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Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky mesta zostavenej 

k 31.12.2013 

 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

 

Identifikačné údaje o  konsolidujúcej účtovnej jednotke 

 

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky Mesto Rajec 

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 

Dátum založenia, vzniku konsolidujúcej účtovnej jednotky 1.1.1991 

 

Identifikačné údaje o konsolidovaných  účtovných  jednotkách – rozpočtových organizáciách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky 

 

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky Základná škola 

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Lipová 2, 015 01 Rajec 

Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky 1.7.2002 

 

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky Základná umelecká škola 

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Ul. 1. Mája 412/1, Rajec 

Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky 1.7.2002 

 

Identifikačné údaje o konsolidovaných  účtovných  jednotkách – príspevkových  organizáciách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky 

 

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky Domov vďaky 

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Námestie Andreja Škrábika 38/3, Rajec 

Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky 15.12.1992 

 

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky Mestské kultúrne stredisko Rajec 

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec 

Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky 15.02.1985 
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Identifikačné údaje o konsolidovaných  účtovných  jednotkách – obchodných spoločnostiach 

 

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky Bineko, spol.s.r.o 

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Javorová 164, 015 01 Rajec 

Dátum založenia/vzniku konsolidovanej účtovnej  jednotky 15.11.1996 

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky (obce resp. VÚC) 

na  základnom imaní, hlasovacích právach konsolidovanej 

účtovnej  jednotky (obchodnej spoločnosti)  

35% 

 

Konsolidovaný celok Mesta Rajec sa v roku 2013 oproti minulým účtovným obdobiam nezmenil. 

 

Informácie o zamestnancoch konsolidovaného celku  

 

Štatutárny orgán (meno a priezvisko) 

Funkcia 
Ing. Ján Rybárik 

primátor mesta 

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) 

Funkcia  
Mgr. Peter Hanus 

zástupca primátora 

Priemerný počet zamestnancov  konsolidovaného celku 

počas účtovného obdobia 

191 

 z toho : Počet  vedúcich  zamestnancov  16 

 

Informácie o metódach oceňovania použitých pri ocenení jednotlivých položiek 

konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Rajec. 

 

 Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti. Za základ sa berú 

všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú 

známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky. 

 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, 

ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, 

montáž, poistné a pod.).  

 Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku nie sú 

úroky z úverov. 

 Dlhodobý majetok nadobudnutý darovaním sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou 

cenou, teda cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. 

 Dlhodobý majetok nadobudnutý prevodom správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa 

doteraz viedol v účtovníctve. 

 Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. 

 Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.       

 Pohľadávky sa oceňujú v menovitej hodnote. 

 Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov 

súvisiacich s obstaraním.   

 Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. 

 Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.  
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 Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.  

 Záväzky sa pri ich prevzatí oceňujú obstarávacou cenou.  

 Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, 

uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.  

 

 Čl. II 

Informácie o metódach a postupoch konsolidácie 

 

Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Rajec bola zostavená v súlade so zákonom č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v súlade s Opatrením Ministerstva 

financií Slovenskej republiky  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. 

 

V rámci konsolidácie konsolidovaného celku Mesta Rajec boli eliminované vzájomné 

pohľadávky, záväzky, náklady a výnosy. 

 

Zahrnutie konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky 

 

Názov resp. obchodné meno  

konsolidovanej účtovnej jednotky 

Metóda  

úplnej 

konsolidácie 

Metóda  

podielovej 

konsolidácie 

Metóda  

vlastného 

imania 

Základná škola áno   

Základná umelecká škola áno   

Domov vďaky áno   

Mestské kultúrne stredisko Rajec áno   

Bineko, spol. s.r.o   áno 

 

Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pri dcérskych účtovných jednotkách. 

Metóda vlastného imania bola použitá pri pridružených účtovných jednotkách. 

 

Moment prvej konsolidácie kapitálu : 

 Pri  rozpočtových organizáciách je to deň ich zriadenia.  

 Pri  príspevkových  organizáciách je to deň ich zriadenia.  

 Pri obchodných spoločnostiach je to deň obstarania podielov. 

 

Informácie o goodwille 

 Goodwill nevzniká pri konsolidovanej účtovnej  jednotke, ktorou je rozpočtová 

organizácia. 

