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NÁVRH NA UZNESENIE: 

Obecné zastupite ľstvo 
berie na vedomie   Konsolidovanú výročnú správu obce Zemné za rok 2017 
 
 
 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA: 

Výročná správa Obce Zemné a jej konsolidovaného celku za hodnotené rozpočtové obdobie 
2017 je zostavená v zmysle ustanovenia §20 až 22 Zákona č. 431/2002 o účtovníctve, ako 
povinnosť účtovnej jednotky zostaviť výročnú správu  možnosťou zostavenia spojenej 
výročnej správy za konsolidovaný celok obce pri zohľadnení vzájomných vzťahov medzi 
účtovnými jednotkami konsolidovaných subjektov. 

Do skupiny finančného výkazníctva je  zaradený dokument, akým je výročná správa. Ide 
o určitý súhrn finančných a nefinančných údajov s cieľom poskytnúť nielen informácie 
o stave a vývoji financií za príslušné účtovné obdobie, ale previazať tieto informácie 
s očakávaným vývojom činnosti, pôsobením a úlohami organizácie aj v nasledujúcich 
obdobiach. 

Údaje ekonomického, resp finančného charakteru predstavuje najmä účtovná závierka, ktorá 
je prílohou k výročnej správe a komentár k vybraným účtovným údajom v textovej časti 
výročnej správy.  

Za nefinančné informácie možno považovať opis činnosti organizácie, jej pôsobnosť v rámci 
verejnej správy alebo v danom regióne, o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej 
jednotky, o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť. 
Obsah výročnej správy, ako aj konsolidovanej výročnej správy je definované a z dôvodu 
jasnejšieho definovania jej obsahu vytvorilo MF novelou zákona o účtovníctve č. 130/2015 Z. 
samostatný paragraf, podľa ktorého znenia je spracovaný obsah výročnej správy alebo 
konsolidovanej výročnej správy.  

Výročná správa subjektu verejnej správy podľa zákona o účtovníctve nie je totožná so 
záverečným účtom, ktorý predstavuje odpočet rozpočtového hospodárenia. Preto informácie 
v nej sú zostavené viac z pohľadu pôsobenia organizácie ako celku s previazaním na údaje 
v účtovnej závierke. 

Výročná správa k individuálnej účtovnej závierka a konsolidovaná výročná správa sa ukladá 
do registra účtovných závierok najneskôr do jedného roka po skončení príslušného účtovné 
obdobia, za ktoré sa správa zostavuje.   

 
 


