Obec Rakovice
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

Poznámky k 31.12.2014
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
c) Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku
d)Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného
celku verejnej správy

OBEC RAKOVICE
RAKOVICE 42, 922 08
00312916
01.07.1973
Zo zákona 369/1990 Zb.
riadna
mimoriadna
áno
nie
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

VŠEOBECNÁ VEREJNÁ SPRÁVA

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky
z toho:
- počet vedúcich zamestnancov
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (počet)
- právnické osoby založené účtovnou
jednotkou (počet)

Dušan Daloš
starosta obce
Ing. Július Šmýkal
zástupca starostu obce
11
11

2
1
2
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Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej
jednotky vo svojej činnosti
áno
nie
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu
áno
nie
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
a) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa
cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady
súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
montáž
provízia
poistné
iné
Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
úroky
realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.
Vlastné náklady obsahujú:
priame náklady
nepriame náklady, ktoré sú spojené s výrobou
iné

c) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa
cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady
súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
montáž
provízia
poistné
iné
Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
úroky
realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

d) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.
Vlastné náklady obsahujú:
priame náklady
nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku
iné

e) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje
reprodukčnou obstarávacou cenou.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri
prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť,
oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.
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f) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
g) Zásoby nakupované
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním.
Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
montáž
iné

h) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.
Vlastné náklady obsahujú:
priame náklady
časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

i) Zásoby získané bezodplatne sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.
j) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a
nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky.
k) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
l) Časové rozlíšenie na strane aktív
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
m) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. 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.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych
rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
n) Časové rozlíšenie na strane pasív
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
o) Deriváty
Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.
p) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt
majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo
do vlastného imania.
q) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
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r) Finančný prenájom sa oceňuje obstarávacou cenou.
Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy
s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu.
Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho
nájomca, nie vlastník.
4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať
sa začína:
odo dňa jeho zaradenia do používania
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:
Odpisová skupina
1
2
3
4
5
6
7
8

Doba odpisovania
v rokoch
4
6
12
20
10
15
30
50

Mes.odp.= ocen.majetku:48
Mes.odp.= ocen.majetku:72
Mes.odp.= ocen.majetku:144
Mes.odp.= ocen.majetku:240
Mes.odp.= ocen.majetku:120
Mes.odp.= ocen.majetku:180
Mes.odp.= ocen.majetku:360
Mes.odp.= ocen.majetku:600

Drobný nehmotný majetok od 0,00 € do 2 400,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od 0,00 € do 1 700,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby; ten majetok, ktorý sa začal používať sa účtuje zo
zásoby do spotreby a vedie sa v operatívnej evidencii.
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo
zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku.
Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku. Predpoklad zníženia hodnoty
majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich
ekonomických úžitkov z tohto majetku.
Ak došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku, zníženie sa účtuje na ťarchu nákladov, napríklad odpis
pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia o jej vyrovnaní, mimoriadny odpis dlhodobého majetku.
Opravné položky pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje
opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho
ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie
trvalého charakteru.
Opravné položky k zásobám sa účtujú pri dočasnom znížení úžitkovej hodnoty zásob, napríklad, ak sa pri
inventarizácií zistí, že čistá realizačná hodnota zásob je nižšia, než je cena použitá na ich ocenenie
v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.
Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené
predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči dlžníkom,
s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.
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Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu nákladov v prospech príslušného účtu opravných položiek.
Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech výnosov, ak toto opatrenie neustanovuje
inak a na ťarchu príslušného účtu opravných položiek, ak inventarizácia v nasledujúcom účtovnom
období nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo ak pominuli dôvody ich existencie
v priebehu účtovného obdobia.
6. Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky
súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.
Bežný transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi.
Bežný transfer od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami.
Kapitálový transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s
nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého
majetku).
Kapitálový transfer od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
(napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na
menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena
nakúpená.
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá
použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného
prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa
prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.
Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe oprávok
a opravných položiek, pohybe zostatkových cien podľa jednotlivých zložiek tohto majetku
v členení podľa jednotlivých položiek súvahy je uvedený v tabuľkovej časti poznámok – tabuľka
č.1.
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b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Spôsob poistenia
Živelné poistenie
Poistenie proti odcudzeniu
Poistenie strojov
Poistenie elektroniky
Poistenie skla
Poistenie zodpovednosti za škodu

