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1. ÚVOD
________________________________________________________________
Obec Zavar je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky, ktorá združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou,
ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí samostatne
hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami, pričom výkon samosprávy je
definovaný v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho
územia a potrieb obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1255. Obec
dosiahla k 31.12.2014 počet obyvateľov 2106 z toho 1120 mužov a 986 žien.
Samosprávu obce Zavar vykonávajú jej obyvatelia okrem iného aj orgánmi obce,
ktorými sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce Zavar. Obecné zastupiteľstvo obce Zavar
tvorí v tomto funkčnom období 9 poslancov. Obec má zo Štatistického úradu SR pridelené
samostatné IČO. Výkonným orgánom obce je Obecný úrad v Zavare.
Obec Zavar 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, pripravuje a schvaľuje programový rozpočet
s cieľmi a zámermi, ktoré sa monitorujú a hodnotia polročne. Od 1.1.2009 sa vedie
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 zo štátu nasledovné
kompetencie: matrika, školstvo, sociálna pomoc, stavebníctvo, životné prostredie, hlásenie
pobytu občanov a register obyvateľov. Financovanie týchto kompetencií sa odlišovalo podľa
zdroja financovania – prenesené kompetencie financované cez štátnu správu (prostredníctvom
OÚ alebo KÚ) alebo originálne kompetencie financované v rámci fiškálnej decentralizácie
priamo cez podielové dane.
Obec je sídlom školy a školských zariadení, ktoré patria do jej zriaďovateľskej
pôsobnosti. Škola je rozpočtovou organizáciou obce a má vlastnú právnu subjektivitu.
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2.

KONSOLIDOVANÝ CELOK

________________________________________________________________
Obec Zavar ako účtovná jednotka verejnej správy v zmysle platných právnych
predpisov bola povinná za rok 2014 vykonať konsolidovanú účtovnú závierku ako
konsolidujúca účtovná jednotka verejnej správy. Konsolidovanými účtovnými jednotkami
Obce Zavar je ňou zriadená rozpočtová organizácia – dcérska účtovná jednotka:

Identifikácia konsolidujúcej účtovnej jednotky:
Názov:
OBEC ZAVAR
Adresa:
Obec Zavar, Viktorínova 14, 919 26 Zavar
Štatutárny zástupca: Rudolf Baroš, starosta obce
IČO:
00313203
DIČ:
2021175761
Tel./fax
033/5597269, 0905 593 383
E-mail:
ocu.zavar@stonline.sk
Web:
www.zavar.sk
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s. pobočka Trnava, č.ú.: 15126212/0200
Právna forma:
právnická osoba
Počet zamestnancov: 13 z toho 1 riadiaci

Identifikácia konsolidovaných účtovných jednotiek:
Názov:
Adresa:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Právna forma:
Dátum zriadenia:
Počet žiakov:
Počet zamestnancov:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
Športová 33, 91926 Zavar
Mgr. Helena Karásková, riaditeľ školy
34017381
2021150087
právnická osoba – rozpočtová organizácia
01.01.2005
278
36 z toho 4 riadiaci

Konsolidovaná účtovná závierka obce Zavar bola zostavená v zmysle zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením MF SR č.
MF/27526/2008-31, Metodického usmernenia MF SR z 24.2.2014 č.MF/10231/2014-31,
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.
Vzhľadom na štruktúru konsolidovaných účtovných jednotiek a majetkovú účasť obce
Zavar je použitá metóda úplnej konsolidácie.
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Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
1.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec Zavar patrí do okresu Trnava, vzdialenosť je 8 km.
Susedné mestá a obce : Trnava, Križovany, Šúrovce, Dolné Lovčice.
Celková rozloha obce : 1406 hektárov na Trnavskej rovine.
Nadmorská výška : 127 m nad morom.
1.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 150 obyvateľov na km2 2 106 obyvateľov.
Národnostná štruktúra : slovenská – 2 090 obyvateľov
česká – 6 obyvateľov
maďarská – 10 obyvateľov.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
Rímsko- katolícke vyznanie 1 721 veriacich
Evanjelické vyznanie
25 veriacich
Grécko- katolícke vyznanie
13 veriacich
Bez vyznania
199 občanov.
Ostatní obyvatelia sú evidovaní v menších cirkvách.
Vývoj počtu obyvateľov : rok 2009 - 2 155 obyvateľov
rok 2010 – 2 183 obyvateľov
rok 2011 – 2 152 obyvateľov
rok 2012 - 2 126 obyvateľov
rok 2013 - 2 102 obyvateľov.
1.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v okrese Trnava v decembri 2014 :

