- konsolidáciu pohľadávok a záväzkov
Konsolidácia nákladov a výnosov znamená eliminovanie /vylučovanie/vzájomných nákladov
a výnosov medzi obcou a jednotlivými organizáciami v konsolidovanom celku. Náklad, ktorý vznikol
z tej istej transakcie v jednej organizácii a výnos v druhej organizácii sa eliminujú z agregovaných
údajov vo výkaze ziskov a strát.
Konsolidácia pohľadávok, záväzkov a transferov znamená eliminovanie vzájomných záväzkov,
pohľadávok a transferov medzi účtovnými jednotkami v konsolidovanom celku navzájom – podľa
konečných stavov v súvahe .
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KONSOLIDOVANÉ ÚĆTOVNÉ JEDNOTKY
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VEĽKÁ HRADNÁ
Založená zriaďovateľskou listinou so samostatnou právnou subjektivitou od 1. 9. 2004, zriaďovateľ
Obec Veľká Hradná.
Riaditeľkou školy je Mgr. Tatiana Klobušická
Organizačné členenie je : základná škola, materská škola, školská jedáleň a školský klub detí.
Základná škola
Je málotriednou školou s dvomi triedami, so spojenými ročníkmi, v každom ročníku s jednou
triedou. V obci Veľká Hradná je jedinou školou. Počet žiakov je 18.
Aktivity školy

Vychádzka spojená so zberom jesenných plodov, využitie na VYV a v Šk.
Bánovce nad Bebravou : koncert / kult. poukazy /.
Výstava ovocia a zeleniny : Kultúrny dom Svinná.
Zhotovenie výstavky „Naša záhrada“ - v škole“.
Nácvik evakuácie žiakov, zvukové signály, požiarne cvičenie.
Deň knižníc : návšteva Obecnej knižnice, beseda s pracovníčkou knižnice.
Šarkaniáda – púšťanie šarkanov za dedinou.
Zber papiera.
Kultúrne predstavenie tanečného súboru v Bánovciach.
Mikulášske posedenie s balíčkami a programom.
Vianočná besiedka s medovníčkami a koledami, darčeky pod stromčekom.
Zimná sánkovačka a bobovanie.
Stavanie snehuliakov.
Kŕmenie vtáčikov cez zimu.
Pozorovanie stôp lesnej zvery, prikrmovanie do senníka.
Kreslenie do snehu a odtlačky
Karneval : tanec a súťaže.
Recitačná súťaž „Hviezdoslavov Kubín“.
Veľkonočné zvyky : maľovanie vajíčok, výzdoba školy.
Program na „Deň matiek“ – folklórne pásmo „Zvyky na dedine“.
Výtvarná súťaž „Obec v ktorej žijem“.
Výchovný koncert: ZUŠ Svinná.
Kúzelník.
Športová Olympiáda 4 „málotriedok / Hradná, Dubodiel, Neporadza a Bobot/.
Školský výlet : Jaskyňa Driny
Zber lesných plodov v okolitých lesoch.
Plavecký výcvik : Bánovce nad Bebravou – všetci žiaci školy, 5 dní.
Pravidelné výstavky detských výtvarných prác v skrinke na námestí v obci.
Materská škola
počet zapísaných detí : 34
počet učiteliek – 3, z toho 1 nekvalifikovaná
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Školská jedáleň
počet stravníkov – 54 stravníkov
zamestnanci – 1 kuchárka – celý úväzok
- 1 pomocná sila na 3 hodiny denne
- 1 vedúca školskej jedálne – DVP 2 hod. / denne
Strava sa vydáva v budove materskej školy – v školskej jedálni.
Školský klub detí
počet stravníkov – 54 stravníkov
zamestnanci – 1 kuchárka – celý úväzok
- 1 pomocná sila na 3 hodiny denne
- 1 vedúca školskej jedálne – DVP 2 hod. / denne
Strava sa vydáva v budove materskej školy – v školskej jedálni.
Stravníci:

MŠ I. oddelenie
MŠ II. oddelenie
ZŠ + učitelia
Cudzí stravníci – do obedárov

Obec Veká Hradná
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KONSOLIDOVANÁ ZÁVIERKA
Pozostáva z týchto častí, ktoré sú prílohou tejto Výročnej správy:
1) konsolidovaná súvaha ÚJ VS – Obce Veľká Hradná k 31. 12. 2012
2) konsolidovaný výkaz ziskov a strát ÚJ VS – Obce Veľká Hradná k 31. 12. 2012
3) poznámky ku KÚZ
VYBRANÉ UKAZOVATELE Z VÝKAZOV V €
1) zo súvahy – bilancia aktív a pasív konsolidovaného celku
AKTÍVA v €
1.
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
2.
Obežný majetok
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
3.
Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
spolu
PASÍVA
v €
1.
Vlastné imanie
2.
Fondy
3.
Výsledok hospodárenia
VH minulých rokov
VH za účtovné obdobie
4.
Záväzky
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Záväzky dlhodobé
Záväzky krátkodobé
5.
Časové rozlíšenie
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
spolu