 Goodwill nevzniká pri konsolidovanej účtovnej  jednotke, ktorou je príspevková  

organizácia. 
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 Goodwill nevzniká pri založení konsolidovanej účtovnej  jednotky, ktorou je obchodná 

spoločnosť.  

 Goodwill vzniká pri kúpe už existujúcej konsolidovanej účtovnej  jednotky, ktorou je 

obchodná spoločnosť. 

 Goodwill sa odpisuje do 5 rokov. 

 

Čl. III 

Informácie o údajoch aktív a pasív 

a) Údaje o konsolidovanom celku a konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Rajec: 

 Konsolidovaný celok Mesta Rajec zahŕňa 2 rozpočtové organizácie, 2 príspevkové 

organizácie a 1 obchodnú spoločnosť. Prehľad o účtovných jednotkách 

konsolidovaného celku je uvedený v prílohe, tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom 

celku. 

 

Vybraté ukazovatele zo súvahy 

STRANA AKTÍV 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Konsolidáci
a transferov 

Konsolidovaná 
účtovná 
závierka 

31.12.2013 

Mesto Rajec ZŠ ZUŠ DV MsKS 
Agregovaná 

súvaha 
    

SPOLU MAJETOK  14949264,92 1582012,84 1253494,44 19022,20 806,46 17804600,86 2714149,82 15090451,04 

Dlhodobý nehmotný majetok   4227,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4227,60 0,00 4227,60 

Dlhodobý hmotný majetok  10361587,97 1496811,07 1226878,92 0,00 0,00 13085277,96 0,00 13085277,96 

Dlhodobý finančný majetok   1238129,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1238129,30 0,00 1238129,30 

Zásoby  1894,96 4621,34 0,00 4348,32 0,00 10864,62 0,00 10864,62 

Zúčtovanie medzi subjektmi 
verejnej správy 

2714149,82 14428,69 0,00 0,00 0,00 2728578,51 2714149,82 14428,69 

Dlhodobé pohľadávky  2113,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2113,65 0,00 2113,65 

Krátkodobé pohľadávky 117728,02 0,00 0,00 1093,30 315,34 119136,66 0,00 119136,66 

Finančné účty 302493,12 66151,74 26535,53 13156,60 149,96 408486,95 0,00 408486,95 

Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci dlhodobé súčet  

199163,51 0,00 0,00 0,00 0,00 199163,51 0,00 199163,51 

Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci krátkodobé súčet  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie súčet  7776,97 0,00 79,99 423,98 341,16 8622,10 0,00 8622,10 

 
         

STRANA PASÍV 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Konsolidáci
a transferov 

Konsolidovaná 
účtovná 
závierka 

31.12.2013 

Mesto Rajec ZŠ ZUŠ DV MsKS 
Agregovaná 

súvaha 
    

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 14949264,92 1582012,84 1253494,44 19022,20 806,46 17804600,86 2714149,82 15090451,04 

Oceňovacie rozdiely -11337,08 0,00 0,00 0,00 0,00 -11337,08 0,00 -11337,08 

Fondy  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  8662726,55 -3066,51 -6757,78 -15184,90 -7549,54 8630167,82 0,00 8630167,82 

Rezervy 38205,36 15166,27 14082,91 4318,99 3537,15 75310,68 0,00 75310,68 

Zúčtovanie medzi subjektmi 
verejnej správy 

17620,96 1494283,73 1219866,09 0,00 0,00 2731770,78 2714149,82 17620,96 

Dlhodobé záväzky  841556,11 779,20 1864,77 2489,42 84,97 846774,47 0,00 846774,47 

Krátkodobé záväzky 148603,68 72313,15 24438,45 25329,25 4675,58 275360,11 0,00 275360,11 

Bankové úvery a výpomoci súčet 524400,09 0,00 0,00 0,00 0,00 524400,09  524400,09 

Časové rozlíšenie 4727489,25 2537,00 0,00 2069,44 58,30 4732153,99  4732153,99 
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Vybraté ukazovatele z výkazu ziskov a strát 

 

 

 

NÁKLADY 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Konsolidácia 
nákladov a 

výnosov 

Konsolidovan
á účtovná 
závierka 

31.12.2013 

Mesto 
Rajec 

ZŠ ZUŠ DV MsKS 
Agregovaný 

VZaS  
  

Náklady spolu 2679200,89 1039215,05 433161,89 268716,83 91647,34 4511942,00 657826,14 3854115,86 

