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        Konsolidovaná výročná správa Obce Valaská Belá za rok 2010 je vypracovaná v súlade s § 20 a 22 § 
zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov. 
  
       Obec Valaská Belá ako materská účtovná jednotka  spolu s organizáciami vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti tvorí jeden konsolidovaný celok verejnej správy na úrovni samosprávy obce.  

 
Cieľom  konsolidovanej výročnej správy o hospodárení konsolidovaného celku Obce Valaská Belá je 

poskytnúť: 
 

• základné informácie o majetkovej a finančnej situácii súhrnne za všetky súčasti konsolidovaného 
celku obce v rozsahu stanovenom zákonom o účtovníctve;  

• analýzu príjmov a výdavkov konsolidovaného celku v roku 2010; 
• prehľad o prijatých, poskytnutých a  zúčtovaných transferoch v rámci konsolidovaného celku; 
• ostatné dôležité informácie o obci a jej organizáciách ako konsolidovanej účtovnej jednotke.  
 
 

 
I. Všeobecné údaje 

Identifikácia organizácií konsolidovaného celku  
 
 
 

Základné identifikačné informácie o materskej účtovnej jednotke 
 

Názov materskej účtovnej jednotky Obec Valaská Belá 

Sídlo účtovnej jednotky Obecný úrad Valaská Belá  1 

Dátum založenia/zriadenia Dňom volieb do orgánov samosprávy obcí v r. 1990 

Spôsob založenia/zriadenia Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

Názov zriaďovateľa ––––––––––––––– 

Sídlo zriaďovateľa Obec Valaská Belá – Obecný úrad 

IČO 00318531 

2021211830 DIČ 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Výkon samosprávy obce na jej samosprávnom 
a správnom území 

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
Riadna KÚZ podľa § 22 zák. NR SR č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v platnom znení 

Iné všeobecné údaje napr. obec uvedie počet 
obyvateľov; ZŠ uvedie počet žiakov, DD uvedie 
počet klientov atď. 

2 342 obyvateľov  k 31. 12. 2010  

 

 

 
 
 



 
 

 
 

4   

 
 
Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnom členení materskej účtovnej jednotky 
 

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ Ing. Jozef Mulinka  –  starosta  obce do 26. 12. 2010 
Ing. Miloš Cúcik      –  starosta  obce od 27. 12. 2010 

Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/ 
        Marian Híreš   –  poslanec  OZ do  26. 12. 2010                         
Ing. Viliam Furka   –  poslanec  OZ od  27. 12. 2010 

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného 
obdobia 

In 

 

35 

Počet  riadiacich  zamestnancov  
 

3 

Organizačné členenie účtovnej jednotky  Obecný úrad (výkonný orgán obce), Materská škola 
vo Valaskej Belej bez právnej subjektivity so ŠJ 

 

  

 

Informácie o dcérskych ÚJ - organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá, 
ktoré patria do konsolidovaného celku obce:  

 

 Počet 

Rozpočtové organizácie zriadené materskou 
účtovnou jednotkou  

1 - Základná škola vo Valaskej Belej s právnou  
     subjektivitou so školskou jedálňou (ŠJ ZŠ)   
     a školským klubom detí (ŠKD) a školským 
     strediskom záujmovej činnosti (ŠSZČ), ktorá 
     prešla pod zriaďovateľskú kompetenciu obce 
     1. júla 2002 tzv. kompetenčným zákonom 

Príspevkové organizácie zriadené materskou 
účtovnou jednotkou  

1 - Miestne kultúrne stredisko vo Valaskej Belej  
     s právnou subjektivitou zriadené 1. 2. 1994 

 
 
 
 

 

Názov dcérskej 
rozpočtovej organizácie 

Sídlo rozpočtovej  
organizácie 

Zmena /zriadenie, zrušenie, 
zmena formy právnickej osoby/ 

 
Dôvod zmeny 

Základná škola Valaská Belá Valaská Belá 242 od 1. 7. 2002 bez zmeny  

IČO 31201733       

DIČ 2021378964 

Hlavná činnosť dcérskej ÚJ 
Výchova, základné vzdelávanie a príprava žiakov na ďalšie štúdium a   
prax – výkon kompetencií na úseku školstva podľa  príslušných   
právnych predpisov  

Štatutárny orgán /meno 
a priezvisko/ 

Mgr. Ingrid Príbelszká  –  riaditeľka základnej školy 
 

Zástupca štatutárneho orgánu 
/meno a priezvisko/ 

Mgr. Herta Dušičková – zástupkyňa riaditeľky  

Priemerný počet zamestnancov 
počas účtovného obdobia 

 

25 
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Názov dcérskej 
príspevkovej organizácie 

Sídlo príspevkovej 
organizácie 

Zmena /zriadenie, zrušenie, 
zmena formy právnickej osoby/ 

 
Dôvod zmeny 

Miestne kultúrne stredisko 
Valaská Belá 

Valaská Belá 1 Odo dňa zriadenia 1. 2. 1994 
bez zmeny 

 

 

IČO 00358533 

DIČ 2021211951 

 

Hlavná činnosť dcérskej ÚJ Rozvoj a uspokojovanie kultúrnych potrieb a záujmov občanov 
v zmysle zriaďovacej listiny z 1. 2. 1994 

Štatutárny orgán /meno 
a priezvisko/ 

Elena Kopčanová  –  riaditeľka MKS 
 

Zástupca štatutárneho orgánu 
/meno a priezvisko/ 

Nie je menovaný  

Priemerný počet zamestnancov 
počas účtovného obdobia 

 

2 
 

         Obec nemá zriadené už žiadne iné rozpočtové a príspevkové organizácie - dcérske UJ, ktoré by 
patrili do jej konsolidačného celku.  
 

Identifikačné údaje o konsolidovaných  účtovných  jednotkách – obchodných spoločnostiach 

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky 
Obec nemá žiadne obchodné spoločnosti vo svojom 
konsolidovanom celku 

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Dátum založenia/vzniku konsolidovanej účtovnej  
jednotky 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky obce na  
základnom imaní, hlasovacích právach 
konsolidovanej ÚJ (obchodnej spoločnosti)  

––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––– 

 

Informácie o zamestnancoch konsolidovaného celku  

Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného 
celku obce počas účtovného obdobia 

62 

 z toho počet  vedúcich  zamestnancov  8 

 

Informácie o výsledku hospodárenia z dôvodu predaja majetku medzi účtovnými jednotkami 
konsolidovaného celku obce  
 

   V rámci konsolidovaného celku obce nedošlo v roku 2010 k predaju majetku medzi účtovnými jednotkami. 
Názov konsolidovanej účtovnej jednotky –––––––-––––––––––––––––––––––––––––––– 

Výsledok hospodárenia  (+/-)  z predaja majetku 
v rámci konsolidovaného celku 

–––––-––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Informácie o metódach oceňovania použitých pri ocenení jednotlivých položiek 

konsolidovanej účtovnej závierky Obce Valaská Belá: 
 

� Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňovala zásada opatrnosti. Za základ sa berú všetky riziká, 
straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej 
závierky. 

 
� Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nakupovaný bol ocenený obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje 

cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).  
 

� Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku neboli úroky z úverov. 
 

� Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ktorý sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré 
predstavujú  všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame 
náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť, obec neevidovala. 

 

� Dlhodobý majetok nadobudnutý darovaním je ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou, teda 
cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. 
 

� Dlhodobý majetok nadobudnutý prevodom správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v 
účtovníctve. 
 

� Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. 
 

� Deriváty sa pri nadobudnutí oceňujú cenou obstarania a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, reálnou hodnotou – obec o žiadnych derivátoch v tomto roku neúčtovala. 
 

� Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi ocenený reálnou hodnotou obec neevidovala. 
 

� Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacou cenou, ktorou je cena obstarania vrátane nákladov 
súvisiacich s obstaraním ako napr. prepravné, provízia, poistné a zľavy.   

 

� Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou a ocenené vlastnými nákladmi, t.j. priamymi nákladmi 
vynaloženými na tvorbu zásob ako aj časťou nepriamych nákladov, ktoré sa k tvorbe zásob 
vzťahujú, obec v tomto roku neevidovala. 
 

� Pohľadávky sú ocenené v menovitej hodnote. 
 

� Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich 
s obstaraním.   
 

� Pohľadávky boli pri ich vzniku ocenené menovitou hodnotou. 
 

� Peňažné prostriedky a ceniny boli ocenené ich menovitou hodnotou. 
 

� Záväzky boli pri ich vzniku ocenené menovitou hodnotou. 
  

� Záväzky sa pri ich prevzatí oceňujú obstarávacou cenou. 
  

� Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky 
v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení – rozdiely zistené neboli.    

 
 
 

II. Informácie o metódach a postupoch konsolidácie 
 

Konsolidovaná účtovná závierka Obce Valaská Belá bola zostavená v súlade so zákonom NR SR č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v súlade s Opatrením Ministerstva financií 
Slovenskej republiky  zo dňa 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008 – 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
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o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek 
konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe. 
 

 Zahrnutie konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky 

Názov resp. obchodné meno  
konsolidovanej účtovnej jednotky 

Metóda 
úplnej 
konsolidácie 

Metóda 
podielovej 
konsolidácie 

Metóda 
vlastného 
imania 

Základná škola – RO obce  áno – – 
Miestne kultúrne stredisko – PO obce áno – – 

 
  Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pri dcérskych účtovných jednotkách. 
  Metóda podielovej konsolidácie nebola použitá, obec nemá spoločné účtovné jednotky 
  Metóda vlastného imania nebola použitá, pridružené účtovné jednotky obec nemá. 
 
  Moment prvej konsolidácie kapitálu : 

� Pri  rozpočtových organizáciách je to deň ich zriadenia.  
� Pri  príspevkových  organizáciách je to deň ich zriadenia.  
� Pri obchodných spoločnostiach je to deň obstarania podielov. 

 
  Informácie o goodwille 

� Goodwill nevzniká pri konsolidovanej účtovnej  jednotke, ktorou je rozpočtová organizácia. 
� Goodwill nevzniká pri konsolidovanej účtovnej  jednotke, ktorou je príspevková  organizácia. 
� Goodwill nevzniká pri založení konsolidovanej účtovnej  jednotky, ktorou je obchodná spoločnosť.  
� Goodwill vzniká pri kúpe už existujúcej konsolidovanej účtovnej  jednotky, ktorou je obchodná 

spoločnosť. 
� Goodwill sa odpisuje do 5 rokov. 

 

 

III.  Konsolidovaná účtovná závierka obce 
      
        Podľa ustanovenia § 22 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
(ďalej len zákon o účtovníctve) konsolidovaná účtovná závierka obce (ďalej len „KÚZ“) predstavuje 
štruktúrovanú prezentáciu informácií o konsolidovanom celku obce ako materskej účtovnej jednotky a jej 
dcérskych účtovných jednotkách, ktoré sú  v  jej zriaďovateľskej pôsobnosti a sú predmetom konsolidácie 
podľa ustanovených metód a zásad.  
 

Účtovné jednotky konsolidovaného celku Obce Valaská Belá  viedli v roku 2010 účtovníctvo v  rozsahu 
a  spôsobom ustanoveným zákonom NR SR číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, ktorý 
upravuje rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedeného účtovníctva.  

 
Podľa príslušných ustanovení zákona o účtovníctve bola v roku 2010  obec povinná po prvýkrát zostaviť 

za rok 2009 konsolidovanú účtovnú závierku za konsolidovaný celok, ktorý tvorí obec ako materská 
jednotka so svojimi dcérskymi organizáciami – príspevkovou  organizáciou MKS Valaská Belá  
a rozpočtovou  organizáciou – Základnou školou Valaská Belá. 

 
V účtovnom období roka 2010 viedli všetky účtovné jednotky konsolidovaného celku obec svoje 

účtovníctvo v mene euro. 
 

KÚZ Obce Valaská Belá za rok 2010 je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania tak 
materskej účtovnej jednotky vo svojej samosprávnej činnosti, ako aj dcérskych ÚJ v ich činnosti podľa 
zriaďovacích listín. Účtovné jednotky nezmenili účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu 
účtovnému obdobiu roka 2009. 
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       Obec Valaská Belá zostavila za účtovný rok 2010 KÚZ k 31. 12. 2010, ktorá má v znení ustanovenia 
§16 zákona o účtovníctve predpísanú štruktúru - jej obsahom je: 
 

• konsolidovaná súvaha 
• konsolidovaný výkaz ziskov a strát  
• konsolidované poznámky. 
 
 

K O N  S O L I D O V A N Á      S Ú V A H A     K   31. 12. 2010   
  
 V konsolidovanej súvahe obce ako účtovnej jednotky verejnej správy vyhotovenej k 31. 12. 2010 
(štatistické  označenie „Kons uj Uč ROPO  OV  1 – 01“) je prehľadné usporiadanie majetku celého 
konsolidačného celku spolu podľa druhov na strane aktív a podľa vlastného imania a záväzkov na strane 
pasív v čistom (netto) peňažnom  vyjadrení k 31.12.2010. 
 
 

Bilancia aktív k 31. 12. 2010  v celých € v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím  
 

A K T Í V A KZ  k  31.12.2009 KZ  k  31.12.2010 
A) Neobežný majetok spolu (netto)           1 325 245            1 272 660 
     z toho :   

• Dlhodobý nehmotný majetok     1 896     2 697 
• Dlhodobý hmotný majetok 851 429 798 043 
• Dlhodobý finančný majetok 471 920 471 920 

B)  Obežný majetok spolu 222 055 110 613 
      z toho :   

• Zásoby   20 807 18 249 
• Pohľadávky   22 441  37 191 
• Finančný majetok               178 415  54 900 
• Poskytnuté návr. finan. výpom. dlhod.           0          0 
• Poskytnuté návr. finan. výpom. krátk.       392       273 
• Transfery obce   jej RO, PO          0          0 

C) Časové rozlíšenie – náklady BO    3 803    3 338 
D) Vzťahy k účtom klien. štát.pokladnice           0           0 

Majetok  spolu       1 551 103     1 386  611 
 
 
Bilancia pasív k 31. 12. 2010  v celých € v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím 

P A S Í V A KZ  k  31.12.2009 KZ  k  31.12.2010 
A) Vlastné imanie             1 375 847             1 254 626 
      z toho :   

• Oceňovacie rozdiely   11 188     11 188 
• Zákonný RF a ostatné f. (od 1. 1. 2008)        371       1 313 
• výsledok hospodárenia (VH)            1 364 288             1 242 125 

            z  toho:   
            1. Nevysporiadaný VH minul. rokov               1 390 160               1 322 717 

            2. VH  za bežné účtovné obdobie                -   25 872                -   80 592 

B)  Záväzky spolu 166 437  124 961 
      z toho :   

• Rezervy   33 274   11 540 
• Zúčtovanie medzi subjektmi VS   38 005         23 
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• Dlhodobé záväzky     1 234     1 766 
z  toho:   
             1. záväzky  zo sociálneho fondu         404 

             2. záväzky  z nájmu       1 362 

• Krátkodobé záväzky  93 924  29 513 
C) Časové rozlíšenie – výnosy BO   8 819   7 024 
D) Vzťahy k účtom klien. štát.pokladnice         0          0 

Vlastné imanie a záväzky  spolu       1 551 103      1 386  611 
 
         Ako vidno z konsolidovanej súvahy k 31. 12. 2010 v porovnaní s prehľadom k 31. 12. 2009 je zrejmé, 
že sa hodnota majetku konsolidovaného celku  znížila, a to  celkovo o 164 492 €; z toho o 52 585  sa znížila 
hodnota neobežného majetku, o 111 442 € sa znížila hodnota obežného majetku (z toho najviac  hotové 
finančné prostriedky na bankových účtoch – zníženie o 123 515 €). Naopak v skupine finančného majetku 
vzrástli pohľadávky o 14 750 €.  
         