6,44 %

Vývoj nezamestnanosti v obci v roku 2014 : január

6,03 %

december 6,25%
Mierou nezamestnanosti sa obec radí medzi najnižšie v okrese.
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1.4 Symboly obce

Erb obce :

Vlajka obce :

Pečať obce :

1.5 Logo obce
1.6 História obce
Prvá písomná zmienka je z roku 1 255. Obyvatelia sa živili prevažne obrábaním pôdy,
remeselníctvom, obchodom.
1.7 Pamiatky
Medzi kultúrne pamiatky patrí kaštieľ rodu Majláthovcov spolu s parkom, rodný dom Gejzu
Dusíka.
1.8 Významné osobnosti obce
Jozef Karol Viktorín
Gejza Dusík.
1.9 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola s materskou školou v Zavare.
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na : jazykový smer.
Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
- Zdravotné stredisko so 4 súkromnými lekármi- (2 obvodní lekári, 1 detský
a stomatológ) a lekárňou
- súkromný lekár ortopéd v komplexe na Hlavnej ulici č.60.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na : skvalitnenie starostlivosti o zdravie našich občanov.
1.10

Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
- Domov sociálnych služieb
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na : zvýšenie spokojnosti starých občanov a sociálne slabších.
1.11

Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- Kultúrny dom v Zavare
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na : na zvýšenie účasti občanov na kultúrnych podujatiach.
1.12

1.13

Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- kaderníctvo a pedikúra, kozmetika, obuvník...
- Zberné suroviny.
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- automobilový priemysel - PCA Slovakia a dodávateľský park.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- rastlinná a živočíšna výroba - PD Zavar.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na : logistické centrá.
1.14

Organizačná štruktúra obce

Starosta obce:

Rudolf Baroš

Zástupca starostu obce :

Ing. Miroslav Roman

Hlavný kontrolór obce:

Imelda Rakúsová

Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Dana Benešová
Ľubomíra Dobrovodská
JUDr. Ján Fančovič
Ing. Pavel Hlačina
Ing. Eleonóra Malovcová
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Bc. Slávka Mitasová
Ing. Marek Nižnanský
Mgr. Adriana Rakúsová
Komisia pre financie a rozpočet
Komisia stavebná a ochrany životného prostredia
Komisia pre ochranu verejného poriadku
Komisia pre sociálnu oblasť a zdravotníctvo
Komisia školstva, kultúry a športu
Komisia pre Euro fondy a iné finančné zdroje
Komisia pre informatiku a propagáciu
Ján Sekera- stavebná a investičná činnosť
Iveta Šéryová - stavebná činnosť, dane a poplatky, sociálna
činnosť
Edita Nižnanská – matrika, pokladňa, evidencia obyvateľstva
Ing. Dana Federičová- účtovníctvo, mzdy, rozpočet
Ing. Michaela Miháliková – majetok, administratívna činnosť
Margita Hlačinová- knihovníčka
Anna Šulecová- upratovanie
Mgr. Andrea Trubačová- sociálna pracovníčka
Miloš Krajčovič – údržbár
Mário Baroš- pomocný údržbár

Komisie:

Obecný úrad:

KONSOLIDOVANÁ ZÁVIERKA

3.

________________________________________________________________
Štruktúra konsolidovanej účtovnej závierky obce je nasledovná, nižšieuvedené výkazy
a poznámky sú prílohou tejto výročnej správy:
1. Konsolidovaná súvaha obce Zavar k 31.12.2014
2. Konsolidovaný výkaz ziskov a strát obce Zavar k 31.12.2014
3. Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
1. Konsolidovaná súvaha obce – vybrané ukazovatele z výkazu (v centoch)
AKTÍVA
Majetok spolu

Obec
10936866,57

ZŠ

Spolu

494441,34 11431307,91

KÚMD
-441847,39

KÚDAL

KÚZ
10989460,52

DNM

1189,16

DHM

9668371,96

DFM

545156,14

0,00

545156,14

545 156,14

546,58

2464,30

3010,88

3010,88

Pohľadávky

6626,77

82,23

6709,00

6709,00

Zúčt.sub.VS

441847,39

0,00

441847,39

Fin.účty

271977,23

38817,69

310794,92

310794,92

1151,34

2061,72

3213,06

3213,06

Zásoby

Čas.rozlíš.

1189,16

1189,16

451015,40 10119387,36

10119387,36

0,00

0,00

-441847,39
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PASÍVA
VI a záväzky

ZŠ

Obec
10936866,57

KÚMD

Spolu

494441,34 11431307,91

KÚDAL
-441847,39

KÚZ
10989460,52

Oceňovacie r.

