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I. Príhovor
Vážené dámy, vážení páni
dostáva sa Vám do rúk Konsolidovaná výročná správa o hospodárení Obce Ružindol a Základnej
školy s materskou školou Ružindol za rok 2015. Cieľom konsolidovanej účtovnej závierky je
poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako jednej ekonomickej jednotke, teda uplatniť
princíp fiktívnej ekonomickej jednotky prostredníctvom zistenia a následného vynechania
vzájomných vzťahov medzi organizáciami konsolidovaného celku
Poďakovanie patrí všetkým našim zamestnancom, zamestnancom školy, poslancom obecného
zastupiteľstva a občanom, ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju Obce Ružindol.
Ing. Vladimír Púčik, v.r.
starosta obce
II. Úvodné informácie
Obec Ružindol je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a potreby jej obyvateľov.
Počet obyvateľov k 31.12.2015: 1 580
Obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Ružindol.
Samosprávu Obce Ružindol vykonávajú orgány obce, ktorými sú obecné zastupiteľstvo
a starosta obce Ružindol. Obecný úrad v Ružindole je výkonný orgán obce. Obecné
zastupiteľstvo tvorí v tomto funkčnom období 9 poslancov.
Obec má zo Štatistického úradu SR pridelené samostatné IČO.
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom riadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky.
Obec hospodári s jej zverenými prostriedkami v zmysle platných právnych predpisov a jej
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, zostavuje rozpočet bez programovej štruktúry.
Od 1. 1. 2009 vedie obec účtovníctvo v mene euro (€).
Kompetencie samosprávy sa rozšírili v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. v znení zmien
a doplnkov, keď prešli kompetencie štátu na mestá a obce, čo malo výrazný dopad aj na rozpočet
obce už od roku 2002. Postupne prechádzali na obec od 1.2.2002 kompetencie zo štátu:
a) matrika
b) školstvo
c) hlásenie pobytu občanov, register obyvateľstva a centrálna ohlasovňa
d) sociálna pomoc – Spoločný obecný úrad
e) stavebníctvo – Spoločný obecný úrad
f) životné prostredie ( ochrana prírody a krajiny, ochrana pred povodňami a ochrana ovzdušia)
g) register adries
Financovanie týchto kompetencií sa odlišovalo podľa zdroja financovania: prenesené
kompetencie financované cez štátnu správu alebo originálne kompetencie financované v rámci
fiškálnej decentralizácie priamo cez podielové dane.
Výročná správa Obce Ružindol za individuálnu účtovnú závierku je samostatným
materiálom, takže táto Výročná správa je spracovaná len za konsolidovaný celok.
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III. Konsolidovaný celok
Údaje o konsolidovanom celku obce Ružindol
Názov
ÚJ
Ružindol

IČO
00312941

ZŠ s MŠ

36090344

Druh
vzťahu
Materská
ÚJ
Dcérska
ÚJ

Právna
forma
obec
rozpočtová
organizácia

Súčasť súhrnného
celku
odo dňa
do dňa

Štatutárny orgán

Sídlo ÚJ

1.1.2015

31.12.2015

Ing. Vladimír Púčik

Ružindol 130

1.1.2015

31.12.2015

Mgr. Ivan Kovačocy

Ružindol 3

Informácie o zamestnancoch konsolidovaného celku
Priemerný počet zamestnancov
46
konsolidovaného celku počas účtovného
obdobia
5
z toho : Počet vedúcich zamestnancov
Konsolidovaný celok sa v roku 2015 oproti minulým účtovným obdobiam nezmenil.
Konsolidovaná účtovná závierka k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna konsolidovaná
účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za
účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.
Konsolidujúca účtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku verejnej správy Slovenskej
republiky.
Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti
v súlade so zákonom o účtovníctve a nadväzujúcimi právnymi predpismi.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
Medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku neboli uskutočnené transakcie z dôvodu
predaja majetku.
IV. Konsolidovaná závierka
Pozostáva z týchto častí:
1) Konsolidovaná súvaha ÚJ VS – obce Ružindol k 31.12.2015
2) Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát ÚJ VS – obce Ružindol k 31.12.2015
3) Poznámky KÚZ ÚJ VS
Informácie o metódach oceňovania použitých pri ocenení jednotlivých položiek konsolidovanej
účtovnej závierky:
Dlhodobý majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). O zľave z
ceny, ktorú poskytol dodávateľ k majetku sa následne zníži obstarávacia cena predmetného
majetku.
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Za vlastné
náklady sa považujú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky
nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu. Majetok vytvorený vlastnou činnosťou by sa ocenil
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reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade, ak by vlastné náklady boli vyššie ako reprodukčná
obstarávacia cena tohto majetku.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo
pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je
možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom (napr. bezodplatne
nadobudnutý majetok, delimitovaný, novo zistený majetok pri inventarizácii) sa oceňuje
reprodukčnou obstarávacou cenou. Reprodukčnou obstarávacou cenou cena, za ktorú by sa
majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že
sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.
Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri ich nadobudnutí obstarávacími cenami, t. j. vrátane
nákladov súvisiacich s obstaraním.
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu a pod.) znížené o zľavy z ceny.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame
náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov
bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia
sa do vlastných nákladov zahrňuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob.
Zásoby nadobudnuté bezodplatne (darovaním a delimitáciou), prebytky zásob, odpad a zvyškové
produkty sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou, čo je cena, za ktorú by sa majetok
obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
Novozistené zásoby pri inventarizácii sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom
nadobudnutí sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto
ocenenie sa znižuje o pochybné, nedobytným pohľadávky a o pohľadávky, pri ktorých existuje
riziko nevymožiteľnosti.
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej
výške záväzku alebo poistno-matematickými metódami.
Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou a pri ich prevzatí sa oceňujú
obstarávacou cenou.
Účty časového rozlíšenia aktív a pasív sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
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Informácie o metódach a postupoch konsolidácie:
Konsolidovaná účtovná závierka Obce Ružindol bola zostavená v súlade so zákonom
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 o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti
o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe
v znení neskorších predpisov.
Zahrnutie konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky
Názov resp. obchodné meno
Metóda
Metóda
Metóda
konsolidovanej účtovnej jednotky
úplnej
podielovej
vlastného
konsolidácie konsolidácie
imania
Základná škola s materskou školou
áno
Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pri dcérskej účtovnej jednotke.
Popis údajov vyplnených v prehľade pohybov dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku






Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa rozumie k 31.12.2014
Bežné účtovné obdobie sa vykazuje k 31.12.2015
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 informácií o údajoch aktív a pasív:
 Konsolidovaný celok Obce Ružindol zahŕňa okrem obecného úradu aj 1 rozpočtovú organizáciu.
 V rámci dlhodobého finančného majetku vykazuje konsolidovaný celok hodnotu akcií TAVOS
660 447,81 eur, ktorá sa medziročne nezmenila.
 Najvýznamnejšou položkou pohľadávok sú pohľadávky z daňových príjmov obce vo výške
19 113,18 eur € (v roku 2014 to bolo 46 173,39 eur).
 Ako finančný majetok sú vykázané peňažné prostriedky v pokladnici a účty v bankách. Účtami
v bankách môže konsolidovaný celok voľne disponovať v sume 111 760,83 eur ( v roku 2014 to
bolo 143 435,49 eur ).
 Konsolidovaný celok vykazuje úvery vo výške 337 228,95 eur ( v roku 2014 to bolo 160 621,00
eur).
 Podsúvahové účty vykazujú hodnotu 5 154,00 eur.

Popis významných informácií o aktívach a pasívach:
AKTÍVA v €
Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad na

Predpoklad na

k 31.12.2014

k 31.12.2015

rok 2016

rok 2017

Majetok spolu

3 665 415,24

3 772 621,07

3 791 947,81

3 800 000,81

A. neobežný majetok spolu :

3 463 593,52

3 628 044,34

3 660 447,81

3 660 447,81

0,00

0,00

0,00

0,00

2 803 145,71

2 967 596,53

3 000 000,00

3 000 000,00

660 447,81

660 447,81

660 447,81

660 447,81

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

6

B. Obežný majetok spolu

199 364,03

140 175,95

127 500,00

135 053,00

Zásoby

1 093,89

1 602,00

1 500,00

1 600,00

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej

2 426,23

2 095,97

2 000,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 076,84

24 188,33

24 000,00

25 000,00

144 767,07

112 289,65

100 000,00

106 053,00

2 457,69

4 400,78

4 000,00

4 500,00

z toho :

správy
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
C. Časové rozlíšenie

PASÍVA v €
Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

k 31. 12. 2014

k 31. 12. 2015

Predpoklad na
rok 2016

Predpoklad
na rok 2017

Vlastné imanie a záväzky

3 665 415,24

3 772 621,07

3 791 947,81

3 800 000,81

A. Vlastné imanie

2 220 081,81

2 231 505,79

2 286 787,81

2 381 900,81

2 220 081,81

2 231 505,79

2 286 787,81

2 381 900,81

296 599,42

440 083,52

445 160,00

398 100,00

1 660,00

1 660,00

1 660,00

1 600,00

42 022,48

34 268,20

12 000,00

35 000,00

1 577,80

1 504,63

1 500,00

1 500,00

90 718,14

65 421,74

50 000,00

60 000,00

160 621,00

337 228,95

380 000,00

300 000,00

1 148 734,01

1 101 031,76

1 060 000,00

1 020 000,00

z toho:
Výsledok hospodárenia
B. Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej
správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankový úver
C. Časové rozlíšenie

Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách
Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Stav
k 31.12.2014 v €
2 696,26

Stav
k 31.12.2015 v €
3 447,15

Pohľadávky po lehote splatnosti

67 043,24

39 806,77

Pohľadávky premlčané

0,00

0,00

Pohľadávky v priebehu roka odpísané

0,00

0,00
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Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

