
Záverečný účet 2007 – kapitola obce 
 
V tejto časti návrhu záverečného účtu verejnej správy sa uvádzajú výsledky rozpočtového 
hospodárenia obcí . Údaje o rozpočte a o jeho plnení, ako aj o majetkovej a finančnej pozícii týchto 
subjektov vychádzajú z údajov nekonsolidovaného účtovného a finančného výkazníctva, tak ako ho 
obce predložili. 
 
V roku 2007 zabezpečovali obce financovanie samosprávnych kompetencií  predovšetkým z vlastných 
daňových a nedaňových príjmov. Z dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol boli financované 
kompetencie preneseného výkonu štátnej správy, úlohy spojené s regionálnym rozvojom, ochranou 
životného prostredia, ako aj realizácia projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu Európskej únie. Niektoré špecifické a individuálne potreby obcí boli financované 
formou dotácií zo štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladničná správa.  
 
Podľa § 10 zákona č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v roku 2007 zostavovali obce rozpočet v 
členení na bežný a na kapitálový. Súčasťou ich rozpočtu sú aj príjmové a výdavkové finančné 
operácie, ktorými sa realizujú najmä návratné zdroje financovania a ich splácanie.  
 
Bežné rozpočty obcí schválené mestskými a obecnými zastupiteľstvami predpokladali príjmy v sume 
66 618,1 mil. Sk, výdavky 61 479,5 mil. Sk a prebytok 5 138,6 mil. Sk. Počas roka 2007 boli tieto 
rozpočty upravované a na základe týchto zmien sa predpokladali upravené príjmy bežného rozpočtu 
v sume 72 710,4 mil. Sk, výdavky 66 881,4 mil. Sk a prebytok v sume 5 829,0 mil. Sk. Skutočné bežné 
príjmy dosiahli sumu 74 622,0 mil. Sk a výdavky 66 179,6 mil. Sk, prebytok bol 8 442,4 mil. Sk. 
 
V schválených kapitálových rozpočtoch sa rozpočtovali príjmy 9 740,8 mil. Sk, výdavky 18 632,5 mil. 
Sk a schodok 8 891,7 mil. Sk. Zmenami počas roka bol upravený rozpočet kapitálových príjmov 
na sumu 13 711,3 mil. Sk, výdavkov 25 252,1 mil. Sk a schodok vo výške 11 540,8 mil. Sk.  
V skutočnosti boli dosiahnuté kapitálové príjmy v sume 12 536,1 mil. Sk, výdavky 20 752,0 mil. Sk, 
schodok 8 215,9 mil. Sk.  
 
Súčasťou rozpočtov obcí sú aj finančné operácie, v rámci ktorých obce predpokladali v schválených 
rozpočtoch v príjmovej časti získať 6 334,7 mil. Sk, výdavkové finančné operácie sa očakávali v sume 
2 127,6 mil. Sk a prebytok 4 207,1 mil. Sk. Zmenou  v priebehu roka 2007 boli upravené príjmové 
finančné operácie na sumu 9 925,2 mil. Sk, výdavkové finančné operácie 3 084,2 mil. Sk a prebytok 
6 841,0 mil. Sk. Skutočné príjmové finančné operácie boli dosiahnuté v sume 9 211,7 mil. Sk, 
výdavkové v sume  4 070,6 mil. Sk, prebytok finančných operácií bol  5 141,1 mil. Sk.  
 
Celkové príjmy rozpočtov obcí sa predpokladali v schválených rozpočtoch vo výške 82 693,6 mil. Sk, 
v upravených rozpočtoch vo výške 96 346,9 mil. Sk a v skutočnosti dosiahli 96 369,8 mil. Sk. Výdavky 
sa predpokladali v schválených rozpočtoch vo výške 82 239,6 mil. Sk, v upravených rozpočtoch 
95 217,7 mil. Sk a v skutočnosti sa realizovalo 91 002,2 mil. Sk. V porovnaní s rokom 2006 sa 
skutočne dosiahnuté celkové príjmy obcí za rok 2007 znížili o 3 044,9 mil. Sk a celkové výdavky 
o 2 313,2 mil. Sk. Súvisí to predovšetkým so znížením kapitálových príjmov, a to príjmov z predaja 
kapitálových aktív a z poskytnutých kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a znížením 
kapitálových výdavkov, a to pri obstarávaní kapitálových aktív a poskytovaní kapitálových transferov, 
ako aj so znížením príjmových a výdavkových finančných operácií. 
 