          Z bilancie pasív konsolidovaného celku obce je zrejmé, že sa znížili oproti konečným zostatkom 
predchádzajúceho účtovného obdobia výrazne konečné zostatky záväzkov – z toho najviac krátkodobé 
záväzky a rezervy.  
 

         Ďalšie informácie o údajoch aktív a pasív sa nachádzajú vo vyplnených tabuľkách, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou  poznámok ku KÚZ obce a sú spracované v module „Účtovníctvo – konsolidácie“ 
softvérového vybavenia KORWIN, v ktorom obec vedie svoje účtovníctvo. 

 

Popis údajov vyplnených v prehľade pohybov dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného 
majetku: 

� bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa chápe k 31.12.2009; 
� bežné účtovné obdobie sa vykazuje k 31.12.2010 ; 
� prírastok je prvotné vykázanie obstarania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného 

majetku akoukoľvek formou, zvýšenie aktív (napr. kúpa, darovanie) 
� úbytok je vykázanie zníženia aktív (napr. predaj, darovanie); 
� presun je vykázanie zmeny hodnoty niektorej položky bez zmeny celkovej hodnoty aktív. 

  
          Popis významných informácií o aktívach a pasívach (viď údaje v súbore priložených 23 
tabuliek označených v prílohe poznámok „Obec KÚZ – SUM/2010“):  

 

� Rezervy sa v konsolidovanom celku tvorili v rámci hlavnej činnosti, konkrétne hodnoty sa 
nachádzajú v priloženom  prehľade o pohybe rezerv; najvýznamnejšia tvorba, aj zrušenie rezerv, 
sa vykázali v oblasti zákonných krátkodobých rezerv na mzdy za dovolenky, vrátane sociálneho 
zabezpečenia na rok 2010 (zrušenie pri použití rezerv pri čerpaní dovoleniek, ktoré prešli z roku 
2010 a boli čerpané v 2011). Neštandardná tvorba rezerv v súvislosti s činnosťou 
konsolidovaného celku nebola zaznamenaná). 

 

� Prehľad o pohybe dlhodobého majetku sa nachádza v priloženom tabuľkovom formulári (tab. 1) 
a vysvetľuje položky súvahy – aktív.  

 
� V rámci dlhodobého finančného  majetku vykazuje konsolidovaný celok Obce Valaská Belá 

realizovateľné cenné papiere v hodnote 471 920,- eur – CP v Stredoslovenskej a prevádzkovej 
spoločnosti, a.s., Banská Bystrica. 

 

� Konsolidovaný celok nevytvoril opravné položky k zásobám. 
 

� Najviac ekonomických transakcií sa realizovalo medzi konsolidovanými účtovnými jednotkami 
v rámci transferov medzi obcou a jej dcérskou ÚJ – základnou školou. 
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� Konsolidovaný celok nevykazuje dlhodobé  pohľadávky. 
 

� Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé  pohľadávky (tab. 6) vo výške 40 726,- eur, ktoré sa 
týkajú dodávateľsko-odberateľských vzťahov, daní a poplatkov. K týmto pohľadávkam obec 
tvorila aj opravné položky, ktoré sú k 31. 12. 2010 v čiastke  3 535,- eur (tab. 7). Po ich 
zohľadnení sú pohľadávky v čistom (netto) vyjadrení spolu za konsolidovaný celok 37 191,- eur. 
Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých pohľadávkach má dcérska ÚJ Základná škola 
Valaská Belá. Z tohto dôvodu vedenie obce dalo podnet zamestnancom základnej školy na 
revíziu štruktúry krátkodobých pohľadávok a prijatie opatrení na ich maximálne zníženie. 

 
� Konsolidovaný celok vykazuje k 31. 12. 2010 dlhodobé  záväzky spolu v sume 2 333,- eur, 

z toho: 1 362,- eur je ešte nesplatený finančný prenájom (lízing za kopírovací stroj, ktorý 
obstarala obec) a suma 971,- eur je zostatok Sociálneho fondu obce, základnej školy a MKS 
spolu (404,- + 488,- + 79,-).  

 
� Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé  záväzky vo výške 88 258,– eur, ktoré sa týkajú 

dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých záväzkoch 
má základná škola v čiastke 57 146,– eur,  Obec Valaská Belá má krátkodobé záväzky v sume 
29 513,– eur a zvyšok z celkovej sumy 1 599,- eur sú záväzky miestneho kultúrneho strediska. 

 
� Konsolidovaný celok nevykazuje záväzky po lehote splatnosti. 

 
� Odložené dane konsolidovaný celok nevykazuje. 
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KONSOLIDOVANÝ  VÝKAZ  ZISKOV  A STRÁT  K  31. 12. 2010     
 
 
      V konsolidovanom výkaze  ziskov a strát obce ako konsolidovaného celku (štatistické  
označenie „Kons uj Úč ROPO OV 2 -01“), ktorý  Obec Valaská Belá vyhotovila k 31.12.2010, sú 
zhrnuté  náklady a  výnosy obce ako materskej účtovnej jednotky spolu s jej dcérskymi účtovnými 
jednotkami – základnou školou a miestnym kultúrnym strediskom. 
  
       Účtovný výsledok hospodárenia celého konsolidovaného celku, ktorý sa od 1. 1. 2008 podľa 
princípov akruálneho účtovníctva, zisťuje z  účtovníctva ako rozdiel výnosov a nákladov (rozdiel 
účtovných tried 6–Výnosy a 5–Náklady) predstavuje za rok 2010 stratu  spolu z hlavnej 
a hospodárskej činnosti (hospodársku činnosť- autodopravu vykazuje len obec)  v sume 80 592 €, 
o ktorú sú náklady celku vyššie ako výnosy. To znamená, že obec ako konsolidovaná ÚJ za rok 2010 
vykázala  záporný účtovný hospodársky výsledok. 
 
        Všetky konsolidované výnosy na úrovni samosprávy obce v roku 2010 spolu predstavujú čiastku 
997 916 €. 
        
          Najvýznamnejšiu príjmovú skupinu – 47,5 % všetkých výnosov konsolidovaného celku tvoria 
daňové výnosy a výnosy z poplatkov materskej ÚJ obce 473 677 € (výnos z podielových daní, výnos z 
dane z nehnuteľností a ostatných miestnych daní vyberaných podľa zákona o miestnych daniach spolu 
v čiastke 427 433 € a z poplatkov 46 244 €).  
        
        Druhou najväčšou položkou sú výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obci (úč. skupina 
69), ktoré predstavujú čiastku  spolu 392 681 €, čo  39,4 %, z toho sú: 

• 364 281 € (92,9 %) výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a iných subjektov 
      verejnej správy; 
• 27 894 € (7 %)  výnosy z bežných transferov od ES;  
• 506 € (0,1 %) tvoria výnosy samosprávy od ostatných subjektov mimo VS.  

