Obec Rudňany
Obecný úrad Rudňany 234, 053 23 Rudňany
tel.: 053/4499102, fax: 053/4499102, e-mail: rudnany@rudnany.sk

Výročná správa konsolidujúcej účtovnej jednotky
OBCE RUDŇANY za rok 2011

Rudňany 11. mája 2012
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Výročná správa o hospodárení konsolidujúcej účtovnej jednotky obce
Rudňany za rok 2011 je vypracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením MF SF zo dňa 17. decembra
2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo
verejnej správe.
Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke:
Základné orgány obce:
1./ Obecné zastupiteľstvo
2./ Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo v Rudňanoch je zastupiteľský zbor zložený z 11 poslancov
zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali 27.11.2010 na obdobie 4 rokov.
-

Vladimír Bodziony
PhDr. Eva Krajňáková, PhD.
JUDr. Chroust Vladislav
Mária Duľová
Rastislav Neuvirth
Marek Horváth
Karol Kalafut
Zdenek Čopjan
Ondrej Borák
Eva Chroustová
Július Dunka

Starosta Obce Rudňany:
- Miroslav Blišťan
Obecný úrad:
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Identifikačné údaje:
Obecný úrad v Rudňanoch 234, 053 23 Rudňany
email: rudnany@rudnany.sk
telefón: 053/4499102
fax: 053/4499102
IČO: 00329533
DIČ: 2020717842
Bankové spojenie: VÚB a. s. Spišská Nová Ves
Číslo bežného účtu: 24120592/0200
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Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – rozpočtovej
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky
Základná škola Rudňany 1. – 9. ročník (právna subjektivita)
 Sídlo: Rudňany 96, 053 23 Rudňany
 Zastúpená: Mgr. Anna Ogurčáková , riaditeľka základnej školy
 IČO: 35543426, DIČ: 2021668682
 telefón: 053/4499105

Demografické údaje:
Počet obyvateľov k 31.12.2011 - 3 926
z toho – 1 864 rómov

Geografické údaje:
Celková rozloha obce: 1 343,4109 ha
Nadmorská výška: stredu obce 547 m n. m.
Konsolidovaná účtovná závierka Obce Rudňany 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.
Zahrnutie konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej
závierky:
Názov resp. obchodné meno
konsolidovanej účtovnej jednotky

Metóda

Metóda

Metóda

úplnej

podielovej

vlastného

konsolidácie konsolidácie

Obec Rudňany

Áno

Základná škola

Áno

imania
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Konsolidovaná účtovná závierka je zostavená metódou úplnej konsolidácie.
Konsolidovaný celok Obce Rudňany zahŕňa 1 rozpočtovú organizáciu.
Postup pri použití úplnej konsolidácie:
-

prispôsobenie

účtovných

výkazov účtovných

jednotiek vstupujúcich

do

konsolidácie,
- vytvorenie súčtovej – agregovanej súvahy a súčtového – agregovaného výkazu
ziskov a strát,
- eliminácia – vylúčenie vzájomných transakcií: pohľadávok, záväzkov, nákladov a
výnosov.

Konsolidačné úpravy na strane aktív a pasív

1. Konsolidácia kapitálových transferov obce
2. Konsolidácia kapitálu obchodných spoločností
3. Konsolidácia odvodu príjmov zriaďovateľovi
-

Konsolidačné úpravy na strane nákladov a výnosov
1. Konsolidácia bežných transferov obce
Účet 584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho
územného celku vo výške 82 532,-- €.
Účet 691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho
územného celku vo výške 82 532,-- €.
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2. Konsolidácia odpisov majetku obce
Účet 584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho
územného celku vo výške 510,-- €.
Účet 692 -

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu

vyššieho územného celku vo výške 510,-- €.

3. Konsolidácia odvodu príjmov rozpočtových organizácií
Účet 588 - Náklady z odvodu príjmov vo výške 11 391,-- €.
Účet 699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov vo výške 11 391,-- €.

4. Konsolidácia odvodu budúcich príjmov rozpočtových organizácií
Rozpočet obce a rozpočtových organizácií:
Obec Rudňany a jej dcérska spoločnosť hospodárili v priebehu roka 2011 na
základe schváleného rozpočtu na rok 2011, ktorý bol zostavený v zmysle zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet bol
schválený Obecným zastupiteľstvom v Rudňanoch uznesením č. 76/2011
na riadnom zasadnutí dňa 31.03.2011.
V priebehu roka 2011 bolo Obecným zastupiteľstvom v Rudňanoch schválené
desať zmien rozpočtu a jedna zmena nebola schválená. Prvá zmena rozpočtu bola
schválená 29.4.2011 uznesením OZ č. 98 a 112/2011, druhá zmena bola schválená
29.06.2011 uznesením OZ č. 126/2011, tretia zmena rozpočtu bola schválená
29.06.2011 uznesením OZ č. 127/2011, štvrtá zmena bola schválená 31.08.2011
uznesením OZ č. 176/2011, piata zmena rozpočtu bola schválená 26.10.2011
uznesením OZ č. 209/2011, šiesta zmena rozpočtu bola schválená 26.10.2011
uznesením OZ č. 210/2011, siedma zmena bola schválená 30.11.2011 uznesením
OZ uznesením OZ č. 244/2011, ôsma zmena nebola schválená 30.11.2011, deviata
zmena bola schválená OZ 30.11.2011 uznesením OZ č. 253, desiata zmena bola
schválená 14.12.2012uznesením OZ č. 270/2011 a jedenásta zmena bola schválená
14.12.2011 uznesením OZ č. 268/2011.
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Uznesením č. 76/2011 z 31.03.2011 bol schválený Obecným zastupiteľstvom
v Rudňanoch
aj Programový rozpočet Obce Rudňany na roky 2011-2013.
Programový rozpočet bol vypracovaný v súlade s prebiehajúcou reformou riadenia
verejných financií v SR pripravenou MF SR. Ako nástroj finančného hospodárenia
obce, finančného plánovania je zložený z číselnej a textovej časti a je rozdelený na
programy a podprogramy s presným určeným zámeru, cieľa a merateľných
ukazovateľov.