Hospodárenie obcí za rok 2007 skončilo prebytkom 5 367,6 mil. Sk. Po vylúčení príjmových 
finančných operácií vo výške 9 211,7 mil. Sk a výdavkových finančných operácií vo výške 4 070,6 mil. 
Sk predstavujú príjmy 87 158,1 mil. Sk a výdavky 86 931,6 mil. Sk. Rozpočtové hospodárenie obcí po 
vylúčení finančných operácií skončilo s prebytkom 226,5 mil. Sk. Po započítaní zmien stavu záväzkov 
(nárast o 1 084,0 mil. Sk) a pohľadávok (pokles o 215,0 mil. Sk) skončilo rozpočtové hospodárenie 
obcí v metodike ESA 95 so schodkom vo výške 1 072,5 mil. Sk. 
 
1.1. Vzťahy štátneho rozpo čtu k rozpo čtom obcí 
 
Celková suma poskytnutých grantov a transferov – bežných aj kapitálových z jednotlivých kapitol 
a ústredného orgánu štátnej správy do rozpočtov obcí bola vykázaná    v sume 26 057,3 mil. Sk, 
z toho granty a transfery zo štátneho rozpočtu s kódom zdroja 111 v sume 20 771,6 mil. Sk, ktoré boli 



určené na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy  a na ostatné činnosti 
zabezpečované obcami. Zároveň boli poskytnuté obciam aj finančné prostriedky na financovanie 
spoločných projektov v rámci EÚ. Do rozpočtov obcí bola poskytnutá celková suma grantov 
a transferov z jednotlivých rozpočtových kapitol a ústredného orgánu štátnej správy takto: 
v mil. Sk 
- Úrad vlády SR        130,4  
- Ministerstvo vnútra SR      262,8 
- Ministerstvo životného prostredia SR     595,1 
- Ministerstvo školstva SR                    16 010,7 
- Ministerstvo zdravotníctva SR        15,0 
- Ministerstvo práce, soc. veci a rodiny SR    574,9 
- Ministerstvo kultúry SR        46,4 
- Ministerstvo hospodárstva SR                              2 347,6  
- Ministerstvo pôdohospodárstva SR            1,1 
- Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR                     4 628,5  
- Ministerstvo dopravy, pôšt a telek. SR          8,2 
- Úrad geodézie, kart. a katastra SR         5,7 
- Všeobecná pokladničná správa                               1 430,9  
 
Zo štátneho rozpočtu boli pre obce schválené finančné transfery v kapitole Všeobecná pokladničná 
správa v celkovej sume 687,5 mil. Sk, z toho 603,6 mil. Sk na bežné výdavky a 83,9 mil. Sk na 
kapitálové výdavky. Rozpočtovými opatreniami sa pôvodne schválená suma dotácie zvýšila na 
1 431,2 mil. Sk, t.j. o 743,7 mil. Sk, z toho 603,8 mil. Sk na bežné výdavky a 139,9 mil. Sk na 
kapitálové výdavky. Dotácie boli poskytnuté na financovanie samosprávnych pôsobností súvisiacich 
s financovaním neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení na základe 
uznesení vlády č. 72 zo dňa 24. 1. 2007, č. 223 zo dňa 7. 3. 2007 a č. 506 zo dňa 6. 6. 2007, na 
financovanie výdavkov súvisiacich s programom ISPA na základe uznesenia vlády č. 224 zo dňa 7. 3. 
2007, na riešenie individuálnych potrieb obcí a na financovanie zariadení sociálnych služieb. 
V skutočnosti boli obciam zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa poskytnuté 
finančné prostriedky v celkovej sume 1 431,2 mil. Sk, t. j. 100 % z upraveného rozpočtu. Z nej pripadá 
na: 
         mil. Sk 
- neštátne školstvo       557,6 
- individuálne potreby obcí      146,6 
- sociálne zabezpečenie      642,5 
- výdavky súvisiace s programom ISPA       84,5 
 
Do 31.12.2007 obce vrátili na výdavkový účet ministerstva 0,3 mil. Sk ako nepoužité prostriedky 
v roku, v ktorom boli poskytnuté. 
 
