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Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky mesta zostavenej 
k 31.12.2017 

 

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 

 

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky Domov vďaky 

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

Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky 15.12.1992 

 

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% 
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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 

194,2 

 z toho : Počet  vedúcich  zamestnancov  15 

 

Informácie o dni, ku ktorému účtovné jednotky, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku 

zostavili individuálnu účtovnú závierku, ak je iný ako 31.12.2017 

  

Všetky účtovné jednotky, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku Mesta Rajec zostavili 

individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2017.  

 

Názov a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je konsolidovaná účtovná závierka 

uložená  

 

Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, Rajec  

 

Informácie o zmenách v konsolidovanom celku 

Konsolidovaný celok Mesta Rajec sa v roku 2017 oproti minulým účtovným obdobiam zmenil.  

S účinnosťou od 01.01.2017 uznesením č. 116/2016 zo dňa 15.12.2016 Mestské zastupiteľstvo 

zrušilo rozpočtovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko Rajec, so sídlom Nám. SNP 2/2, 015 01 

Rajec, IČO: 00185809 bez právneho nástupníctva s tým, že všetok majetok, práva a povinnosti, 

pohľadávky a záväzky zrušenej rozpočtovej organizácie prešli od 01.01.2017 na zriaďovateľa – 

Mesto Rajec. 

 

Informácie o výsledku hospodárenia z dôvodu predaja majetku medzi účtovnými jednotkami 

konsolidovaného celku  

 

Medzi účtovnými jednotkami, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku Mesta Rajec v roku 2017 

nedošlo k predaju majetku. 

 

 

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. 
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 Dlhodobý majetok nadobudnutý darovaním sa oceňuje reálnou hodnotou, 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.  

 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. 

 

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   

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. 

 V roku 2009, za ktorý sa uskutočnila prvá konsolidácia vo verejnej správe sa za moment prvej 

konsolidácie kapitálu považoval deň prvého zahrnutia účtovnej jednotky do konsolidovanej 

účtovnej závierky, a to bolo k 1.1.2009.  
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Informácie o goodwille 

 Goodwill nevzniká pri konsolidovanej účtovnej  jednotke, ktorou je rozpočtová 

organizácia. 

 Goodwill nevzniká pri konsolidovanej účtovnej  jednotke, ktorou je príspevková  

organizácia. 

 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. 

 Pri konsolidácii kapitálu konsolidovaných účtovných jednotiek za rok 2017 goodwill 

nevznikol.  

 

Informácie o konsolidácii medzivýsledku:  

 

Vzhľadom k tomu, že medzi konsolidovanými účtovnými jednotkami v roku 2017 nedošlo k 

vzájomnému predaju majetku, nedošlo k výsledku hospodárenia z tohto predaja, a teda k medzivýsledku 

v rámci konsolidovaného celku. 

 

 

Čl. III 

Informácie o údajoch aktív a pasív 

 
Údaje o konsolidovanom celku a konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Rajec: 

 Konsolidovaný celok Mesta Rajec zahŕňa 3 rozpočtové organizácie a 1 obchodnú 

spoločnosť. Prehľad o účtovných jednotkách konsolidovaného celku je uvedený 

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

 

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. 
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Vybraté ukazovatele zo súvahy 

STRANA AKTÍV 

Bežné účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné účtovné 
obdobie 

Konsolidácia 
transferov 

Konsolidovaná 
účtovná 
závierka 

31.12.2017 

Mesto Rajec ZŠ ZUŠ DV 
Agregovaná 

súvaha 
    

SPOLU MAJETOK  19 141 982,70 1 638 717,33 1 129 505,45 7 894,33 21 918 099,81 2 638 182,56 19 279 917,25 

Dlhodobý nehmotný majetok   8 847,80 0,00 0,00 0,00 8 847,80 0,00 8 847,80 

Dlhodobý hmotný majetok  14 693 348,89 1 551 688,71 1 094 061,53 0,00 17 339 099,13 0,00 17 339 099,13 

Dlhodobý finančný majetok   1 238 129,30 0,00 0,00 0,00 1 238 129,30 0,00 1 238 129,30 

Zásoby  6 039,62 3 071,58 0,00 3 325,08 12 436,28 0,00 12 436,28 

Zúčtovanie medzi subjektmi 
verejnej správy 

2 638 182,56 0,00 0,00 0,00 2 638 182,56 2 638 182,56 0,00 

Dlhodobé pohľadávky  2 113,65 0,00 0,00 0,00 2113,65 0,00 2113,65 

Krátkodobé pohľadávky 40 533,30 0,00 0,00 71,61 40 604,91 0,00 40 604,91 

Finančné účty 470 982,71 81 151,47 35 355,88 4 166,28 591 656,34 0,00 591656,34 

Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci dlhodobé súčet  

39 832,73 0,00 0,00 0,00 39 832,73 0,00 39 832,73 

Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci krátkodobé súčet  

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

Časové rozlíšenie súčet  3 972,14 2 805,57 88,04 331,36 7 197,11 0,00 7 197,11 

 
        