Spotrebované nákupy 341360,43 128680,33 27988,89 83143,08 12278,82 593451,55 0,00 593451,55 

Služby 242938,24 40200,15 15044,73 9070,15 19848,46 327101,73 0,00 327101,73 

Osobné náklady 890610,50 741933,77 308508,75 168140,90 51780,38 2160974,30 0,00 2160974,30 

Dane a poplatky 62778,22 0,00 0,00 1101,98 85,68 63965,88 0,00 63965,88 

Ostatné náklady na prevádzkovú  
činnosť      

48774,31 30106,26 0,00 0,30 0,00 78880,87 0,00 78880,87 

Odpisy, rezervy a opravné položky 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia  

336153,03 61446,55 45074,16 6371,57 3537,15 452582,46 0,00 452582,46 

Finančné náklady 49152,49 4172,70 464,36 888,85 237,32 54915,72 0,00 54915,72 

Mimoriadne náklady  0,00 0,00 0,00 0,00 3879,53 3879,53 0,00 3879,53 

Náklady na transfery a náklady z 
odvodu príjmov  

707433,67 32675,29 36081,00 0,00 0,00 776189,96 657826,14 118363,82 

VÝNOSY,DAŇ Z PRÍJMOV A 
VYSLEDOK HOSPODÁRENIA 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Konsolidácia 
nákladov a 
výnosov 

Konsolidovaná 
účtovná 
závierka 

31.12.2013 

Mesto 
Rajec 

ZŠ ZUŠ DV MsKS 
Agregovaný 

VZaS 
    

Výnosy spolu 2847236,53 1038477,47 439639,88 268715,30 84303,76 4678372,94 657826,14 4020546,80 

Tržby za vlastné výkony a tovar 38715,42 93112,97 36081,00 148021,12 18268,20 334198,71 0,00 334198,71 

Zmena stavu vnútroorganizačných 
zásob   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktivácia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Daňové a colné výnosy a výnosy z 
poplatkov   

1953140,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1953140,52 0,00 1953140,52 

Ostatné výnosy z prevádzkovej 
činnosti        

392905,81 0,00 0,00 0,00 0,00 392905,81 0,00 392905,81 

Zúčtovanie rezerv a opravných 
položiek z prevádzkovej činnosti  

60764,44 13217,07 18728,07 3529,00 1360,05 97598,63 0,00 97598,63 

Finančné výnosy 2462,28 0,00 0,00 3,22 0,24 2465,74 0,00 2465,74 

Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z transferov a 
rozpočtových príjmov v štátnych 
rozpočtových organizáciách a 
príspevkových organizáciách 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z transferov a 
rozpočtových príjmov v obciach, 
vyšších územných celkoch a v 
rozpočtových organizáciách a 
príspevkových organizáciách 
zriadených obcou alebo vyšším 
územným celkom  

399248,06 932147,43 384830,81 117161,96 64675,27 1898063,53 657826,14 1240237,39 

Výsledok hospodárenia pred 
zdanením   

168035,64 -737,58 6477,99 -1,53 -7343,58 166430,94 0,00 166430,94 

Splatná daň z príjmov 14,38 0,00 0,47 0,47 0,00 15,32 0,00 15,32 

Dodatočne platená daň z príjmov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia po 
zdanení  

168021,26 -737,58 6477,52 -2,00 -7343,58 166415,62 0,00 166415,62 



Mesto Rajec  

Poznámky  konsolidovanej účtovnej závierky  zostavenej k 31. decembru 2013 
 

 6 

 Najviac ekonomických transakcií sa realizovalo medzi týmito konsolidovanými 

účtovnými jednotkami Mesto Rajec - Základná škola a Základná umelecká škola.   

 

 Medzi vzájomné transakcie v konsolidovanom celku patria náklady a výnosy. Pri 

konsolidácií sa tieto náklady a výnosy eliminovali (vylučovali) z agregovaných údajov 

vo výkaze ziskov a strát. Elimináciou sa zúčtovali odvody príjmov rozpočtových 

organizácií do rozpočtu zriaďovateľa, transfery rozpočtu mesta, výnosy samosprávy 

z odvodu rozpočtových príjmov, náklady z odvodu príjmov, náklady z budúceho 

odvodu príjmov, náklady na transfery z rozpočtu Mesta Rajec, výnosy z bežných 

a kapitálových transferov z rozpočtu. 