1.2. Príjmy a výdavky z h ľadiska ekonomickej klasifikácie 
 
1.2.1. Bežný rozpo čet obcí 
 
Hospodárenie bežného rozpočtu v roku 2007 skončilo s prebytkom 8 442,4 mil. Sk, keď príjmy 
dosiahli 74 622,0 mil. Sk a výdavky 66 179,6 mil. Sk. V porovnaní s rokom 2006 prebytok bežného 
rozpočtu narástol o 1 006,0 mil. Sk, keď nárast príjmov bol zaznamenaný o 4 827,3 mil. Sk a výdavkov 
o 3 821,3 mil. Sk.  
 
Daňové príjmy bežného rozpočtu dosiahli k 31.12.2007 sumu 43 444,2 mil. Sk, čo je plnenie ročného 
rozpočtu na 101,3 %. Z celkových daňových príjmov pripadá na daň z príjmov fyzických osôb čiastka 
32 408,1 mil. Sk, daň z nehnuteľností 6 853,0 mil. Sk a dane za tovary a služby 4 180,9 mil. Sk. 
 
Nedaňové príjmy  bežného rozpočtu obce boli vykázané v sume 9 869,7 mil. Sk, čím sa rozpočtový 
zámer prekročil o 10,6 %. Nárast oproti roku 2006 zaznamenali najmä príjmy z podnikania a z 
vlastníctva majetku (skutočnosť 4 448,5 mil. Sk, rozdiel + 754,1 mil. Sk), príjmy z administratívnych 
poplatkov a iných poplatkov a platieb (skutočnosť 4 062,0 mil. Sk, rozdiel + 394,0 mil. Sk), príjmy 
z úrokov z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomoci, vkladov a ážio (271,5 mil. 
Sk, nárast + 27,9 mil. Sk) a iné nedaňové príjmy (1 087,7 mil. Sk, rozdiel + 65,1 mil. Sk). 



Z celkových prijatých bežných grantov a transferov 21 308,1 mil. Sk pripadá 21 173,1 mil. Sk na 
tuzemské bežné granty a transfery a suma 135,0 mil. Sk na zahraničné bežné granty a transfery.
  
Z celkových  výdavkov bežného rozpočtu 66 179,6 mil. Sk vynaložili obce na mzdy, platy, služobné 
príjmy a ostatné vyrovnania 23 459,0 mil. Sk a na poistné a príspevok do poisťovní  8 198,8 mil. Sk. 
Osobné výdavky (mzdy a odvody) tvoria  47,8 % výdavkov bežného rozpočtu obcí.            
 
Takmer 36,6 % z bežného rozpočtu výdavkov smerovalo na tovary a služby  (24 239,8 mil. Sk), a to 
na cestovné náhrady 146,9 mil. Sk, na poplatky za energie, vodu a komunikácie  5 902,4 mil. Sk, na 
materiál 3 372,3 mil. Sk, dopravné 511,2 mil. Sk, rutinnú a štandardnú údržbu 4 665,6 mil. Sk, 
nájomné 167,0 mil. Sk a ostatné služby 9 474,4 mil. Sk. 
 
Výdavky na bežné transfery dosiahli 9 380,8 mil. Sk. Z uvedenej sumy  3 708,3 mil. Sk sú transfery 
v rámci verejnej správy, 2 414,7 mil. Sk predstavujú bežné transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám v rámci verejnej správy a 3 256,5 mil. Sk tvoria transfery nefinančným subjektom 
a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií 
vedených ŠÚ SR. 
 
Na splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými 
výpomocami obce použili 901,2 mil. Sk, z toho na splácanie úrokov v tuzemsku  886,0 mil. Sk, do 
zahraničia 1,8 mil. Sk a na ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou a návratnou finančnou 
výpomocou 13,4 mil. Sk.   
 
1.2.2. Kapitálový rozpo čet obcí 
 
Hospodárenie kapitálového rozpočtu sa skončilo so schodkom 8 215,9 mil. Sk, keď príjmy dosiahli 
12 536,1 mil. Sk a výdavky 20 752,0 mil. Sk. V porovnaní s rokom 2006 sa schodok kapitálového 
rozpočtu znížil o 1 710,4 mil. Sk, pričom u príjmov bol zaznamenaný pokles o 789,9 mil. Sk a u 
výdavkov o 2 500,3 mil. Sk.   
 
Kapitálové príjmy sú v medziročnom porovnaní s rokom 2006 nižšie o 789,9 mil. Sk a vo vzťahu 
k upravenému rozpočtu predstavujú plnenie na 91,4 %. 
 