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku v rámci konsolidovaného celku:

Textová časť
Softvér
Drobný dlh. neh.
maj.
DNHM SPOLU
Pozemky
Umelecké diela
Stavby
Sam. hnut. veci
Dopr. prostriedky
Drobný dl. hm. maj.
Obst. DHM
DHM SPOLU
Ost. dlh. fin. maj.
DFM SPOLU
NEOB.MAJ.SPOLU

OC +
Prírastky
2 846

Úbytky

Oprávky

2 846

Zost. hodnota

2 846

0

2 846

0

130 607

130 607

7 744 074
264 086
49 215
72 839
8 260 821
463 174
463 174
8 726 841

34 513
34 513

34 513

2 695 314
133 021
33 359

5 048 760
131 065
15 856

2 861 694

38 326
5 364 614

2 864 540

463 174
463 174
5 827 788

Najvýznamnejší prírastok dlhodobého majetku bol vykázaný v konsolidovanej
účtovnej jednotke Obce Rudňany. Taktiež najvýznamnejší úbytok u dlhodobého
majetku bol vykázaný v účtovnej jednotke Obce Rudňany.
Prehľad o zásobách v rámci konsolidovaného celku:
Konsolidácia

Rok 2011

Zásoby

2 027

Zásoby

2 027

Zásoby vykazuje hlavne obec Rudňany.
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Prehľad o pohľadávkach v rámci konsolidovaného celku:

Konsolidácia

Rok 2011

Iné pohľadávky

1

Dlhodobé pohľadávky

1

Dlhodobé pohľadávky vykázané za Základnú školu Rudňany 96.
Konsolidácia

Rok 2011

Pohľadávky z nedaňových príjmov obce

21 718

Pohľadávky z daňových príjmov obce

9 709

Iné pohľadávky

0

Krátkodobé pohľadávky

31 427

Konsolidovaný celok nevykazuje za Obec dlhodobé pohľadávky, ktoré sa týkajú
dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Základná škola Rudňany vykazuje
krátkodobé pohľadávky vo výške 0 €. Suma predstavuje neuhradené pohľadávky
Obce Rudňany.
Prehľad o finančných účtoch v rámci konsolidovaného celku:
Konsolidácia
Ceniny

Rok 2011
214

Bankové účty

265 526

Finančné účty

265 740

Prehľad o časovom rozlíšení na strane aktív v rámci konsolidovaného celku:

Konsolidácia

Rok 2011

Náklady budúcich období

678

Časové rozlíšenie

678
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Prehľad o vlastnom imaní v rámci konsolidovaného celku:
Konsolidácia

Rok 2011

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

4 956

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov

2 129 582

Vlastné imanie

2 134 538

Prehľad o rezervách v rámci konsolidovaného celku:
Konsolidácia

Rok 2011

Rezervy zákonné krátkodobé

25 102

Rezervy

25 102

Rezervy sa v konsolidovanom celku tvorili v rámci hlavnej činnosti na mzdy za
dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia, na odmeny a životné jubileá, na audit,
konkrétne hodnoty sa nachádzajú v priloženom

prehľade o pohybe rezerv;

najvýznamnejšia tvorba rezerv sa vykázala v oblasti nákladov na mzdy za dovolenky
z dôvodu nevyčerpania dovoleniek za rok 2011.

Prehľad o zúčtovaní medzi subjektami verejnej správy v rámci
konsolidovaného celku:

Konsolidácia

Rok 2011

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC

1 661

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

1 661
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Prehľad o dlhodobých záväzkoch v rámci konsolidovaného celku:

Konsolidácia
Ostatné dlhodobé záväzky
Záväzky zo sociálneho fondu

Rok 2011
760 240
2 703

Záväzky z nájmu
Záväzky iné
Dlhodobé záväzky

0
1 584
764 527

Najväčší podiel na vykázaných dlhodobých záväzkoch má Obec Rudňany, týka
sa úverov zo ŠFRB a to na 2 x 10 b. j. s. č. 471-472 a 29 b. j. Baňa Západ s. č. 245.
Prehľad o krátkodobých záväzkoch v rámci konsolidovaného celku:
Konsolidácia
Dodávatelia
Nevyfakturované dodávky

Rok 2011
6 045
356

Iné záväzky
Zamestnanci

0
12 051

Zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a zdrav. poistenia

8 401

Ostatné priame dane

1 868

Transfery a ostatné zúčtov. so subjektmi mimo VS
Krátkodobé záväzky

460
29 181

Prehľad o bankových úveroch a výpomociach v rámci konsolidovaného
celku:
Konsolidácia

Rok 2011

Bankové úvery dlhodobé

287 128

Bankové úvery a výpomoci

287129
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Bankový úver vykazuje obec Rudňany , týka sa nadstavby a rekonštrukcie 16 b. j.
kolkáreň s. č. 125.
Prehľad o časovom rozlíšení na strane pasív v rámci konsolidovaného celku:
Konsolidácia

Rok 2011

Výnosy budúcich období

2 889 657

Časové rozlíšenie

2 889 657

V Rudňanoch 11. mája 2012

..........................................
Anna Steinerová
zodpovedná osoba za vypracovanie

.................................................
Miroslav Blišťan
starosta obce

Výročná správa konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Rudňany za rok 2011 schválená
uznesením č. 91/2012 dňa 27.06.2012.
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