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Obec Palárikovo je právnickou osobou so sídlom na území SR. Účtuje v sústave
podvojného účtovníctva. Spôsob spracovania účtovníctva, jeho rozsah a preukázateľnosť
sa riadi ustanoveniami zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve , v znení neskorších predpisov.
Obec má v zriaďovateľskej pôsobnosti rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou Základná škola s MŠ K. Strmeňa Palárikovo.
Ustanovenie § 22 zák. o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. ukladá povinnosť zostaviť
konsolidovanú účtovnú závierku.
Hlavnou činnosťou obce je starostlivosť o všestranný rozvoj obce a potreby
obyvateľstva. ZŚ a MŠ zabezpečuje predškolskú výchovu detí a poskytovanie základného
vzdelávania.
1. Identifikačné, geografické a demografické údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke
Konsolidujúca účtovná jednotka
IČO
Sídlo konsolidujúcej účt. jednotky

OBEC PALÁRIKOVO
00309176
Palárikovo, Hlavná ul. č. 82

Informácia o hlavných predstaviteľoch konsolidujúcej účt. jednotky
Starosta obce
Mgr. Jozef Derňár
Zástupca starostu obce
Doc. PhDr. Monika Jankechová PhD
Prednosta obec. úradu
Alžbeta Jankulárová
Hlavný kontrolór
Ing. Peter Tomšík
Región:
Nitriansky
Okres:
Nové Zámky
Nadmorská výška: 113 m n. m.
Rozloha:
51,293906 km² (5 129 ha)
Obyvateľstvo:
4 356 /31. 12. 2017/
Obyvateľstvo Obce Palárikovo tvoria obyvatelia slovenskej národnosti. Počet obyvateľov
je 4 356, z toho 2158 mužov a 2198 žien.
2. História obce, pamiatky a symboly
Obec Palárikovo, v minulosti nazývaná Slovenský Meder, patrí k väčším sídlam
okresu Nové Zámky. História kraja, v ktorom obec leží siaha hlboko do predhistorickej doby.
Svedčia o tom archeologické vykopávky osídlenia od neolitu po stredovek, keltské
pohrebisko z 3. až 1. storočia pred n. l., žiarové hroby strednej bronzovej doby, sídliskový
objekt z rímskej doby a z ranného stredoveku. Obec Meder je písomne doložená z roku 1248,
a to ako majetok kráľovien. Názov obce Tót Megyer sa vyskytuje prvý raz písomne
v archívoch grófov Károliovcov v roku 1725. Gróf Károly dal postaviť na mieste bývalého
kaštieľa grófa Kounica nový kaštieľ. Postavili ho v neskorobarokovom slohu a začiatkom
19.storočia ho prestavali v klasicistickom slohu. Má tvar písmena U. Pôvodne mal 90 izieb.
Jeho exteriér tvorí 52 hektárový park. V majeri za parkom bola veľká dielňa - fabrika
s parnými strojmi. Rod Károliovcov pôsobil v obcí až do roku 1945. Dňa 1. augusta
1948 bola obec Slovenský Meder premenovaná na PALÁRIKOVO. Obec je bohatá na rôzne
pamätihodnosti. Už spomínaný kaštieľ, drevená vodáreň (jedinečná technická pamiatka z r.
1861) a kostol sv. Jána Nepomuckého z r.1746, sú zapísané v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Do zoznamu
pamätihodností je zapísaných 32 pamätihodností medzi iným: triumfálna brána so stajňami

pre kone, sýpka, škola z r. 1863, fara z r. 1746, polyfunkčný dom z r 1900, spolkový dom z r.
1909, pamätné tabule významným osobnostiam - Gabrielovi Paulíkovi, Karolovi Strmeňovi,
k založeniu medzinárodnej poľovníckej spoločnosti CIC, pomníky, sochy, kríže, cintoríny,
hospodárska dráha (úzkokoľajka), pamätná izba.