Výška poistenia
6 191 270,52
62 000,00
5 000,00
2 000,00
1 000,00
83 000,00

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
Zmluva o zriadení záložného práva uzatvorená dňa 28.10.2009 na nehnuteľnosti: pozemok
a bytový dom:
– nájomný bytový dom na parcele č. 70/12 o výmere 279 m² zastavanej plochy, súp.č. 209, na LV
č. 696
– nájomný bytový dom na parcele č. 70/11 o výmere 279 m² zastavanej plochy, súp.č. 210, na LV
č. 697.
Záložca: Obec Rakovice
Záložný veriteľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, za poskytnutie dotácie 181
703,51 eur (5 474 000,00 Sk) pri obstarávaní nájomných bytov. V roku 2010 záložné právo je
zapísané v katastri nehnuteľností s dňom účinnosti 15.2.2010.
Zmluva o zriadení záložného práva uzatvorená dňa 31.12.2010 na nehnuteľnosti zapísané:
na LV č. 696 a to byty v bytovom dome číslo súp. 209 (8 bytov) na parcele registra CKN číslo
70/12, s podielom priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckym
podielom k pozemku parcela registra CKN č. 70/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 279
m2.
na LV č. 697 a to byty v bytovom dome číslo súp. 210 (8 bytov) na parcele registra CKN číslo
70/11, s podielom priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckym
podielom k pozemku parcela registra CKN č. 70/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 279
m2.
Záložca: Obec Rakovice
Záložný veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania, za poskytnutie úveru vo výške 562 769,70 eur
(16 954 000,00 Sk) pri obstarávaní nájomných bytov. Záložné právo je zapísané v katastri
nehnuteľností s dňom účinnosti 11.5.2011.
d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej
jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky
Umelecké diela a zbierky
Drobný dlhodobý majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Majetok v správe účtovnej jednotky /ZŠsMŠ Rakovice/
- drobný dlhodobý nehmotný majetok
- pozemok

Suma
311 769,88
4 082 488,72
196 909,22
3,25
11 969,14
4 206,68
1 5974,50
7 818,49
648,60
7 169,89
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e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo, napríklad majetok
v správe účtovnej jednotky, majetok, ku ktorému vlastnícke právo účtovnej jednotky nebolo do dňa, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zapísané vkladom do katastra nehnuteľností, pričom účtovná
jednotka majetok užíva, majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou
o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke,
majetok obstaraný formou finančného prenájmu
- Obec Rakovice nemá vyššie uvedený majetok.
f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku
- Obec Rakovice nezvyšovala, neznižovala a nerušila opravné položky k dlhodobému
nehmotnému a dlhodobému hmotnému majetku.
2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe
opravných položiek a pohybe zostatkových cien, podľa jednotlivých zložiek tohto majetku
v členení podľa jednotlivých položiek súvahy je uvedený v tabuľkovej časti poznámok –
tabuľka č.1.
b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku
- Obec Rakovice nezvyšovala, neznižovala a nerušila opravné položky k dlhodobému finančnému
majetku.
3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026
súvahy):
Názov spoločnosti

Rakovice s.r.o.

Právna
forma

Základné
imanie (ZI)
spoločnosti
v peňažných
jednotkách

Podiel ÚJ
Podiel
na
ÚJ na
základnom hlasovacích
imaní (ZI)
právach
spoločnosti
v%
v%

s.r.o.