Z nedaňových kapitálových príjmov získali obce 5 060,1 mil. Sk, z toho z  predaja pozemkov 
a nehmotných aktív 3 305,7 mil. Sk, z predaja kapitálových aktív 1 663,1 mil. Sk a z ďalších 
kapitálových príjmov 91,3 mil. Sk.  Kapitálové príjmy získali obce z tuzemských kapitálových grantov 
a transferov (7 177,9 mil. Sk) a zo zahraničných grantov a transferov 298,1 mil. Sk.       
 
Z realizovaných kapitálových výdavkov 20 752,0 mil. Sk (plnenie k upravenému rozpočtu na 82,2 %) 
smerovalo 19 407,6 mil. Sk na obstarávanie kapitálových aktív a 1 344,4 mil. Sk na kapitálové 
transfery.  
 
V rámci výdavkov na obstarávanie kapitálových aktív obce vynaložili na realizáciu nových stavieb 
a technického zhodnotenia existujúcich objektov takmer 83,9 % celkových kapitálových výdavkov,  t.j. 
16 275,8 mil. Sk; oproti roku 2006 sa znížili výdavky v tejto položke o 1 604,1 mil. Sk. Na nákup 
pozemkov a nehmotných aktív sa vynaložilo 981,6 mil. Sk, na nákup budov a objektov, strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia a dopravných prostriedkov 1 400,0 mil. Sk, na prípravnú 
a projektovú dokumentáciu 630,5 mil. Sk a na rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení 
a ostatné kapitálové výdavky 119,7 mil. Sk. 
 
Kapitálové transfery sumou 1 344,4 mil. Sk tvoria 6,5 % z celkových kapitálových výdavkov a 
smerovali prevažne príspevkovým organizáciám (583,5 mil. Sk), jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám (47,5 mil. Sk), nefinančným subjektom a príspevkovým organizáciám 
nezaradeným vo verejnej správe (419,4 mil. Sk) a ostatným subjektom (294,0 mil. Sk). V kapitálových 
transferoch oproti roku 2006 došlo k poklesu o 1 100,5 mil. Sk.   
 
Oproti roku 2006 v hospodárení obcí v rámci kapitálového rozpočtu došlo v roku 2007 k poklesu 
výdavkov o 2 500,3 mil. Sk, čo možno charakterizovať tým, že rok 2006 bol tzv. volebným rokom, kde 
obce zapájali do rozpočtov vo zvýšenom rozsahu aj zdroje z minulých rokov, čo sa odrazilo aj na ich 
vyššom čerpaní.  



1.2.3. Finančné operácie obcí 
 
Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obcí, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov 
obcí a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Príjmové finančné operácie dosiahli 
sumu 9 211,7 mil. Sk, čo je oproti roku 2006 zníženie o 7 082,3 mil. Sk  a výdavkové finančné 
operácie sumu 4 070,6 mil. Sk, v porovnaní s rokom 2006 to predstavuje zníženie o 3 634,2 mil. Sk. 
 
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami sú vykázané vo výške 4 863,9 mil. Sk, 
z toho zo splátok tuzemských a zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci (len 
istín) získali obce 43,3 mil. Sk, z predaja majetkových účastí a predaja privatizovaného majetku 284,3 
mil. Sk a z ostatných finančných operácií získali 4 532,8 mil. Sk. V rámci ostatných príjmových 
finančných operácií získali obce prostriedky z realizácie ostatného finančného majetku v sume 108,2 
mil. Sk, z realizácie konkurzu, likvidácie a exekúcie 8,7 mil. Sk, zostatok prostriedkov z 
predchádzajúcich rokov predstavoval 1 573,2 mil. Sk, prevod prostriedkov z peňažných fondov bol 
vykonaný v sume 2 596,0 mil. Sk, odplata za postúpenú pohľadávku 6,7 mil. Sk a z iných príjmových 
finančných operácií 240,0 mil. Sk. Obce prijali úvery za 4 347,8 mil. Sk, čo je oproti roku 2006 menej 
o 860,5 mil. Sk. Išlo predovšetkým o tuzemské úvery (4 330,1 mil. Sk), zo zahraničných úverov 
a pôžičiek bolo prijatých 17,7 mil. Sk.  
 
Vo výdavkovej časti  použili obce finančné operácie v celkovej sume 4 070,6 mil. Sk, z toho na 
splácanie istín  2 593,4 mil. Sk (medziročne menej o 143,3 mil. Sk) a na nákup majetkových účastí 
a ostatné výdavkové finančné operácie 1 477,2 mil. Sk.  
   