 
        Tržby za  vlastné  výkony  konsolidovaného celku  obce  –  z   predaja služieb predstavujú čiastku 
48 675 €, čo je  4,9 %; ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti predstavujú sumu 32 573 €, čo je  3,3 
% z celkových výnosov celku; aktivácia dlhodobého  hmotného majetku činí 14 305 €, čo je necelé 
1,4 %. Zúčtovanie rezerv konsolidovaného celku z prevádzkovej činnosti predstavuje sumu 33 273 €, 
čo je 3,4  %.  Zvyšok do 100 % predstavujú finančné výnosy celku – úroky z vkladov v sume 72 €. 
 
       Prehľad o konkrétnych druhoch výnosov konsolidovaného celku v priebehu účtovného roka 2010 
podľa obsahu jednotlivých účtov výnosov a  v  akých čiastkach  spolu za jednotlivé druhy výnosov, 
poskytuje nasledujúca tabuľka v členení – druh výnosov, popis (číslo účtu, na ktorom bol ten-ktorý 
výnos v priebehu roka  zaúčtovaný a názov účtu) a suma v €. 
 
 

Účtová trieda 6 – Výnosy konsolidovaného celku  – Obce Valaská Belá  (KC)     (v celých €) 
                                                                                 
 
 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/       Suma  

Tržby za vlastné výkony  a tovar 
 

602 – Tržby z predaja služieb KC     48 675 

Zmena stavu vnútroorganizač. zásob   0 

Aktivácia  
624 – Aktivácia dlhodobého hmotného  
          majetku 14 305 
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632 – Daňové výnosy samosprávy 
 

427 433 
 Daňové a colné výnosy a výnosy z 

poplatkov 633 – Výnosy z poplatkov  
46 244 

641 – Tržby z predaja DNM a DHM 1 696 
642 – Tržby z predaja materiálu 877 
644 – Zmluvné  pokuty, penále a úroky  
          z omeškania 

0 

645 – Ostatné pokuty, penále a úroky 87 
646 – Výnosy z odpísaných  
           pohľadávok 

0 

Ostatné výnosy z prevádzkovej 
činnosti 

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej    
          činnosti 

32 573 

Zúčtovanie rezerv  a opravných 
položiek z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

 
653 – Zúčtovanie ostatných rezerv 
          z prevádzkovej činnosti 33 273 

Finančné výnosy 662 – Úroky 72 
Mimoriadne výnosy  678 – Ostatné mimoriadne výnosy 0 

 

693 – Výnosy KC z BT zo ŠR a i. 364 281 
 

695 – Výnosy KC z BT od ES 27 894 
 

697 – Výnosy KC z bežných transferov 
          od ostatných subjektov mimo 
          verejnej správy 

134 

 

698 – Výnosy KC z kapitálových trans- 
          ferov od subjektov mimo VS 372 

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

699 – Výnosy obce z odvodu  
           rozpočtových príjmov 0 

Spolu x 997 916 

 
 
       Všetky konsolidované náklady na úrovni samosprávy obce v roku 2010 spolu predstavujú 
čiastku 1 078 508 €.  
 
        Najvýznamnejšiu nákladovú skupinu  tvoria osobné náklady 583 697 €, čo je 54 % z celkových 
nákladov  konsolidovaného celku  (z toho mzdové náklady obce sú 422 094 €, čo predstavuje viac ako 
39 %, zákonné a ostatné odvody z miezd sú spolu 133 033 €, čo je necelých 12,4 % a  sociálne 
náklady boli 28 570, čo je viac ako 2,6 % zo všetkých nákladov obce).  
 
       Druhou najväčšou nákladovou skupinou konsolidovaného celku sú náklady na služby  a 
predstavujú spolu čiastku  205 076 €, čo je 19 %. Ďalej náklady na spotrebu materiálu a energie v KC 
sú spolu 187 000 €, čo je viac ako 17  %, celkové náklady na odpisy, rezervy a opravné položky sú 
v KC 68 471 €, čo je 6,3 %, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť sú 14 206 €, čo 1,3 %, náklady 
KC na transfery 7 974 €, čo je necelé 1 %, dane a poplatky sú 6 269 €, čo je necelé 1 %  a  finančné 
náklady  sú 5 815 €, čo je približne 0,5 % zo všetkých nákladov konsolidovaného celku. 
 
        Tabuľka na nasledujúcej strane poskytuje prehľad o konkrétnych druhoch konsolidovaných 
nákladov zrealizovaných v priebehu roka 2010 v konsolidovanom celku podľa obsahu jednotlivých 
účtov nákladov a  čiastkach spolu za jednotlivé druhy nákladov. Tabuľka je konštruovaná v členení – 
druh  nákladov, popis (číslo účtu, na ktorom bol ten-ktorý náklad v priebehu roka  zaúčtovaný a  názov 
nákladového účtu) a suma v celých €. 
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Účtová trieda 5 – Náklady konsolidovaného celku  – Obce Valaská Belá  (KC) (v celých €) 

 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/ Suma v € 

501 – Spotreba materiálu   122 249 
Spotrebované nákupy 

502 – Spotreba energie    64 751 
511 – Opravy a udržiavanie   74 234 
512 – Cestovné     2 966 
513 – Náklady na reprezentáciu      2 251 

 
 

Služby  

518 – Ostatné služby   125 625 
521 – Mzdové náklady  422 094 
524 – Zákonné sociálne poistenie 133 033 
525 – Ostatné sociálne poistenie     4 420 
527 – Zákonné sociálne náklady  24 150 

Osobné náklady 

528 – Ostatné sociálne náklady           0 
531 – Daň z motorových vozidiel        873 

Dane a poplatky  
538 – Ostatné dane a poplatky    5 396 
541 – Zostatková cena predaného DM       832 
546 – Odpis pohľadávky (Jednota SD)          0 

Ostatné náklady na prevádzkovú 
činnosť 

548 – Ostatné náklady na prev. činnosť  13 374 
551 – Odpisy DHM a DNM  32 152 
553 – Tvorba ostatných. rezerv  
          z prevádzkovej činnosti 

 34 345 
Odpisy, rezervy a opravné položky  
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 558 – Tvorba ostatných opravných 

           položiek z prevádzkovej čin. 
    1 974 

562 – Úroky         126 
Finančné náklady  

568 – Ostatné finančné náklady     5 689 
Mimoriadne náklady             0 

584 – Nákl.- transfery z obce do RO,PO           0 
585 – Nákl.- transfery z obce ost. s. VS        200 
586 – Nákl.-  -“- subjektom mimo VS     7 215 

Náklady na transfery a náklady 
z odvodu príjmov  

587 – Nákl.- ostatné transfery        559 
            0 

Dane z príjmov 
  

Spolu x    1 078 508  
 

  
 

Ako je už vyššie v texte uvedené a vidno aj z prehľadov výnosov a nákladov, konsolidovaný 
celok obce v roku 2010 vyprodukoval účtovný výsledok hospodárenia – stratu   80 592 €, o ktoré sú 
náklady vyššie ako výnosy (1 078 508 € –  997 916 € = 80 592 €).  
  

 

Tento účtovný výsledok je dôležitým ukazovateľom toho, ako konsolidovaný celok v  
konkrétnom roku 2010 hospodáril, keďže nezohľadňuje naakumulované peňažné prostriedky 
z minulých účtovných období, ale ani platby, ktoré sa  viažu na budúce účtovné obdobie (výnosy 
budúcich období).  
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     Hospodársky výsledok nákladnej autodopravy – podnikateľskej  činnosti obce  za rok 2010  
predstavuje rozdiel celkových nákladov na hospodársku činnosť a celkových výnosov hospodárskej 
činnosti obce: 
 
       A) Celkové náklady v roku 2010 boli spolu                                                      1 494,50  € 
       B) Celkové výnosy  v roku 2010 boli spolu                                                      1 362,57  € 
       C) Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v r. 2010 – strata                - 131,93  € 
 

       Celá strata bola vykrytá z rozpočtových prostriedkov obce priebežne, pretože prvotné náklady 
vznikajúce na prevádzku nákladného vozidla LIAZ sa hradia v čase ich vzniku z rozpočtových 
prostriedkov a  následne sa podľa kľúča schváleného obecným zastupiteľstvom na rok 2010 
preúčtovávali do hospodárskej činnosti v príslušnom podiele. 
 

       Daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb bolo spracované a v zákonnej lehote podané 
na Daňový úrad v Novákoch, ktorý je pre obec miestne príslušným správcom dane. 
 

       Peňažné prostriedky hospodárskej činnosti – autodopravy  sú v účtovníctve obce sledované na 
samostatnom bankovom účte (221.300)  

 
 
IV.  Informácie o vývoji rozpočtového hospodárenia obce v roku 2010 

 

           Súhrnná rekapitulácia plnenia upravených rozpočtovaných príjmov a výdavkov obce, 
vrátane základnej školy, k  31. 12. 2010, t.j. skutočné plnenie vyjadrené v € a aj percentuálne, je 
uvedené v nasledujúcom tabuľkovom prehľade: 
 
Plnenie výdavkov  rozpočtu obce a základnej školy a jej súčastí spolu v roku 2010  v  € 
           

 

Spolu za Obec, ZŠ, 
ŠJ, ŠKD a ŠSZČ 

 
Rozpočet 

 

Upravený 
rozpočet 

 
Skutočnosť 

 

Plnenie 
rozpočtu v % 

Bežné príjmy 876 860 897 890 859 655,09 95,74 

Bežné výdavky 911 777 961 583 946 037,70 98,38 

Kapitálové príjmy 2 000 3 564 2 516,35 70,60 

Kapitálové výdavky 5 083 7 468 4 135,33 55,37 

Rozdiel príjmov a výdavkov  
rozpočtu bez FO* (len BV a KV) 

- 38 000 -  67 597 -  88 001,59 
 

––– 

 
Príjmy z finančných operácií 

 
 

38 000 

38 005 
   + 54 544 

92 549 

38 005,00 
    +  66 949,66 

104 954,66 

 
 

113,40 

Výdavky z finančných operácií 0 1 222 1 221,71 100,00 

Príjmy spolu, vrátane FO* 916 860 994 003 967 126,10 97,30 

Výdavky spolu, vrátane FO 916 860 970 273 951 394,74 98,05 

ZŠ – rozdiel rozpoč. príjmov  532  
Rozdiel príjmov a výdavkov – 
zostatok peň. prostried.  z FO  

0,00 24 262 15 731,36 

              

*Poznámka: skratky FO, BV, KV – finančné operácie, bežné výdavky, kapitálové výdavky 

 
 
Rekapitulácia výsledku rozpočtového hospodárenia  s reálnymi FP obce za rok 2010:  
 
A)  Skutočné rozpočtové príjmy za rok 2010, vrátane školstva                 967 126,10  € 

z toho:  -  príjmy roku 2010 z hospodárenia obce bez finančných operácií               862 171,44  € 
      -  príjmové finančné operácie obce v roku 2010               104 954,66  €  
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B)    Skutočné rozpočtové výdavky za rok 2010, vrátane školstva                          951 394,74  € 
        z toho:  -  výdavky roku 2010 z hospodárenia obce bez finančných operácií            950 173,03  € 

      -  výdavkové finančné operácie obce v roku 2010                    1 221,71  €  
 
 

C)   Rozdiel medzi  skutočnými rozpočtovými príjmami a výdavkami obce,    15 731,36  € 
       z toho:  -  celkový rozdiel z hospodárenia obce bez finančných operácií                   - 88 001,59 € 

     -  rozdiel z príjmových a výdavkových finančných operácií obce              103 732,95 € 
 
 

D)  Výsledok rozpočtového hospodárenia po odpočítaní nevyčerpaných  
      účelových FP (§ 16 ods. 6 zák. NR SR 583/2004 Z. z. v platnom znení):    
      -   celkový rozdiel z hospodárenia obce bez finančných operácií                                - 88 001,59 € 
      -   nevyčerpané účelovo určené FP, z toho 
                        a)   nevyčerpané FP – prídavky na dieťa (obec osobitný príjemca)                 -   21,99 € 
                        b)   nevyčerpané FP na projekty ZŠ (EÚ, ŠR - § 23, z.523/2004 Z.z.)            -   12,88 €        
                                                   
      -  výsledok rozpočtového hospodárenia obce = strata                                            -  88 036,46 €                                                      
 

Ako je zrejmé z  vyššie uvedeného celkové skutočné bežné a kapitálové príjmy boli v danom 
roku nižšie ako skutočné celkové bežné a kapitálové výdavky o 88 036,46 €. To znamená, že 
výsledkom celkového rozpočtového hospodárenia obce v roku 2010 je strata v  88 036,46  €. 

 
 

Aj keď pôvodný rozpočet na rok 2010 obec plánovala ako vyrovnaný, postupne vplyvom 
nepriaznivého vývoja   príjmovej časti rozpočtu musela tento upravovať. Sumu, o ktorú boli výdavky 
vyššie ako príjmy, postupne pokrývala z  príjmových finančných operácií (zo zdrojov Rezervného 
fondu a zostatku finančných prostriedkov nevyčerpaných dotácií z minulého roku 2009). Celkový 
rozdiel rozpočtu 15 731,36 €  je vlastne zostatok príjmových finančných operácií obce roku 2010. 
 
 

           Pre porovnanie vývoja rozpočtového hospodárenia obce v roku 2010 a v prechádzajúcom 
roku 2009 uvádzame nasledovnú tabuľku: 
 
 

 

 

Plnenie výdavkov  rozpočtu obce a základnej školy a jej súčastí spolu v roku 2009 v  € 
 

 

Spolu za Obec, ZŠ, 
ŠJ, ŠKD a ŠSZČ 

 
Rozpočet 

 

Upravený 
rozpočet 

 
Skutočnosť 

 

Plnenie 
rozpočtu v % 

Bežné príjmy 919 670 925 743 975 256,66 105,35 

Bežné výdavky 886 476 850 657 881 512,18 103,63 

Kapitálové príjmy 1 660 2 819 1 185,75 42,06 

Kapitálové výdavky 6 639 9 073 8 889,96 97,98 

Príjmy z finančných operácií 0 0 0 0,00 

Výdavky z finančných operácií 0 0 0 0,00 

Príjmy spolu 921 330 928 562 976 442,41 105,16 

Výdavky spolu 893 115 859 730 890 402,14 103,57 

Rozdiel príjmov  
a výdavkov 

28 215 68 832 86 040,27               X 

 
  
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2009 
 

• Skutočné rozpočtové bežné a kapitálové príjmy za rok 2009  
         vrátane školstva                        976 442,41  € 

• Skutočné rozpočtové výdavky za rok 2009 vrátane školstva                                 890 402,14  € 
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• Rozdiel medzi  skutočnými rozpočtovými príjmami a výdavkami obce                  86 040,27  € 
• Rozdiel rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov po odpočítaní: 

1. účelovej dotácie obce zo ŠR, ktorá bude použitá v r.2010                              -  38 0005,00  € 
             2. nevyčerpaných FP odvedených z účtu ZŠ na účet obce, ktoré 

     môžu byť podľa zmluvy použité v roku 2010: 
 – účelová dotácia z prostriedkov EÚ na realizovaný projekt  ZŠ(85%)               -  11 099,03  € 
 – účelová dotácia zo ŠR na realizovaný projekt ZŠ(10%)                                   -     3 306,97  € 
    Prebytok hospodárenia                                                                                       35 629,27  € 

 
Ako je zrejmé z vyššie uvedeného výsledok  rozpočtového hospodárenia obce po odrátaní 

prostriedkov z transferov a dotácií  v roku 2009 predstavoval prebytok 35 629,27 €. Tento reálny 
prebytok bol zdrojom peňažných fondov obce podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. 

