
Stručná správa o činnosti finančného úseku a úseku 
školstva  k 30.11.2007 

 
Na uvedenom úseku je spracovávaná podľa príslušných zákonných predpisov, ktorými sú 

zákon o účtovníctve a zákon o rozpočtových pravidlách celá účtovná, finančná a mzdová 
agenda Obce Vysoká nad Kysucou.  

Jedná sa o agendu Obecného úradu Vysoká nad Kysucou, Materská škola a školská 
jedáleň a Základná škola Horný Kelčov, vrátane školského klubu a jedálne.  

V účtovníctve sú podchytené  všetky príjmové a výdavkové operácie,  rozpočet je 
sledovaný a prehodnocovaný.  

Záväzky sú uspokojované  vďaka dostatku finančných prostriedkov okamžite.  

 Dlhodobé záväzky z úverov sú plnené riadne a včas. Mesačne sa spláca úver Štátnemu 
fondu rozvoja bývania a Dexii banke a leasingová splátka služobného vozidla.  

Dotácie zo štátneho rozpočtu sú čerpané podľa stanoveného účelu.  

Dotácie na úseku školstva sú poukazované základným školám v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce.  Zriaďovateľ pridelil celý objem prostriedkov určených na školstvo 
jednotlivým školám, dotácia  zo štátneho rozpočtu nebol krátená.  Základná škola Horný 
Kelčov bola  na základe schváleného rozpočtu a následnej  úpravy zastupiteľstvom 
dofinancovaná sumou 500 tis. Sk na prevádzku školy.  

Na mzdovom úseku sa vykonáva  mesačné spracovanie miezd, mzdová štatistika a  ročné 
zúčtovania – zúčtovanie zdravotného poistenia,  zúčtovanie dane z príjmov.  Vedie sa mzdová 
evidencia – mzdové listy, evidenčné listy dôchodkové poistenia.  

Mzdová agenda sa vykonáva pre 20 zamestnancov ZŠ H. Kelčov, 10 zamestnancov MŠ 
a ŠJ Vysoká nad Kysucou a 20 zamestnancov  obecného úradu.  

V roku 2007 mal byť spustený Ministerstvom financií SR v spolupráci s Daňovým 
riaditeľstvom  SR a Datacentrom  projekt, na základe ktorého mali  predkladať rozpočtové 
organizácie účtovné závierky a výkazy elektronickou formou.  

Žiaľ, projekt sa ani nerozbehol .  Od  1.1.2008  začínajú všetky rozpočtové organizácie 
verejnej správy účtovať v novom systéme účtovníctva , tzv. AKRUÁLNE ÚČTOVNÍCTVO.  

Prechod z účtovníctva roku 2007 na tento typ účtovníctva bude veľmi náročný  a to 
najmä preto, že zatiaľ nie sú vypracované presné postupy a usmernenia.   

Pracovníčka úseku školstva i finančného úseku obecného úradu sa zúčastnili na 
trojdňovom kurze akruálneho účtovníctva,  v ktorého závere absolvovali skúšky odbornej 
spôsobilosti a obdržali certifikát.  Školenie však bolo zamerané na všeobecné informácie  
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o účtovníctve a hospodárení, nebolo podrobnejšie špecifikované na stav a problémy 
jednotlivých rozpočtových organizácii. 

Účtovná závierka za rok 2007 pre Obec Vysoká nad Kysucou, ako aj pre Základnú školu 
Horný Kelčov musí byť zostavená presne a musí obsahovať i niektoré účtovné operácie, ktoré 
umožnia prechod do akruálneho účtovníctva.  
 
Vo Vysokej  nad Kysucou dňa 12.12.2007 
 
 
Vypracovala: Kubincová Emília 
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