1.3. Výdavky z h ľadiska funk čnej klasifikácie 
 
Súhrnný prehľad výdavkov obcí podľa jednotlivých oddielov funkčnej klasifikácie poskytujú údaje 
v nasledujúcej tabuľke: 
                      (v mil. Sk) 

č. Názov oddielu Skuto čnos ť 
2006 

Skuto čnos ť 
2007 

Rozdiel 
2007-2006 

Podiel z  
celk. výd 
v % 

Pomer  
v % 
2007/2006 

01 Všeobecné verejné služby  24 838,9 21 571,2 - 3 267,7 23,7 86,8 
02 Obrana 24,0 9,4 - 14,6 0,0 39,2 
03  Verejný poriadok a 

bezpečnosť 
1 192,1 1 307,8 115,7 1,4 109,7 

04 Ekonomická oblasť 12 295,6 10 989,6 - 1 306,0 12,1 89,4 
05 Ochrana životného 

prostredia 
7 080,9 7 096,3 15,4 7,8 100,2 

06 Bývanie a občianska 
vybavenosť 

11 610,9 11 952,6 341,7 13,1 102,9 

07 Zdravotníctvo 187,2 287,8 100,6 0,3 153,7 
08 Rekreácia, kultúra a 

náboženstvo 
5 550,1 5 675,2 125,1 6,3 102,2 

09 Vzdelávanie 27 324,4 28 799,5 1 475,1 31,6 105,4 
10 Sociálne zabezpečenie 3 211,3 3 312,8 101,5 3,7 103,2 
 S p o l u 93 315,4  91 002,2 - 2 313,2 100,0 97,5 

 
01 – Všeobecné verejné služby: prevažná  časť výdavkov (21 571,2 mil. Sk) sa realizovala v triede 
Výdavky verejnej správy, ktorá zahŕňa výdavky na činnosť obecných a mestských úradov, výdavky 
súvisiace s finančnými transakciami verejného dlhu, transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi 
úrovňami verejnej správy a na ostatné výdavky v rámci všeobecnej verejnej služby. Oproti roku 2006 
došlo v tomto oddieli k výraznému poklesu výdavkov (- 3 267,7 mil. Sk) z dôvodu, že v roku 2006 boli 
v tomto oddieli nesprávne vykázané úložky na krátkodobé termínované vklady, ktoré boli v roku 2007 
z výkazníctva vylúčené.  
 
02 -  Obrana:  výdavky smerovali v plnom rozsahu do financovania civilnej ochrany (9,4 mil. Sk). 
 



03 – Verejný poriadok a bezpečnosť:  výdavky v sume 1 307,8 mil. Sk sa použili na financovanie 
policajných služieb - obecnú políciu a na financovanie požiarnej ochrany – na mestské a dobrovoľné 
požiarne zbory. 
 
V rámci oddielu 04 – Ekonomická oblasť (10 989,6 mil. Sk) sa financovali najmä výdavky v oblasti 
dopravy (cestná doprava, vodná doprava a  ostatné druhy dopravy). V rámci oddielu sa ďalej 
financovali činnosti na úseku poľnohospodárstva, lesníctva, palív a energie, ťažby, výroby a výstavby, 
komunikácií a ostatné činnosti spadajúce do tejto funkcie. 
 
Z celkových výdavkov (7 096,3 mil. Sk) oddielu 05 – Ochrana životného prostredia sa financovali 
činnosti na úseku zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu, na úseku prevádzky 
kanalizačných sústav vrátane čistenia odpadových vôd, v súvislosti so znižovaním a znečisťovaním 
ovzdušia, ochrany prírody a krajiny a ochrany životného prostredia. 
 
06 – Bývanie a občianska vybavenosť: z celkových výdavkov 11 952,6 mil. Sk sa financovali potreby 
súvisiace s rozvojom bývania, s rozvojom obcí, so zásobovaním pitnou vodou, verejným osvetlením 
obcí a v súvislosti s výskumom, vývojom, bývaním a občianskou vybavenosťou. 
 
Z oddielu 07 – Zdravotníctvo (287,8 mil. Sk) finančné prostriedky smerovali na obstaranie 
farmaceutických, zdravotníckych výrobkov, terapeutických pomôcok a vybavenia, na všeobecnú a na 
primárnu lekársku zdravotnú starostlivosť a záchrannú zdravotnú službu a iné zdravotné služby, na 
ústavnú zdravotnú starostlivosť a na verejné zdravotné služby v pôsobnosti obcí. 
 