31.12.2011
2065337,00
2065337,00
0,00
39172,00
276,00
521,00
720,00
37655,00
1782,00
1782,00
0,00
2106291,00
31.12.2011
709628,00
0,00
709628,00
685216,00
24412,00
523381,00
2643,00
0,00
507641,00
12997,00
873282,00
0,00
873282,00
2106291,00

31.12.2012
1995157,35
1995157,00
0,00
92486,53
178,33
7,63
817,71
91482,86
2023,07
2023,07
0,00
2089666,95
31.12.2012
722937,38
0,00
722937,38
712039,39
10897,99
504431,61
1845,56
80,00
480907,05
21599,00
862297,96
0,00
862297,96
2089666,95

SÚVAHA
Dlhodobý hmotný majetok – budovy a stavby v majetku obce
Obežný majetok – zásoby tvorené v ŠJ , krátkodobé pohľadávky sú tvorené prevažne pohľadávkami
z nedaňových príjmov obce a finančné účty.
Dlhodobé záväzky sú tvorené záväzkom voči Štátnemu fondu rozvoja bývania – finančné
prostriedky na splácanie úhrad faktúr pri výstavbe bytového domu
Krátkodobé záväzky sú záväzky voči dodávateľom, zamestnancom a orgánom sociálneho
a zdravotného poistenia.
Obec Veká Hradná
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Časové rozlíšenie je tvorené výnosmi budúcich období. Tie sa rovnajú hodnote zostatkových cien
majetku obstaraného z prijatých investičných dotácií a grantov. Zúčtovávajú sa do výnosov
v náväznosti na odpisy majetku, ktorý bol financovaný z dotácií a grantov.
2) z výkazu ziskov a strát – údaje o nákladoch a výnosoch konsolidovaného celku
31.12.2011

Náklady €
materiál
energie
služby
Náklady mzdové a sociálne
dane a poplatky
Prevádzkové náklady
odpisy
rezervy
finančné náklady
Náklady na transfery
Spolu

27574,00
19558,00
27994,00
133302,00
206,00
4601,00
55828,79
2643,00
5723,00
5125,00
272986,00

31.12.2011

Výnosy €
Tržby za služby
Daňové výnosy
Výnosy z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie rezerv
Finančné výnosy - úroky
Výnosy z transferov
Spolu

24882,28
175371,00
23225,00
4325,00
23,00
72115,00
297402,00

31.12.2012

31840,46
22212,32
29364,47
137355,77
784,45
30545,55
48903,00
1845,56
5609,55
4885,17
318426,53

31.12.2012

22343,00
184312,53
51577,51
2643,35
50,89
65867,33
329333,89

Najpodstatnejšími príjmami boli podiel na dani z príjmov fyzických osôb, daň z nehnuteľností
a poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady. Významnou položkou výnosov boli výnosy
z transferov.
Najväčšou položkou nákladov boli osobné náklady, ďalšími významnými položkami nákladov boli
finančné náklady, spotrebované nákupy, odpisy a služby.

Výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmu
Výsledok hospodárenia po zdanení

Obec Veká Hradná
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4,00
24412,00
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ZÁVER:
Konsolidovaná výročná správa je súhrnný dokument, ktorý obsahuje výsledky hospodárenia obce,
Základnej školy s materskou školou.
Podkladom pre vypracovanie výročnej správy ako súhrnného dokumentu je účtovníctvo a účtovné
a finančné výkazy za hodnotené obdobie.
Obec Veľká Hradná ako konsolidujúca účtovná jednotka a ním konsolidované účtovné jednotky
tvoria celok, ktorým obec zabezpečuje výkon samosprávnych činností ale aj činností v rámci
prenesených kompetencií štátu na obec v zmysle platných právnych 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 rozpočtovej organizácie ako súčasť rozpočtu obce.
Konsolidovaná účtovná závierka nie je účtovnou závierkou zostavenou za účelom vykázania plnenia
rozpočtu. Jej základným účelom je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej
ekonomickej jednotke, aby sa zabezpečilo lepšie riadenie konsolidovaného celku, jeho majetku
a záväzkov, nákladov a výnosov tak, aby účtovné jednotky do nej zahrnované boli jednou
ekonomickou jednotkou akoby boli len vnútropodnikovými útvarmi aj keď majú právnu subjektivitu.
Umožňuje komplexný pohľad na konsolidovaný celok s možnosťou riadenia súčasnej situácie ale aj
perspektívy a plánovania všetkých súčastí obce ako jedného celku.

Obec Veká Hradná
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