STRANA PASÍV 

Bežné účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné účtovné 
obdobie 

Konsolidácia 
transferov 

Konsolidovaná 
účtovná 
závierka 

31.12.2017 

Mesto Rajec ZŠ ZUŠ DV 
Agregovaná 

súvaha 
    

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 19 141 982,70 1 637 717,33 1 129 505,45 7 894,33 21 918 099,81 2 638 182,56 19 279 917,25 

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Výsledok hospodárenia  10 351 949,96 -5 448,31 5 547,94 -19 390,57 10 332 659,02 0,00 10 332 659,02 

Rezervy 2 280,00 0,00 0,00 1 930,00 4 210,00 0,00 4 210,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi 
verejnej správy 

24 463,95 1 550 730,85 1 087 231,80 219,91 2 662 646,51 2 638 182,56 24 463,95 

Dlhodobé záväzky  2 346 304,37 898,79 1 274,65 499,76 2 348 977,57 0,00 2 348 977,57 

Krátkodobé záväzky 245 866,75 88 863,43 33 824,06 24 635,23 393 189,47 0,00 393 189,47 

Bankové úvery a výpomoci súčet 389 531,05 0,00 0,00 0,00 389 531,05 0,00 389 531,05 

Časové rozlíšenie 5 781 586,62 3 672,57 1 627,00 0,00 5 786 886,19 0,00 5 786 886,19 

                           

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

 

b) 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; v oblasti nákladov na zostavenie, 

overenie, účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného 

obdobia.  

 
c) 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.  
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Dlhodobý majetok 2018 2017 2015 

Pozemky 2 991 900,91 2 992 398,11 3 519 775,96 

Budovy, stavby 15 186 677,30 14 826 068,88 14 028 181,21 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 590 720,44 576 475,50 539 517,70 

Dopravné prostriedky  625 015,87 625 015,87 625 015,87 

Umelecké diela a zbierky 24 088,01 24 088,01 24 088,01 

Softvér 18 762,14 18 762,14 7 465,34 

Oceniteľné práva 5 767,11 5 767,11 5 767,11 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 638 770,18 591 428,51 1 098376,79 

Majetok v správe rozpočtových organizácií ZŠ a ZUŠ 

z toho: 

pozemky 

budovy, stavby 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 

4 020 279,92 

 

48 117,90 

3 755 393,86 

216 768,16 

4 017 533,12 

 

48 117,90 

3 755 393,86 

214 021,36   

3 787 702,47 

 

48 117,90 

3 532 139,40 

207 445,17   

Spolu majetok 24 101 981,88 23 677 537,25 23 635 890,46 

 

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 31.12.2016 

 Bežné účtovné obdobie sa vykazuje k 31.12.2017 

 Prírastok je prvotné vykázanie obstarania dlhodobého nehmotného a dlhodobého 

hmotného majetku akoukoľvek formou, zvýšenie aktív (napr. kúpa, darovanie) 

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

 Presun je vykázanie zmeny hodnoty niektorej položky bez zmeny celkovej 

hodnoty aktív 

 

d) Prehľad o pohybe dlhodobého finančného 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 €. 

 

e) Prehľad o zásobách - popis významných informácií   

 

 Konsolidovaný celok nevytvoril opravné položky k zásobám.  

 Konsolidovaný celok vykazuje zásoby vo výške 12 436,28 €. Najväčší podiel na 

vykázaných zásobách majú potraviny v stravovacích zariadeniach a to v domove vďaky 

a školských jedálniach. 

 

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

 

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

 

g) Prehľad o transferoch- popis významných informácií   

 

 Najviac ekonomických transakcií sa realizovalo medzi týmito konsolidovanými 

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

 

i) Prehľad o krátkodobých pohľadávkach - popis významných informácií   

 Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé  pohľadávky vo výške 59 282,18 €, ktoré sa 

týkajú týchto druhov ekonomických transakcií: dane, poplatky za komunálny odpad, 

nájom za nebytové priestory 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 18 677,27 €. Najväčší podiel na tvorbe opravných položiek má Mesto Rajec. 

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

komunálny odpad. 

 

j) Prehľad o finančných účtoch - popis významných informácií   

 

 Konsolidovaný celok vykazuje stav na bankových účtoch a v pokladniach vo výške 

591 656,34 €. 

 

k) Prehľad o o poskytnutých finančných výpomociach - popis významných informácií   

 

Názov dlžníka Výnos  

v % 

Mena  Dátum  

splatnosti 

Výška návratnej 

finančnej výpomoci 

k 31.12.2017 

Výška návratnej 

finančnej výpomoci 

k 31.12.2016 
Skládka odpadov Rajeckého regiónu - € 30.7.2018 39 832,73 79 665,43 

 

 Mesto Rajec poskytlo návratnú dlhodobú finančnú výpomoc SORR Rajec 

v ročných splátkach 39 832,70 €. 

 

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

 

m) Prehľad o dlhodobých záväzkoch - popis významných informácií   

 

 Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé  záväzky vo výške 2 348 977,57 €, ktoré sa 

týkajú týchto druhov ekonomických transakcií: ŠFRB vo výške 2 323 423,33 €, prijaté 

preddavky vo výške 20 475,86 € a záväzky zo sociálneho fondu vo výške 5 078,38 €. 