 

V roku 2010 už bolo hospodárenie obce horšie a  nakoniec obec vyprodukovala stratu 
88 036,46 €.  Pod tento nepriaznivý výsledok sa podpísal hlavne nedostatočný príjem z podielových 
daní od štátu, keď bolo  obci poukázaných reálne len 87,3 % z plánovaného objemu, čo predstavuje 
menej o 55 373 €. Nepriaznivý trend ovplyvnili aj iné faktory – zdražovanie, doznievanie finančnej 
krízy a pod.  
 
 

V. Finančné usporiadanie voči dcérskym účtovným jednotkám –  
     príspevkovej a rozpočtovej organizácii 
 

 

Miestne kultúrne stredisko vo Valaskej Belej malo v roku 2010: 
 

Celkové skutočné náklady (účt. trieda 5 – Náklady)                      47 582,00 € 
Celkové skutočné výnosy  (účt. trieda 6 – Výnosy)                 43 864,00 € 
Hospodársky výsledok    (rozdiel účtov účt. tr.5 a 6) – strata                                      -  3 718,00 € 

 
Stratu 3 718 € MKS v roku 2010 vykrylo z vlastného rezervného fondu, zdroje ktorého 

zapojilo na financovanie zvýšených nákladov, hlavne v poslednom štvrťroku 2010, kedy obec 
skrátila príspevok pre MKS o 15 %, čo predstavovalo čiastku 3 391,50 €. 

 
 

Keďže MKS malo aj v roku 2010 príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmu právnických osôb  
a tieto nie sú  zákonom oslobodené, bolo povinné podať daňové priznanie k dani z príjmu za rok 
2010, čo aj v zákonnej lehote vedenie MKS splnilo. 

 
 

V priebehu roka 2010 v rozpočtovom hospodárení MKS zaznamenalo sumu všetkých 
príjmov 31 936 € a sumu všetkých výdavkov 31 936 €, teda v danom roku malo MKS vyrovnané 
rozpočtové hospodárenie.   

 
 
 

Skutočné príjmy rozpočtu MKS  vo Valaskej Belej k 31. 12. 2010 
 

Druh príjmu  v  celých € 

Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 4 725 
Z prenajatých budov, priestorov, objektov 4 725 
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby 3 347 
MĽK - zápisné, predaj starých kníh, rozhlasové relácie  3 347 
Tuzemské bežné granty a transfery 22 678 
Dotácia z MK SR na kultúrne poukazy 68 
Dotácia od obce na činnosť, účelová 22 610 

Bežné príjmy spolu: 30 750 
Príjmové finančné operácie (položka 453 – zdroj 46) 1 186 

Príjmy spolu 31 936 
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       Ako je zrejmé aj z predchádzajúcej tabuľky v priebehu roka 2010 dostalo MKS od obce príspevok 
na činnosť v čiastke 22 610 € a 68 € od Ministerstva kultúry SR na kultúrne poukazy, teda tuzemské 
granty a transfery spolu boli 26 678 €. Vlastné bežné príjmy malo MKS v sume 4 725 € z rôznych 
prenájmov spravovaných objektov  a 3 347 € z tržieb na kultúrnych podujatiach, ktoré počas roka 
organizovalo, z príjmov za rozhlasové relácie a zápisného v MĽK. Kapitálové príjmy MKS 
nezaznamenalo žiadne. Príjmy z finančných operácií boli zaznamenané v čiastke 1 186 €.  
 

       V priebehu sledovaného roka MKS dodržalo pravidlo 50 % podľa zákona o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v platnom znení. 
 

     V nasledujúcej tabuľke sú uvedené rozpočtové výdavky, ktoré MKS počas roka zaznamenalo: 
 
Skutočné výdavky rozpočtu MKS  vo Valaskej Belej k 31. 12. 2010 
 

 Druh výdavku                  v celých € 
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 12 501 
620  – Poistné príspevky  do poisťovní 4 184 
630 – Tovary a služby 15 251 

• Cestovné a stravné zamestnancov pri služobných cestách 33 
• Energie, voda a poštové a telekomunikačné služby 5 196 
• Materiálové výdavky 1 063 
• Servis, rutinná a štandardná údržba zariad., budov a VT. 2 412 
• Poplatky za softvér a licencie 0 
• Kultúrna činnosť -  platby za kultúrne programy 1 123 
• Všeobecné služby 2 336 
• Reprezentačné  119 
• Stravovanie   674 
• Prídel do sociálneho fondu 153 
• Zúčtovanie dotácie na KP z MK SR 68 
• Požičovné za filmy a iné poplatky 576 
• Odmeny na dohody o vykonaní práce (DVP) 1 498 

Bežné výdavky  31 936 

Kapitálové výdavky 0 

Výdavky spolu 31 936 

 
       Mzdové výdavky MKS tvoria asi 39 % z celkových skutočných výdavkov, poistné príspevky do 
zákonných poisťovní tvoria necelých približne 13 % z celkových skutočných výdavkov a výdavky na 
tovary a služby približne 48  %  všetkých skutočných výdavkov MKS za rok 2010. 
 
 
      Základná škola vo Valaskej Belej je rozpočtovou organizáciou obce od júla 2002, kedy zo 
zákona prešla pod zriaďovateľskú pôsobnosť obce. Vlastné rozpočtované príjmy základnej školy boli 
na rok  2010 plánované v sume  7 500 €, neskôr upravené  na sumu 3 546, čo bolo aj reálne naplnené. 
Okrem toho mala škola vlastné príjmy nerozpočtované, o ktoré mohla prekročiť limit svojho 
výdavkového rozpočtu podľa ustanovení § 23 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.  
 
      Prehľad rozpočtových finančných prostriedkov z rôznych transferov a dotácií, ktoré škola použila 
v priebehu sledovaného roka na úhradu výdavkov spojených s jej činnosťou a  preneseným výkonom 
štátnej správy v oblasti školstva,  je uvedený v nasledujúcej tabuľke, vrátane rozpočtu jej 
organizačných súčastí – školského klubu detí (ŠKD), školskej jedálne základnej školy (ŠJ ZŠ) 
a školského strediska záujmovej činnosti (ŠSZČ): 
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Rozpočet základnej školy na rok 2010 v celých eurách Rozpočet v € 
 Pôvodný Upravený Skutočnosť 

157 823 

54 799 
53 558 

            391 

157 82,00 

54 799,00 
53 558,00            

391,00 

Výdavky na osobné náklady, v tom:  - mzdy,  
                                                         - zákonné poistné 
Výdavky na tovary, služby z transferu MŠ SR  
Bežné transfery z MŠ SR, vrátane účelových transferov na BV 
 
 

 
ZŠ – finančné prostriedky z MŠ SR na bežné výdavky  
        (prenesené kompetencie) spolu  

 
 
 
 
 

265 168 266 571 266 571,00 

ZŠ – výdavky z transferu MŠ na vzdelávacie poukazy a odchodné 5 135 5 629 5 628,30 

ZŠ – dotácie  z ÚPSVR SR na motiv. príspevok a školské potreby 0 150 149,35 

Výdavky hradené zo zdroja  111 (zo ŠR)  - spolu 270 303 272 350 272 348,65 

ZŠ – bežné výdavky z vlastných rozpočtovaných príjmov ZŠ 7 500 3 014 3 014,00 

ZŠ – bežné výdavky z účelových dotácií z rozpočtu obce  13 740   12 141   12 140,82 

