Zárok 2016 bola obec

Želovce
vyhodnotená ako

Obec s predpokladom stabilného rozvoja
2926 slovenských obcí a miest prešlo hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu, ktorých
výsledky boli porovnávané s výsledkami okresu a kraja. Analýza hodnotila efektívnosť narábania
s finančnými prostriedkami určitou finančnou silou a kapacitou obce či mesta a efektivitu využívania
a zhodnocovania majetku.
Podiel obcí a miest, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj
a pozitívne vyšli z tohto hodnotenia, predstavuje 30,2% . Vyhodnoteným obciam a mestám je
v hodnotiacom a informačnom systéme udelená Pečať Rozvoja obcí a miest.

Ing. Peter Levkovič MBA, LL.M
generálny riaditeľ
V Bratislave, dňa 9. januára 2017
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BENCHMARKING VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV V OKRESE A KRAJI
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Hrubý príjmový efekt majetku

m

Význam benchmarkingového bonitného hodnotenia je
v prvom rade v podobe nástroja pre finančné riadenie,
marketingového nástroja zameraného na potenciálnych
investorov a na zlepšenie a udržanie rozvoja podnikateľ
ského prostredia. Zároveň má svoju významnú hodnotu ako
informačný nástroj pre obyvateľstvo (potenciálnych nových
obyvateľov ako aj súčasných obyvateľov pre pozitívne
ovplyvnenie demografického záujmu o obec)
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(istá majetková sila

Nezanedbateľná je jeho úloha politického nástroja
predstaviteľov miest a obcí pred voličskou základňou pri
opätovnom uchádzaní sa o volené posty. Celková bonita obce
je obsahovo širšie koncipovaná a komplexnejšie hodnotí
situáciu celkovo na základe prieniku ukazovateľov finančnej
bonity a majetkovej bonity v náväznosti na regionálne
disparity.
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Miera sebestačnosti príjmov
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Pri hodnotení bonity obce bol kladený dôraz na schopnosť
obce efektívne využívať majetok na riadenie príjmovej
politiky prostrednctvom príjmového efektu z majetku, bola
vyhodnotená majetková sila a ďalšie ukazovatele
charakterizujúce efektivitu nakladania s majetkom.
Výsledky tohto hodnotenia charakterizovali majetkovú
bonitu.
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Finančná sila
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Schopnosť finančného krytia majetku má vysoký význam pre
trvalo udržateľný rozvoj. Celkovo bonitné ukazovatele
charakterizujú možnosti a schopnosti zabezpečenia zdrojov
pre rozvoj základných a inovačných aktivít.
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