Najväčší podiel na vykázaných dlhodobých záväzkoch má Mesto Rajec. 

 

n) Prehľad o krátkodobých záväzkoch - popis významných informácií   
 

 Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé  záväzky vo výške 393 189,47 €, ktoré sa 

týkajú týchto druhov ekonomických transakcií: dodávateľské vzťahy vo výške 
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68 174,19 €, záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a odvod daní  za mesiac 

december vo výške 221 560,72 €, záväzky ŠFRB vo výške 70 781,85 €, ostatné záväzky 

vo výške 32 672,71 €. 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. 

 

o) Prehľad o vydaných dlhopisoch - popis významných informácií   

 Konsolidovaný celok nevydal dlhopisy.  

 

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

 

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

 

Čl. IV 

Informácie o nákladoch a výnosoch 
 

Vybraté ukazovatele z výkazu ziskov a strát 

NÁKLADY 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Konsolidácia 
nákladov a 

výnosov 

Konsolidova
ná účtovná 

závierka 
31.12.2017 

Mesto Rajec ZŠ ZUŠ DV 
Agregovaný 

VZaS  
  

Náklady spolu 3 637 672,17 1 244 869,38 523 766,21 452 109,90 5 858 417,66 1 061 390,36 4 797 027,30 

Spotrebované nákupy 375 727,37 157 503,80 28 800,59 75 575,48 637 607,24 0,00 637 607,24 

Služby 358 323,18 59 402,52 24 602,30 12 842,43 455 170,43 0,00 455 170,43 

Osobné náklady 1 227 836,27 933 051,98 396 840,30 203 956,41 2 761 684,96 0,00 2 761 684,96 

Dane a poplatky 77 825,59 1 320,57 0,00 2 031,04 81 177,20 0,00 81 177,20 

Ostatné náklady na prevádzkovú  
činnosť      

41 450,61 15 515,62 0,00 0,00 56 966,23 0,00 56 966,23 

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

416 590,56 46 379,45 33 805,00 1 930,00 498 705,01 0,00 498 705,01 

Finančné náklady 62 116,12 1 765,45 573,40 1 297,28 65 752,25 0,00 65 752,25 

Mimoriadne náklady  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady na transfery a náklady z 
odvodu príjmov  

1 077 802,47 29 929,99 39 144,62 154 477,26 1 301 354,34 1 061 390,36 239 963,98 

VÝNOSY,DAŇ Z PRÍJMOV A 
VYSLEDOK HOSPODÁRENIA 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Konsolidácia 
nákladov a 

výnosov 

Konsolidova
ná účtovná 

závierka 
31.12.2017 

Mesto Rajec ZŠ ZUŠ DV 
Agregovaný 

VZaS 
    

Výnosy spolu 4 133 457,67 1 246 181,40 523 308,78 452 093,72 6 355 041,57 1 061 390,36 5 293 651,21 

Tržby za vlastné výkony a tovar 63 546,05 94 657,16 38 116,00 151 976,62 348 295,83 0,00 348 295,83 

Zmena stavu vnútroorganizačných 
zásob   

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 

Daňové a colné výnosy a výnosy z 
poplatkov   

2 828 146,68 0,00 0,00 0,00 2 828 146,68 0,00 2 828 146,68 

Ostatné výnosy z prevádzkovej 
činnosti        

497 280,06 2 369,51 1 028,62 2 429,03 503 107,22 0,00 503 107,22 

Zúčtovanie rezerv a opravných 
položiek z prevádzkovej činnosti  

107 880,16 0,00 0,00 2710,00 110 590,16 0,00 110 590,16 

Finančné výnosy 1 869,41 0,00 0,00 0,00 1 869,41 0,00 1 869,41 
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 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. Mesto Rajec v rámci úprav presunulo výnosy 

z bežných transferov vo výške 500,00 € na výnosy samosprávy z bežných transferov 

od iných subjektov verejnej správy. 

 

 Najviac ekonomických transakcií sa realizovalo medzi týmito konsolidovanými 

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

 

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

 

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

 

t)  Informácia o iných aktívach a iných pasívach je uvedený v prílohe - tabuľka č.23 

 

u) Prehľad o vzájomných výnosoch v účtovných jednotkách konsolidovaného celku 

  - popis významných informácií   

 

 Konsolidovaný celok nevykazuje  vzájomné výnosy v účtovných jednotkách  

 

v) 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 2017 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v 

konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017. 

Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 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 

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

634 735,31 1 149 154,73 484 164,16 294 978,07 2 563 032,27 1 061 390,36 1 501 641,91 

Výsledok hospodárenia pred 
zdanením   

495 785,50 1 312,02 -457,43 -16,18 496 623,91 0,00 496 623,91 

Splatná daň z príjmov 571,83 0,00 0,00 0,00 571,83 0,00 571,83 

Dodatočne platená daň z príjmov 0,00 0,00 0700 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia po 
zdanení  

495 213,67 1 312,02 -457,43 -16,18 496 052,08 0,00 496 052,08 