V oddieli 08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo obce v rámci celkových výdavkov 5 675,2 mil. Sk 
financovali rekreačné a športové služby, kultúrne služby (divadlá, umelecké súbory, klubové 
a špeciálne kultúrne zariadenia, odborno-metodické zariadenia, knižnice, múzeá, galérie, pamiatková 
starostlivosť, národnostná kultúra), vysielacie a vydavateľské služby, náboženské a iné spoločenské 
služby a ostatné kultúrne aktivity realizované obcami.  
 
V rámci výdavkov oddielu 09 – Vzdelávanie (28 799,5 mil. Sk) obce financovali predškolskú 
výchovu, základné vzdelanie, zariadenia pre záujmové vzdelávanie, centrá voľného času, jazykové 
školy, zariadenie pre celoživotné vzdelávanie, služby pridružené ku školám (služby v školstve, školské 
stravovanie, domovy mládeže, strediská služieb škole, zariadenia výchovného poradenstva) a  ostatné 
výdavky súvisiace so vzdelávaním. 
 
V oddieli 10 – Sociálne zabezpečenie obce vynaložili celkom 3 312,8 mil. Sk, z ktorých boli 
financované zariadenia sociálnych služieb (domovy dôchodcov, zariadenia opatrovateľskej služby, 
terénna opatrovateľská služba, poskytovanie príspevkov občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, 
invaliditou, chorobou, podpora rodín s deťmi a poskytnutie finančnej pomoci nezamestnaným 
občanom).  
 
1.4. Majetková pozícia obcí 
 
Zhodnotenie majetkovej pozície obcí štátu pozostáva z  analýzy štruktúry ich majetku a štruktúry 
zdrojov financovania, pričom sa vychádza z agregovaných údajov za všetky obce. V prvej fáze 
hodnotíme majetkovú pozíciu prostredníctvom absolútnych ukazovateľov a následne prostredníctvom 
pomerových ukazovateľov. 
 
Štruktúra majetku 
 
Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov majetku obcí poskytuje informácie o hodnote 
celkového majetku obcí (v netto vyjadrení)  v roku 2007 a 2006. Celkový majetok obcí (neobežný aj 
obežný)  v roku 2007 vzrástol oproti roku 2006 o 15 947,5 mil. Sk, z toho  
dlhodobý nehmotný majetok                      + 114,3 mil. Sk 
dlhodobý hmotný majetok          + 13 172,4 mil. Sk 
dlhodobý finančný majetok         + 1 494,1 mil. Sk 
zásoby                 - 50,1 mil. Sk 
pohľadávky                          - 162,9 mil. Sk 
finančný majetok         - 1 482,4 mil. Sk 
  



Podiel jednotlivých zložiek majetku na jeho celkovej výške 330 164,7 mil. Sk, vyjadrený v percentách v 
roku 2007 a 2006: 
         2007  2006 
dlhodobý nehmotný majetok na celkovom majetku      0,1 %   0,1% 
dlhodobý hmotný majetok na celkovom majetku    76,4 %   76,1 % 
dlhodobý finančný majetok na celkovom majetku    15,0 %   15,3 % 
zásoby          0,1 %     0,1 % 
pohľadávky          3,7 %     4,0 % 
finančný majetok         4,6 %      4,3 % 
 
Pre výpočet koeficientu opotrebenia sa získavajú údaje zo súvahy, a to  zo stĺpca „brutto“ a „korekcie“, 
pričom korekciou sa rozumejú odpisy za rok 2007. Z výpočtu koeficientu opotrebenia je zrejmé, že 
majetok je opotrebovaný nasledovne: 
dlhodobý nehmotný majetok  na    62,2 %  
dlhodobý hmotný majetok odpisovaný na  26,3 %   
 
Štruktúra zdrojov financovania 
 
Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov zdrojov financovania obcí poskytuje informácie 
o hodnote celkových pasív obcí v roku 2007 a 2006. Celkové pasíva obcí v roku 2007 vzrástli oproti 
roku 2006 o 15 947,5 mil. Sk, z toho: 
vlastné zdroje krytia majetku      + 12 179,7 mil. Sk 
záväzky           + 3 767,8 mil. Sk 
 
Podiel jednotlivých zložiek pasív na ich celkovej výške 330 164,7 mil. Sk, vyjadrený v percentách v 
roku 2007 a 2006: 
      2007  2006 
vlastné zdroje krytia majetku     88,7 %   89,6 % 
záväzky      11,3%               10,4 
 
 
 