 

 

Metóda vlastného imania bola použitá pri pridruženej účtovnej jednotke 

        Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky mesta Rajec na  základnom imaní, hlasovacích 

právach konsolidovanej účtovnej  jednotky obchodnej spoločnosti Bineko, spol.s.r.o., 

Javorová 164, Rajec je 35%  =  8 432 €. 

 

 Konsolidovaný celok neupravoval podiel vo vlastnom imaní, vykázané podiely 

v dlhodobom finančnom majetku vyjadrujú vlastné imanie v pridruženej účtovnej 

jednotke. 

 
b) Prehľad o pohybe vlastného imania je uvedený v prílohe - tabuľka č.12 

 
c) Prehľad o pohybe rezerv je uvedený v prílohe - tabuľka č.14 - popis významných 

informácií   

 

 Rezervy sa v konsolidovanom celku tvorili v rámci hlavnej činnosti, konkrétne hodnoty 

sa nachádzajú v prehľade o pohybe rezerv; najvýznamnejšia tvorba, zrušenie rezerv sa 

vykázala v oblasti krátkodobých rezerv na mzdy za dovolenku vrátane sociálneho 

zabezpečenia, v oblasti nákladov na zostavenie, overenie, účtovnej závierky a výročnej 

správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia a nevyfakturované dodávky 

a služby.  

 
d) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku- popis významných informácií   

 

 Prehľad o pohybe dlhodobého majetku sa nachádza v tabuľkovom formulári  

a vysvetľuje položky súvahy – aktív. Najvýznamnejší prírastok dlhodobého majetku bol 

vykázaný v konsolidovanej účtovnej jednotke Mesta Rajec. Najvýznamnejší úbytok 

dlhodobého majetku bol vykázaný v konsolidovanej účtovnej jednotke Mesta Rajec.  

 

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok je uvedený v prílohe - tabuľka č.2 

 
Popis údajov vyplnených v prehľade pohybov dlhodobého nehmotného a dlhodobého 

hmotného majetku 

 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa chápe k 31.12.2012 

 Bežné účtovné obdobie sa vykazuje k 31.12.2013  

 Prírastok je prvotné vykázanie obstarania dlhodobého nehmotného 

a dlhodobého hmotného majetku akoukoľvek formou, zvýšenie aktív (napr. 

kúpa, darovanie) 
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 Úbytok je vykázanie zníženia aktív (napr. predaj, darovanie) 

 Presun je vykázanie zmeny hodnoty niektorej položky bez zmeny celkovej 

hodnoty aktív 

 

e) Prehľad o pohybe dlhodobom finančnom majetku je uvedený v prílohe - tabuľka č.4 - 

popis významných informácií   

 

        V rámci dlhodobého finančného  majetku vykazuje konsolidovaný celok Mesta Rajec  

dlhové cenné papiere  hodnote 1 238 129,30 €. 

 

f) Prehľad o zásobách - popis významných informácií   

 Konsolidovaný celok nevytvoril opravné položky k zásobám.  

 Konsolidovaný celok vykazuje zásoby vo výške 10 864,62 € Najväčší podiel na 

vykázaných zásobách majú potraviny v domove vďaky a školských jedálniach. 

 

g) Prehľad o vzájomných pohľadávkach a záväzkoch - popis významných informácií   

 Mesto Rajec nevykazovalo v rámci konsolidovaného celku vzájomné pohľadávky a záväzky. 

 

h) Prehľad o transferoch- popis významných informácií   

 Najviac ekonomických transakcií sa realizovalo medzi týmito konsolidovanými 

účtovnými jednotkami Mesto Rajec - Základná škola a Základná umelecká škola.   

 

i) Prehľad o dlhodobých pohľadávkach - popis významných informácií   

 Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé  pohľadávky vo výške 2 113,65 €, ktoré sa 

týkajú týchto druhov ekonomických transakcií : poštová istina a zábezpeka Slovnaft. 

Najväčší podiel na vykázaných dlhodobých pohľadávkach má Mesto Rajec. 

 

j) Prehľad o krátkodobých pohľadávkach - popis významných informácií   

 Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé  pohľadávky vo výške 119 136,66 €, ktoré sa 

týkajú týchto druhov ekonomických transakcií: zmluva o odkúpení, dane, poplatky za 

komunálny odpad a nájom za byty mesta. Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých 

pohľadávkach má Mesto Rajec.  

