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1. ÚVOD 
________________________________________________________________ 
 
 
Obec Kátlovce 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. Obec dosiahla k 31.12.2015  počet obyvateľov 1174. 

 
Orgánmi obce sú : 
a) obecné zastupiteľstvo 
b)  starosta obce  
 
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych 
voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Vobci Kátlovce ho tvorí 9 poslancov.  
Ing. Peter Drobný, Ing. Adriena Pastorková, Ing. Peter Martinovič, Ladislav Šimončič,  
Roman Krchnár, Mgr. Jana Kuracinová, Lukáš Hlavatovič, Jozef Rajnic, Július Kostolanský 
 
Starosta obce: Pavol Johanes 
 
Hlavný kontrolór: Daniela Strečanská 
 
 Obec Kátlovce 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.  
 
  
Táto výročná správa je spracovaná len za konsolidovaný celok, nakoľko výročná správa obce 
Kátlovce k individuálnej účtovnej závierke je samostatným materiálom. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  KONSOLIDOVANÝ CELOK 

________________________________________________________________ 
 
 
 Obec Kátlovce ako účtovná jednotka verejnej správy v zmysle platných právnych 
predpisov bola povinná  za rok 2015 vykonať konsolidovanú účtovnú závierku ako 
konsolidujúca účtovná jednotka verejnej správy.  Konsolidovanou účtovnou jednotkou obce 
Kátlovce je ňou zriadená  rozpočtová organizácia – dcérska účtovná jednotka: 
 
 
Identifikácia konsolidujúcej účtovnej jednotky:                                                   
 
Názov:   OBEC KÁTLOVCE 
Adresa:  Obecný úrad, Kátlovce č.1, 919 55  Kátlovce 
Štatutárny zástupca: Pavol Johanes, starosta obce 
IČO:   00312622   
DIČ:   2021175618 
Tel./fax  033/5576133,  033/5340325  
E-mail:              obeckatlovce@stonline.sk 
Web:   www.Kátlovce.sk 
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s. pobočka Trnava 
                                    č.ú.:  SK13 0200 0000 0000 0572 9212  
Právna forma:  právnická osoba 
 
 
Identifikácia konsolidovanej účtovnej jednotky: 
 
Názov: ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU PAVLA UŠÁKA OLIVU KÁTLOVCE 
Adresa:           919 55 Kátlovce 195   
Štatutárny zástupca: Mgr. Kamila Gažová, riaditeľka školy 
IČO:   37836544 
DIČ:   2021630688 
Právna forma:  právnická osoba – rozpočtová organizácia  
Dátum zriadenia: 01.07.2003 
 
 
Konsolidovaná účtovná závierka obce Kátlovce 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, 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 zmysle vyššie uvedenej právnej normy bola konsolidovanej účtovnej jednotke obce 

Kátlovce oznámená povinnosť obce a ňou zriadených organizácií vykonať za rok 2015 
konsolidovanú účtovnú závierku. 
   

mailto:obeckatlovce@stonline.sk


Vzhľadom na štruktúru konsolidovaných účtovných jednotiek a majetkovú účasť obce 
Kátlovce je použitá metóda úplnej konsolidácie. 

 
 
3.  KONSOLIDOVANÁ ZÁVIERKA 

________________________________________________________________ 
 
 Štruktúra konsolidovanej účtovnej závierky obce je nasledovná, nižšie uvedené 
výkazy a poznámky, spolu so správou audítora tvoria prílohu tejto výročnej správy: 
 

1. Konsolidovaná súvaha obce Kátlovce k 31.12.2015 
2. Konsolidovaný výkaz ziskov a strát obce Kátlovce k 31.12.2015 
3. Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky 

  
 
1. Konsolidovaná súvaha obce – vybrané ukazovatele z výkazu (v Eur)  
 

 Rok 2015 Rok 2014 
AKTÍVA v EUR 3304302,26 3378200,80 
A: Neobežný majetok 3128213,46 3226467,14 
Dlhodobý nehmotný 0 0 
Dlhodobý hmotný 2793220,43 2891474,11 
Dlhodobý finančný 334993,03 334993,03 
B: Obežný majetok 174696,96 147396,93 
Zásoby 6511,10 5818,70 
Zúčtovanie medzi subj. VS +záväzky 0 0,00 
Pohľadávky 2532,55 6173,19 
Finančný majetok 165653,31 135405,04 
C: Časové rozlíšenie 1391,84 4336,73 
Náklady budúcich období  4336,73 

PASÍVA v EUR 3304302,26 3378200,80 
A: Vlastné imanie 995859,68 945077,85 
Oceňovacie rozdiely -544121,08 -544121,08 
Výsledok hospodárenie za účtovné obdobie 1539980,76 1489198,93 

B: Záväzky, z toho: 679633,47 716008,60 
Rezervy 1800 1800 
Zúčtovanie medzi sub . VS 43764 25683,60 

Dlhodobé záväzky 368959,10 386716,65 
Krátkodobé záväzky 121216,37 87644,45 
Bankové úvery a výpomoci 143894 214163,90 
C: Časové rozlíšenie 1628809,11 1717114,35 
Výnosy budúcich období 1628809,11 1717114,35 

 



2. Konsolidovaný výkaz ziskov a strát obce – vybrané ukazovatele z výkazu (v Eur) 

 Rok 2015 Rok 2014 

NÁKALDY v EUR 916493,51 935833,53 
50 – Spotrebované nákupy 125100,50 132130,12 
51 - Služby 162723,32 98844,67 
52 – Osobné náklady 440737,17 450333,63 
53 – Dane a poplatky 137,50 1785,17 
54 – Ostatné náklady na prevádzk. činnosť 5797,09 5996,60 
55 – Odpisy 150320,64 217076,56 
56 – Finančné náklady 21792,16 26763,28 
57 – Mimoriadne náklady 0 0,00 
58 – Náklady na transféry 9885,13 2903,50 
VÝNOSY v EUR 966234,32 882724,06 
60 – Tržby za vlastné výkony a tovary 41904,68 53368,57 
63 – Daňové a colné výnosy, výnosy z popl. 393856,59 362592,54 
64 – Ostatné výnosy z prevádzkov. Činnosti 79489,03 53609,18 
65 – Zúčtovanie rezerv a OP...... 1800 9435,68 
66 – Finančné výnosy 38,22 45,18 
69 – Výnosy z transférov a rozp.príjmov...... 449145,80 403672,91 
   
Výsledok hospodárenia pred zdanením 49740,81 -53109,47 
591 – Splatná daň z príjmov 6,60 1,90- 
Výsledok hospodárenia po zdanení 49734,21 -53111,37 

 

 

 

 

4.  ZÁVER 

Obec Kátlovce ako konsolidujúca materská účtovná jednotka a ňou konsolidovaná dcérska 
účtovná jednotka tvoria celok, ktorým obec Kátlovce 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 rozpočtová organizácia 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 zahrnované 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. 
 
  



l _ 'l 

Obec Kátlovce nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného 
obdobia. 

Vypracova la: 
; Bc.Jurkasová Jarmila 

V Kátlovciach, 7. júna 2016 

Prílohy: 

Pavol~an;s 
Staro-~ 
~ 

• Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov 
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky 
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