ZŠ – kapitálové  výdavky ZŠ 0 0 0,00 

ŠJ ZŠ – bežné výdavky na originálne kompetencie 31 600 26 860 26 846,91 

ŠJ ZŠ – kapitálové výdavky na originálne kompetencie  0 0 0,00 

ŠKD  – bežné výdavky na originálne kompetencie 15 000 12 750 12 750,00 

ŠSZČ ZŠ  – bežné výdavky na originálne kompetencie 17 000 14 450 14 450,00 

Výdavky hradené zo zdroja  41 – vlastné zdroje obce - spolu 84 840 69 215 69 201,73 
Výdavky hradené zo zdroja  41 – vlastné príjmy základnej školy 
nerozpočtované (§ 23 zák.NR SR č. 523/2004)- povol. prekročenie 

–– –– 19 104,48 

Výdavky na projekty hradené zo zdroja 11T1, 11T2 (EU, ŠR - 
nerozpočtované (§ 23 zák.NR SR č. 523/2004)- povol.prekročenie 

–– –– 27 056,30 
    

Výdavky   za   ZŠ + ŠJ ZŠ + ŠKD  zo všetkých zdrojov spolu 355 143     341 565 387 711,16 

 
       Ako vidno z tabuľky, pôvodný rozpočet výdavkov schválený pre základnú školu a jej organizačné 
súčasti na rok 2010 ešte v decembri 2009, bol upravený postupne v priebehu roka 2010  rozpočtovými 
opatreniami (spolu 10 rozpočtových opatrení) a posledným rozpočtovým opatrením  až na 341 565,- €, 
pričom skutočné výdavky základnej školy boli 387 711,16  € 
 

       To znamená, že v skutočnosti bol limit výdavkov prekročený ešte o 46 160,16 €. Tento rozdiel 
bol uhradený z prostriedkov Rezervného fondu obce (schválené  FP na financovanie projektov 
základnej školy v roku 2009, ktoré v  neboli vyčerpané v roku 2009 a na konci roka odvedené na účet 
zriaďovateľa a do rezervného fondu), a tiež nerozpočtovaných vlastných príjmov základnej školy, 
o ktoré mohli byť podľa § 23 rozpočtových pravidiel verejnej správy výdavky základnej školy 
oprávnene prekročené a minuté.  
      

       Oproti roku 2009, kedy  bol  rozpočet výdavkov pre základnú školu a jej organizačné súčasti 
schválený v sume 362 522,  na rok 2010 bol schválený a upravený na úroveň 341 565 €.  
 

       V skutočnosti bol v roku 2009 prekročený ešte o 43 317,- €, pričom tento rozdiel bol uhradený z 
nerozpočtovaných vlastných príjmov základnej školy, o ktoré mohli byť podľa § 23 rozpočtových 
pravidiel verejnej správy výdavky základnej školy oprávnene prekročené a minuté. Skutočné výdavky 
základnej školy boli v roku 2009 405 939,- €, čo znamená, že výdavky v roku 2010 boli po 
porovnaní s predchádzajúcim prehľadom plnenia nižšie o 18 228 € (405 939 € – 387 711 €). 
  
       V nasledujúcej tabuľke sú zrekapitulované výdavky základnej školy v  členení na rozpočet, 
upravený rozpočet, finančné prostriedky z dotácií (na výkon verejnej správy na úseku školstva 
poukázané zo štátneho rozpočtu, finančné prostriedky na originálne kompetencie z obecného 
rozpočtu) poukázané obcou na účet základnej školy, skutočné čerpanie finančných prostriedkov 
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základnej školy na výdavky súvisiace s prevádzkou základnej školy a jej súčastí  (školských zariadení 
– školského  klubu detí, školského strediska záujmovej činnosti a školskej jedálne základnej školy) v 
eurách a plnenie rozpočtu v percentuálnom vyjadrení. 
 
 
Plnenie výdavkov základnej školy a jej súčastí – školskej jedálne, školského klubu detí  
školského strediska záujmovej činnosti                                                                                    
 

 

 

           
Schválený rozpočet 

na rok  2010 

 

Výdavky  základnej školy, 
školského klubu detí, 
školskej jedálne pri ZŠ 
a školského strediska 
záujmovej činnosti 

 
Dotácie 
 zo ŠR 

 
Dotácie  
od obce 

 
 
   Schválený   
   rozpočet 
   základnej  
   školy  ∑ 
   v celých € 
 

 
 
   Upravený  
   rozpočet   
   základnej 
   školy  v € 

 
 
  Finan.  
  prostr. 
  poukázané 
  obcou na 
  účet  ZŠ  

 
 
   Skutočné 
   čerpanie  
       
        v  € 

 
 
   Plnenie  
   upraven. 
   rozpočtu  
 

     v % 

ZŠ – bežné  výdavky (BV) 265 168 0 265 168 266 571 266 571 266 571 100,00 

ZŠ – vzdeláv. poukazy, odchodné 5 135 0 5 135 5 629 5 629 5 628 99,99 

ZŠ – výd. z rozp.príjmov ZŠ/09              0       

ZŠ – výd. z rozp.príjmov ZŠ/10              0 7 500 7 500 3 014 3 014 3 014 100,00 
ZŠ – výdav. z vlast.príjmov - § 23 
zák. č. 523/2004  Z.z. v pl.znení              0              0                  0 0 19 104 19 104 –– 

ZŠ – BV z účel.dotácie z OcÚ 0 13 740 13 740 10 864 10 864 10 864 100,00 

ZŠ – dotácia – šk. potr .deť.v HN 0 0 0 150 149 149 99,57 

ŠJ ZŠ – bežné  výdavky 0 31 600 36 600 26 860 26 847 26 847 99,95 
ŠKD ZŠ – bežné  výdavky 0 15 000 15 000 12 750 12 750 12 750 100,00 

ŠSZČ ZŠ – bežné výdavky 0 17 000 17 000 14 450 14 450 14 450 100,00 

Spolu BV za ZŠ, ŠJ, ŠKD, ŠSZČ 270 303 84 840 355 143 340 288 359 378 359 378 105,61 

ZŠ – spolufin . projekt  85 % - EU 0 0 0 0 24 207 24 207 –– 

ZŠ – spolufin. projekt  10 % - ŠR   0 0 0 0 2 849 2 849 –– 

ZŠ – spolufin. projekt  5 %  - obec  0 0 0 1 277   1 277 1 277 100,00 

Spolu BV  na projekt 100 % 0 0 0 1 277 28 333 28 333 –– 

ZŠ, ŠJ, ŠKD, ŠSZČ - 
spolu  bežné  výdavky + projekt. 270 303 84 840 355 143 341 565 387 711 387 711 113,51 

 
 
VI. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu 
 

Finančné prostriedky poukázané obci v roku 2010 zo štátneho rozpočtu SR boli riadne 
zúčtované a všetky bežné transfery použité na určené účely, vrátane transferu na dofinancovanie 
výpadku príjmov rozpočtu obce z podielových daní (38 005 €), ktorý bol poskytnutý obci ešte  
koncom roka 2009 a tento mohol byť použitý na financovanie BV. 
 

       Podľa pokynov Ministerstva financií SR boli tieto finančné prostriedky  určené na financovanie 
bežných výdavkov obce v časovo ohraničenom období – do 31. 3. 2010, dokedy ich obec mohla 
použiť a použila podľa svojich potrieb a do 15. 5. 2010 ich  mala zúčtovať a aj zúčtovala. 
 