 

Prehľad pohľadávok podľa doby splatnosti je uvedený v prílohe, tabuľka č.9 

Prehľad opravných položiek k pohľadávkam a k dlhodobému hmotnému majetku je 

uvedený v prílohe - tabuľka č.8 

 

 Konsolidovaný celok vykazuje opravné položky ku krátkodobým pohľadávkam vo 

výške 16 620,25 €. Najväčší podiel na tvorbe opravných položiek má Mesto Rajec. 

Opravné položky boli tvorené hlavne k pohľadávkam za dane a k poplatkom za 

komunálny odpad. 

 

k) Prehľad o finančných účtoch - popis významných informácií   

 Konsolidovaný celok vykazuje stav na bankových účtoch, v pokladniach a ceninách vo 

výške 408 486,95 €. 
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l) Prehľad o o poskytnutých finančných výpomociach - popis významných informácií   

 

Poskytnuté návratné výpomoci     
  
    

 
          

Názov dlžníka      

Druh výpomoci Výnos v % Mena  Dátum splatnosti  
 Hodnota k 31.12. 

bežného účtovného 
obdobia  

Hodnota k 31.12. 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

S0RR – skládka Rajec finančná 0 € 30.07.2018 199 163,51 238 996,21 
  

      Spolu           199 163,51 238 996,21 

 

 Mesto Rajec poskytlo návratnú dlhodobú finančnú výpomoc SORR Rajec 

v ročných splátkach 39 832 €. 

 

m) Prehľad o časovom rozlíšení na strane aktív je uvedený v prílohe - tabuľka č.10 a 11 

n) Prehľad o dlhodobých záväzkoch - popis významných informácií   

 

 Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé  záväzky vo výške 846 774,47 €, ktoré sa 

týkajú týchto druhov ekonomických transakcií: ŠFRB vo výške 834 997,44 €, prijatá 

preddavky vo výške 6 140,79 € a záväzky zo sociálneho fondu vo výške 5 636,24 €. 

Najväčší podiel na vykázaných dlhodobých záväzkoch má Mesto Rajec. 

 

o) Prehľad o krátkodobých záväzkoch - popis významných informácií   

 Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé  záväzky vo výške 275 360,11€, ktoré sa 

týkajú týchto druhov ekonomických transakcií: dodávateľské vzťahy, záväzky voči 

zamestnancom a poisťovniam za mesiac december. Najväčší podiel na vykázaných 

krátkodobých záväzkoch má Mesto Rajec, Základná škola a Základná umelecká 

škola. 

 

Prehľad záväzkov podľa doby splatnosti je uvedený v prílohe, tabuľka č.15 

 Konsolidovaný celok nevykazuje záväzky po lehote splatnosti. 

p) Prehľad o vydaných dlhopisoch - popis významných informácií   

 Konsolidovaný celok nevydal dlhopisy.  

q) Prehľad o bankových úveroch a výpomociach je uvedený v prílohe - tabuľka č.16 

 

r) Prehľad o časovom rozlíšení na strane pasív je uvedený v prílohe - tabuľka č.18 

 

s)  Prehľad o nákladoch je uvedený v prílohe tabuľka č. 19, 20 a 21  

 

t) Prehľad o výnosoch  je uvedený v prílohe - tabuľka č. 22 

 

u)  Informácia o iných aktívach a iných pasívach je uvedený v prílohe - tabuľka č.23 
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v) Prehľad o vzájomných výnosoch v účtovných jednotkách konsolidovaného celku 

  - popis významných informácií   

 

 Konsolidovaný celok nevykazuje  vzájomné výnosy v účtovných jednotkách  

w) Prehľad o predaji zásob v účtovných jednotkách konsolidovaného celku 

 Konsolidovaný celok nevykazuje  predaj zásob v účtovných jednotkách 

konsolidovaného celku  

 

Čl. IV 

 

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  

do dňa jej zostavenia  

 
Po 31. decembri 2013 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo 

vykázanie v konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013. 

 
 

 

V Rajci dňa 12.6.2014 

 

 

 ----------------------------------------------                            -------------------------------------------                                                                                                                           

Zodpovedná osoba za  vypracovanie                                 Štatutárny orgán 

Tatiana Záborská – ved.fin.odd.                                        Ing. Ján Rybárik - primátor     