Stav k 31.12 2014
v€
92 295,94

Stav k 31.12 2015
v€
66 926,37

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek /v €/
Druh výnosov

Popis /číslo účtu a názov/

Tržby za vlastné výkony a tovar 602 – Tržby z predaja služieb
Zmena stavu
vnútroorganizačných zásob
Aktivácia

x

Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov

632 – Daňové výnosy

PREDPOKLAD
ROK 2016 ROK 2017
v€
v€
55 000,00
57 000,00

x
467 488,91

523 100,10

470 000,00

475 000,00

47 915,50

50 499,15

48 000,00

48 000,00

100,00

17 853,00

40 000,00

40 000,00

0,00

342,50

0,00

0,00

15 813,70

16 382,07

15 000,00

11 000,00

14 369,33

1 660,00

1 600,00

1 600,00

421,17

891,35

500,00

500,00

163,09

41,71

160,00

180,00

441 784,98

439 042,28

450 000,00

450 000,00

40 789,31

86 095,16

40 000,00

40 906,00

828,18

0,00

900,00

1 000,00

1 821,96

1 827,51

600,00

800,00

samosprávy
633 – Výnosy z poplatkov

Ostatné výnosy

SKUTOČNOSŤ
ROK 2014 ROK 2015
v€
v€
54 155,07
70 229,23

641 – Tržby z predaja
majetku
644 – Zmluvné pokuty
648 – Ostatné prevádzkové
výnosy

Zúčtovanie rezerv a opravných
položiek

653 – Zúčtovanie ostatných

z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie

658 – Zúčtovanie ost.

časového rozlíšenia

x

Finančné výnosy

662 - Úroky

Mimoriadne výnosy

x

Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov

693 – Výnosy samosprávy

v obciach, VÚC, a v RO a PO
zriadených obcou

694 – Výnosy samosprávy z

alebo VÚC

697 – Výnosy samosprávy

rezerv
opravných položiek

z bežných transferov
kapitálového. transféru
z bežných transferov od
ostaných subjektov mimo VS
698 – Výnosy samosprávy
z kapitálových transferov od
ostatných subjektov mimo
VS

Spolu

1 085 651,20 1 207 964,06 1 121 760,00 1 125 986,00
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2. Náklady - popis a výška významných položiek /v €/
Druh nákladov
Spotrebované nákupy
Služby

Popis /číslo účtu a názov/
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie

48 363,84

47 078,17

53 000,00

53 000,00

511 – Opravy a udržiavanie

86 647,14

80 491,37

70 000,00

60 000,00

512 – Cestovné

1 265,71

2 122,05

1 500,00

1 500,00

513 – Náklady na reprezentáciu

2 955,62

7 043,92

4 000,00

2 500,00

89 711,94

86 087,81

90 000,00

92 000,00

521 – Mzdové náklady

410 929,21

452 496,75

420 000,00

423 000,00

524 – Zákonné sociálne poistenie

135 960,00

152 767,25

135 000,00

135 000,00

527 – Zákonné sociálne náklady

15 577,32

16 067,86

15 000,00

15 500,00

1 445,46

1 399,66

1 500,00

1 600,00

518 – Ostatné služby
Osobné náklady

SKUTOČNOSŤ
PREDPOKLAD
ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 ROK 2017
v€
v€
v€
v€
113 494,67 130 328,17 120 000,00 130 000,00

Dane a poplatky

538 – Ostatné sane a poplatky

Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť

541 – ZC predaného majetku

5,94

920,70

12 000,00

12 000,00

544 – Zmluvné pokuty, penále

0,00

26,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 775,40

7 680,76

5 000,00

5 500,00

137 421,11

187 638,38

140 000,00

140 000,00

1 903,58

1 660,00

1 600,00

1 600,00

705,61

1 294,28

700,00

750,00

562 – Úroky

4 764,27

2 807,52

3 800,00

7 000,00

568 – Ostatné finančné náklady

9 166,02

12 155,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 980,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

30,53

7,09

35,00

36,00

Spolu

1 073 103,37

1 195 073,08

1 088 135,00

1 095 986,00

Výsledok hospodárenia po
zdanení

+ 12 547,83

+ 12 890,98

+ 33 625,00

+ 30 000,00

a úroky z om.
545 – Ostatné pokuty, penále
a úroky z om.
546 – Odpis pohľadávky
548 – Ostatné prevádzkové
náklady
Odpisy, rezervy a opravné
položky
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia

551 – Odpisy
553 – Tvorba rezerv
558 – Tvorba ost. Opravných
položiek

Finančné náklady
Mimoriadne náklady

x

Náklady na transfery a náklady
z odvodu príjmov
Dane z príjmov

586 – Náklady na transfery
591 – Splatná daň z príjmov
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IV. Záver
Obec Ružindol, ako konsolidujúca ÚJ a ňou konsolidovaná ÚJ 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 líniach: rozpočtovej a účtovnej. Pre sledovanie toku
peňazí a rozpočtu obce je dôležitá rozpočtová oblasť, ktorá je sledovaná za obec a jej rozpočtovú
organizáciu 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.
Po 31. decembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015.

v Ružindole, dňa 22.06.2016
Vypracovala: Svetlana Szudová

Predkladá:

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce
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