-195722,00

0,00

-195722,00

-195722,00

Nevysp. HV

9286064,68

-1544,14

9284520,54

9284520,54

HV 2014

826901,29

4569,57

831470,86

831470,86

Rezervy

8100,00

0,00

8100,00

8100,00

13312,53

441847,39

455159,92

Dhodobé záv.

1228,43

115,33

1343,76

1343,76

Krátkodobé z.

241883,82

40285,18

282169,00

282169,00

0,00

0,00

0,00

0,00

755097,82

9168,01

764265,83

764265,83

Zúčt.sub.VS

Bankové úv.
Čas.rozlíšenie

13312,53

-441847,39

2. Výkaz ziskov a strát obce – vybrané ukazovatele z výkazu (v centoch)
NÁKLADY

Obec

ZŠ

Spolu

KÚMD

KÚDAL

KÚZ

Materiál,energie

116015,70

86528,45

202544,15

202544,15

Služby

183919,17

18447,56

202366,73

202366,73

Osob.náklady

263341,02

456670,51

720011,53

720011,53

Dane a popl.

11459,45

0,00

11459,45

11459,45

Ost.náklady

11388,37

4073,88

15462,25

15462,25

Odpisy,rezervy

299257,80

63528,49

362786,29

362786,29

Finančné nákl.

4789,92

890,99

5680,91

5680,91

309854,27

13253,67

463,54

12,00

1200489,24

643405,55

826901,29

4569,57

831470,86

ZŠ

Spolu

Transfery
Daň z príjmu
CELKOM
VH po zdanení

VÝNOSY

Obec

323107,94 -262885,51

60222,43

475,54

475,54

1843894,79 -262885,51

1581009,28
831470,86

KÚMD

KÚDAL

KÚZ

Tržby, výkony

534,30

47793,60

48327,90

48327,90

Aktivácia DHM

0,00

0,00

0,00

0,00

Dane a popl.

1910872,96

0,00

1910872,96

1910872,96

Ost. výnosy

27 469,96

2104,37

29574,33

29574,33

Zúčt. rezerv

27490,47

11432,36

38922,83

38922,83

2440,72

66,00

2506,72

2506,72

Transfery

58582,12

586578,79

645160,91

-262885,51

382275,40

CELKOM

2027390,53

647975,12

2675365,65

-262885,51

2412480,14

Finančné výn.
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Po zrealizovaní konsolidačných úprav na strane pohľadávok a záväzkov, ako aj na
strane nákladov a výnosov nedošlo ku zmene výsledku hospodárenia. Zmenila sa výška
pohľadávok a záväzkov o 441 847,39 Eur po odpočítaní vzájomných vzťahov a zmenila sa
výška nákladov a výnosov o 262 885,51 Eur po odpočítaní vzájomných nákladov a výnosov.
Eliminácia

Účet
355
588
691
692

Základná škola
441 847,39
13 253,67
186 502,67
63 129,17

Účet
€
€
€
€

Obec
355
699
584
584

441 847,39 €
13 253,67 €
186 502,67 €
63 129,17 €.

*Použité skratky:
KÚMD
KÚDAL
KÚZ
DNM
DHM
DFM
VI
HV
ZŠ
MŠ
VS

4.

konsolidačné úpravy na strane „Má dať“
konsolidačné úpravy na strane „Dal“
konsolidovaná účtovná závierka
dlhodobý nehmotný majetok
dlhodobý hmotný majetok
dlhodobý finančný majetok
vlastné imanie
hospodársky výsledok
Základná škola v Zavare
Materská škola v Zavare
verejná správa

ZÁVER

________________________________________________________________
Obec Zavar ako konsolidujúca materská účtovná jednotka a ňou konsolidované
dcérske účtovné jednotky tvoria celok, ktorým obec Zavar 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 prebieha v dvoch líniách –
rozpočtovej a účtovnej. Pre sledovanie toku peňazí a rozpočtu obce je dôležitá rozpočtová
oblasť, ktorá je sledovaná za obec, jej rozpočtové organizácie ako súčasť rozpočtu obce.
Konsolidovaná účtovná závierka nie je účtovnou závierkou zostavenou za účelom vykázania
plnenia rozpočtu obce. 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
zahrňované boli jednou ekonomickou jednotkou. Umožňuje komplexný pohľad na
konsolidovaný celok s možnosťou riadenia súčasnej situácie ale aj perspektívy a plánovania
všetkých súčastí obce ako jedného celku.
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V Zavare, 26.júla 2015
Vypracovala: Ing.Dana Federičová, ekonómka OcU

Prílohy: Konsolidovaná súvaha
Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát
Konsolidované poznámky
Správa audítora o overení KÚZ

Rudolf Baroš
starosta obce Zavar

11