Erb Obce Palárikovo schválila Heraldická komisia MV SR. Obecné zastupiteľstvo schválilo
predložený návrh symbolov Obce Palárikovo: erb, vlajka a obecná pečať, ako ich navrhol
PhDr. Ladislav Vrteľ, tajomník HK MV SR (dňa 7. septembra 1995). Erb obce má vlastnú
kompozíciu. Zobrazené sú v ňom tri bažanty, čo v heraldickej reči znamená množstvo. Erb
obce má túto podobu: v modrom štíte tri zlaté bažanty so strieborným zbrojom. Pečať obce je
okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC PALÁRIKOVO. Pečať má
priemer 35 mm.

Vlajka Obce Palárikovo pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách: modrej
(2/9), žltej (1/9), bielej (1/9), žltej (1/9), bielej (1/9), žltej (1/9) a modrej (2/9). Vlajka má
pomer strán 2:3 a je ukončená troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu
vlajky.
3. Činnosť konsolidujúcej účtovnej jednotky za sledované obdobie
Obec Palárikovo bude zabezpečovať naďalej rozvoj obce pokračovaním
v rozvojových projektoch, spracovaním potrebných podkladov na splnenie podmienok,
podaním projektov a získaním prostriedkov zo ŠR a EÚ na ich realizáciu. Všetky aktivity
investičného charakteru prispievajú k rozvoju obce a zlepšeniu životných podmienok
občanov. Obec podala 7 projektov.
V sledovanom období obec z vlastných prostriedkov zabezpečila zateplenie budovy
obec. úradu, opravu fasády, strechy, výmenu krytiny a opravu ohrady. V Dome smútku boli
vymenené okná a vchodové dvere, v budúcom roku je plánovaná oprava fasády a maľovanie
priestorov. Na Čikoch bola vybudovaná autobusová zastávka. Na detské ihrisko boli
zakúpené - hojdačky, kolotoč, šmýkačka a iné. Na vybudovanie zberného dvora na
Ľudovítove bol kúpený pozemok, hospod. budovy a trafostanica. Na rozšírenie kamerového
systému bola obci koncom roku 2017 poukázaná dotácia 10 tis. €, s možnosťou použitia v r.
2018. V ZŠ Palárikovo bola zabezpečená výmena okien na telocvični – z dotácie. Z prostr.
obce bola vykonaná oprava ďalšej časti sociál. zariadení / ZŠ-MŠ/, boli kúpené šatníkové
skrinky.
Starosta obce
o plnení
rozvojových úloh pravidelne informuje občanov
prostredníctvom obecných novín, obec. zastupiteľstva, informácie o činnosti obce sú aj na
webovej stránke.
Obec sa snaží zlepšovať životné prostredia svojim občanom starostlivosťou o verejnú
zeleň, kosením, úpravou a čistením verejných priestranstiev.
V roku 2018 plánuje obec opravu a údržbu miestnej komunikácie a chodníka na Slovenskej
ul. V priebehu roku by mala obec dostať mechanizmy zo schváleného projektu na triedený
zber. Obec plánuje rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Plánujeme majetkovo-technické
doriešenie areálu nového zberného dvora na Ľudovítove – sprevádzkovanie. Bude použitá