      Aké konkrétne dotácie boli obci poskytnuté vypovedá nasledujúci prehľad, z ktorého je zrejmé, že 
všetky finančné prostriedky z dotácií zo štátneho rozpočtu SR (vrátane vyššie spomenutého v čiastke 
38 005 €)  boli aj vyčerpané na konkrétny účel a zúčtované v stanovenom termíne podľa pokynov 
poskytovateľa, okrem dotácie na prídavky na deti z ÚPSVR SR (21,99 €), ktoré budú v roku 2011 
vyplatené dieťaťu, za ktoré obec tieto prídavky ako náhradný príjemca prevzal v decembri 2010:  
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Operatívna evidencia o prijatých a skutočne použitých grantoch a transferoch v celých € 
 

Zdroj Názov Poskytnutá 
dotácia 

Vyčerpaná 
dotácia k 

31.12.2010 

 
Rozdiel 

111 
Normatívne FP pre ZŠ – dotácia zo ŠR na výkon 
verejnej správy v školstve  

266 571,00 266 571,00 0 

111 
Nenormatívne FP pre ZŠ – dotácia zo ŠR na  
vzdelávacie poukazy a odchodné 

5 628,30 5 628,30 0 

111 
Dotácia zo ŠR pre MŠ – bežný transfer na výchovu 
a vzdelávanie 

2 537,00 2 537,00 0 

111 Dotácia zo ŠR na výkon matriky 2 803,08 2 803,08 0 

111 Dotácia zo ŠR na REGOB 747,12 747,12 0 

111 
Dotácia zo ŠR na výkon verejnej správy na úseku 
životného prostredia 

258,75 258,75 0 

111 
Dotácia na školské potreby pre žiakov v hmotnej   
núdzi 

165,94 165,94 0 

111 Dotácia na stravu pre žiakov v hmotnej  núdzi 864,98 864,98 0 

111 Transfer – dávka v hmotnej núdzi (PK) 354,90 354,90 0 

111 Dotácia na úhradu odmeny skladníka CO 166,20 166,20 0 

111 Dotácia z ÚPSVR na prídavky na deti 197,17 175,18 21,99 

111 
Účelová dotácia – voľby prezidenta, poslancov EP, 
predsedu a poslancov VÚC 

4 412,10 4 412,10 0 

111 
Účelová dotácia – dofinancovanie výpadku DzPFO 
(podielové dane) na BV 

27 738,00 27 738,00 0 

111 
Účelová dotácia z ÚPSVR na Regionálnu a miestnu 
zamestnanosť  (RMZ)– na aktivačné práce 

10 717,32 10 717,32 0 

 Dotácie zo ŠR – kód zdroja 111 323 161,86 323 139,87 0 

1319 
Účelová dotácia – dofinancovanie výpadku DzPFO  
na BV – prijatá ešte v r.2009, vyčerpaná v r. 2010 

38 005,00 38 005,00 0 

x Dotácie zo ŠR spolu – kód zdroja 111 + 1319 361 166,86 361 144,87 21,99 

 
 
 
 

VII. Správa audítora o overení účtovnej závierky obce za rok 2010 
 
     Obec splnila zákonom stanovenú povinnosť a dala urobiť audit individuálnej účtovnej závierky , 
ako aj audit konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2010 nezávislej audítorskej spoločnosti Dca 
audit, s. r. o. z Dubnice nad Váhom, ktorú zastupuje Ing. Zuzane Šelingová. Audítorská správa určená 
pre potreby obecného zastupiteľstva bude priložená v prílohe tejto správy a tvoriť jej neoddeliteľnú 
súčasť. 
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VIII.  Ostatné informácie o obci ako konsolidovanej účtovnej 

jednotke verejnej správy na úrovni samosprávy  
              (podľa príslušných ustanovení § 20  ods. 1 písm. a) – h), s použitím § 22  
                   zákona NR SR číslo  431/2002 o účtovníctve v platnom znení) 

 
a) činnosť materskej účtovnej jednotky – obce, ako aj jej dcérskych ÚJ, je výrazne ovplyvnená 

dynamicky sa meniacou legislatívou, ktorá je často nejednoznačne vykladaná, čo vyvoláva 
problémy v praktickej aplikácii; naplno sa v roku 2010 prejavili znaky finančnej krízy –  
príjmová časť rozpočtu obce najmä v druhom polroku 2010 pocítila značne zníženie prísunu 
finančných prostriedkov z podielových daní, výpadok ktorých nebol dostatočne pokrytý ani 
dotáciou z rezervy vlády  – z tohto dôvodu musela obec o 15 % krátiť rozpočet výdavkov 
svojej rozpočtovej organizácii (ZŠ) a príspevok na činnosť svojej príspevkovej organizácii 
(MKS) a tiež hlboko siahnuť do svojho rezervného fondu, prostriedkami ktorého hradila 
priebežne výdavky v roku 2010, na ktoré nemala dostatočné príjmy v danom účtovnom  
období;  nezamestnanosť v obci stagnovala zhruba na úrovni roka 2009 – čo malo dopad na 
nestabilitu rozpočtu v roku 2010 – problematické vymáhanie nedoplatkov na obecných 
daniach a poplatku za KO; obec zaznamenala zvýšenú nespokojnosť občanov z dôvodu 
zvýšenia miestneho poplatku za odvoz komunálneho odpadu na rok 2010, ktoré malo sčasti 
nahradiť zdroje financovania z podielových daní od štátu a pokryť zvýšené náklady na služby, 
ktoré obec poskytuje (odvoz komunálneho odpadu, verejné osvetlenie, oprava a údržba 
miestnych komunikácii, resp. budovanie nových a pod.); pre nedostatok finančných 
prostriedkov obec neuskutočnila plánované  výkupy pozemkov pod miestnymi 
komunikáciami od vlastníkov, ktoré sú doteraz neusporiadané   (výkup, vyhotovenie GP,  
kúpne zmluvy a registrácie a pod.);  

 
b) obec v  rámci svojho KC nezaznamenala žiadne udalosti osobitného významu po skončení 

účtovného obdobia, ktoré by významne ovplyvnili výsledok jej hospodárenia za rok 2010;  
 
c) obec v rámci svojho KC v budúcom období bude naďalej pokračovať v činnostiach, ktoré jej 

vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení, z kompetenčných zákonov, ktorými boli na ňu 
prenesené kompetencie štátu pričom, ale očakáva zhoršenie finančnej stability vzhľadom na: 

• doznievanie  účinkov finančnej  krízy, ktorá v súčasnosti  výrazne negatívne dopadá na  
verejné financovanie; 

• zmenu zákona o dani z príjmu právnických osôb, ktorý po novelizácii účinnej od 1. 1. 2011 
zrušil oslobodenia obcí od platenia daní z predajov obecného majetku – negatívny dopad na 
rozpočet obce – zvýšenie výdavkov; 

• neustálu snahu vlády o znižovanie podielových daní pre obce a presun ťarchy o zvyšovanie 
príjmov na plecia samosprávy obcí zvýšením daňového zaťaženia občanov na dani 
z nehnuteľností o 50 %;  

 
d) v roku 2010 obec nemala žiadne náklady na vývoj a výskum;  
 
e) v roku 2010 obec nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie 

a pod. podľa § 22 zákona o účtovníctve;  
 
f) obec dosiahla zo svojej hospodárskej činnosti stratu, čo je podrobnejšie analyzované už 

v predchádzajúcom texte, ktorá bola priebežne vykrytá z rozpočtu obce; v rozpočtovom 
hospodárení dosiahla tak isto stratu, keď výdavky musela pokrývať finančnými 
prostriedkami z vlastného rezervného fondu a kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami na 
konci roka predstavuje len zostatok FP z príjmových finančných operácií,  
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g) - ust. § 20 ods. 1 zákona  o účtovníctve sa na  obec sa nevzťahuje;   
 
h) konsolidovaný celok obce nemá žiadnu svoju zložku v zahraničí. 
 
 
 
 
 
Vo Valaskej Belej 31. 12. 2011 
 

                                                                               

                                                                                                                
 
                                                                                                              Ing. Miloš Cúcik 
                                                                                                                      starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