dotácia z r. 2017 na dobudovanie kamerového systému. Zlepšovať životné prostredie ďalšou
výsadbou zelene v obci.
V ZŠ Palárikovo plánujeme dokončenie opravy a údržby sociálnych zariadení, rozšírenie
materskej škôlky, kúpu ďalších šatníkových skriniek. Ďalšou dôležitou úlohou, ktorou sa
bude obec v budúcnosti zaoberať je rozšírenie nového cintorína. Podľa finančných možností
obce budú realizované ďalšie rozvojové úlohy.
Plnenie funkcií obce v oblasti výchovy a vzdelávania, sociál. zabezpečenia a kultúry
V oblasti výchovy a vzdelávania obec zabezpečuje financovanie originálnych
kompetencií v oblasti školstva a to - materská škola, školský klub a školská jedáleň.Finančné
prostriedky podľa schváleného rozpočtu boli pravidelne mesačne na ZŠ s MŠ PA na mzdy,
odvody do poisťovní a prevádzkové náklady. Okrem toho boli poukázané finančné prostr. na
zvýšenie miezd vrátane odvodov a na odchodné. Na činnosť základnej školy / mzdy, odvody
do poisť., prev. náklady/ dostáva obec z Okresného úradu, odbor školstva Nitra normatívne
a nenormatívne fin. prostriedky. Základnej škole boli poukázané v plnej výške.
Obec v oblasti sociálneho zabezpečenia poskytuje poradenstvo, vyhľadáva občanov,
hlavne dôchodcov a sociálne odkázaných za účelom pomoci v oblasti vybavovania zariadení
pre seniorov, domovov sociál. služieb, pomoc pri vybavovaní kompenzačných príspevkov.
Dôchodcom poskytuje príspevok na stravu a zabezpečuje donášku stravy. Uskutočňujú sa
návštevy v rodinách, v ktorých sa vyskytol problém záškoláctva a iné šetrenia pre ÚPSVaR,
okresný súd a políciu.
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje dom kultúry – kultúrne podujatia,
výstavy, krúžky pre deti, knižnica - súťaže, kvízy pre deti z MŠ, ZŠ.
4. Konsolidovaná účtovná závierka
Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku obce Palárikovo bola
zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskor. predpisov
a v súlade s opatrením MF SR 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, v znení neskorších predpisov. Obec Palárikovo je konsolidujúcou účtovnou
jednotkou verejnej správy a zostavuje KÚZ, ZŠ s MŠ Palárikovo je konsolidovanou
účtovnou jednotkou. Konsolidovaný celok tvorí materská účt. jednotka a jej dcérska účtovná
jednotka. Základným cieľom KÚZ je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako
o jednej ekonomickej jednotke. KÚZ zobrazuje vernejšie a pravdivejšie finančnú situáciu
daného konsolidovaného celku ako individuálne závierky jednotlivých účtovných jednotiek.
Vzájomné vzťahy medzi účtovnými jednotkami konsolidač. celku / vzájomné pohľadávky,
záväzky, náklady a výnosy / sú v rámci konsolidačných úprav eliminované. Pri zostavovaní
KÚZ je použitá metóda úplnej konsolidácie. Preberá sa majetok a záväzky z individuálnej
súvahy a položky nákladov a výnosov z individuálneho výkazu ziskov a strát dcérskej
účtovnej jednotky do konsolidovanej účtovnej závierky v plnej výške.
Obec má vytvorenú súčtovú súvahu a súčtový výkaz ziskov a strát z individuálnych
závierok – tzv. agregáciu údajov / agregovaná súvaha a agregovaný výkaz ziskov a strát /.
Pred zostavením KÚZ obec mala odsúhlasené vzájomné vzťahy s RO. Zo súhrnu údajov
súvahy a súhrnu údajov výkazu ziskov a strát sú vylúčené všetky vzájomné operácie v rámci
konsolidovaného celku.
Vyňatie vzájomných nákladov a výnosov / konsolidačné operácie /
- v súhrnnom výkaze ziskov a strát
obec ú. 584
/ ZŠ ú. 691 a 692
obec ú. 699
/ ZŚ ú. 588, 589
- v súhrnnej súvahe
obec ú. 355, 351 / ZŠ ú. 355, 351
Pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 bola vykonaná oprava

v súvahe – konsolidačné operácie oproti stavu v individuálnej účtovnej závierke Základnej
školy Palárikovo za rok 2017:
- účet „331“ Zamestnanci -11,50 €, účet „379“ Ostatné záväzky 16,- € , „účet 336“ Zúčt.
s orgánmi sociál. a zdravot. poist. 5 519,94 €.
Táto oprava vo výške 5 424,44 € bola zúčtovaná znížením na účte „428“ Nevyspor.výsledok
hospodárenia z minulých rokov. Uvedený rozdiel vznikol z dôvodu duplicitnej opravy v ZŠ.
Konsolidovaná účtovná závierka bola spracovaná prostredníctvom programového
vybavenia KEO.
5. Štruktúra konsolidovanej účtovnej závierky
Konsolidovaná účtovná závierka verejnej správy má rovnakú štruktúru ako
individuálna účtovná závierka, obsahuje:
- konsolidovanú súvahu
- konsolidovaný výkaz ziskov a strát
- poznámky obsahujú predpísané tabuľky a textovú časť.
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 bola odoslaná dňa 19. júna 2018
do RIS. SAM-u.
V Palárikove,

jún 2018

Mgr. Jozef D e r ň á r
Starosta obce

6. Správa nezávislého audítora
Konsolidovaná súvaha
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