6 638,78

100

100

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách
k 31.12.
2014

6 638,78

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách
k 31.12.
2013

6 638,78

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2014

6 638,78

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2013

6 638,78

4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý
finančný majetok
a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy):
Názov emitenta

Trnavská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Obecná kanalizačná, s.r.o.
Spolu

akcie

€

0

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2014
105 743,34

podiely

€

0

1 162,00

1 162,00

106 905,34

106 905,34

Druh
cenného
papiera

Výnos v %

Mena
cenného
papiera

Dátum
splatnosti

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2013
105 743,34

b) dlhodobé pôžičky (riadky 029 až 030 súvahy): Obec Rakovice nemá dlhodobé pôžičky.
c) významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku (riadok 031 súvahy): Obec Rakovice
nemá významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku.
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B Obežný majetok
1. Zásoby
a) vývoj opravnej položky k zásobám – Obec Rakovice netvorila opravné položky k zásobám.
b) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka
obmedzené právo s nimi nakladať–Obec Rakovice nevedie zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo.
c) spôsob a výška poistenia zásob – Obec Rakovice nemá poistené zásoby.
2. Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávky
Z daňových príjmov obcí
Z daňových príjmov obcí
Spolu

Riadok súvahy Hodnota pohľadávok
069
18 474,20
069
3 233,54
21 707,74

Opis
Daň za jadrové zariadenia
DZN 2014-pozemky

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
Položka
pohľadávok
Z daňových
príjmov obce
Spolu

Riadok
súvahy

Hodnota k
31.12.2013

Tvorba
+

Zníženie
-

Zrušenie
-

Hodnota k
31.12.2014

069

18 474,20

0,00

0,00

0,00

18 474,20

18 474,20

0,00

0,00

0,00

18 474,20

Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam.
Dôvodom je nejasný výsledok roky trvajúceho súdneho sporu medzi ZMO Jaslovské Bohunice a
Slovenskými elektrárňami. V dôsledku podniknutých spoločných krokov ZMO jaslovské Bohunice
dotknutých obcí vo vymáhaní daňovej pohľadávky za obdobie 2007, 2008 Obecné zastupiteľstvo
v Rakoviciach rozhodlo o ponechaní opravnej položky v účtovníctve Obce Rakovice.
c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) – tabuľka č.4.
Hodnota k
31.12.2014

Hodnota k
31.12.2013

Pohľadávky v lehote splatnosti

18 096,07

14 203,68

Pohľadávky po lehote splatnosti

21 777,74

18 804,96

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)

39 873,81

33 008,64

Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky po lehote splatnosti – daň za jadrové zariadenie, DZN 2014 – pozemky, odberateľská
faktúra – prenájom.
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d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti

Hodnota k
31.12.2014

Hodnota k
31.12.2013

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
do 1 roka
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
od 1 roka do 5 rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
dlhšou ako 5 rokov

18 096,07

14 203,68

0,00

0,00

0,00

0,00

e) pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia – Obec Rakovice
nevedie pohľadávky zabezpečené záložným právom ani inou formou zabezpečenia.
f) pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka
obmedzené právo s nimi nakladať – Obec Rakovice nevedie pohľadávky, na ktoré sa zriadilo
záložné právo.
3. Finančný majetok
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
Bankové účty/-261

Zostatok k 31.12.2014
72 263,71

b) krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri
ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať – Obec Rakovice nemá krátkodobý
finančný majetok, pri ktorom je zriadené záložné právo.
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):
Popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomoci podľa jednotlivých druhov výpomocí
v členení na dlhodobé návratné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci – Obec Rakovice
neposkytla návratné finančné výpomoci.
5. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia.
Daň za jadrové zariadenia vo výške 9 044,02 eur za rok 2014- rozhodnutie vystavené v januári 2015.
Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie – prehľad o pohybe vlastného imania je uvedený v tabuľkovej časti poznámok tabuľka č.5.
Názov položky
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia

Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného
imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov,
opravy významných chýb minulých rokov
+ 30 692,89 – výsledok hospodárenia za rok 2013
+ 24 471,24 – oprava chýb roku 2013 /chybné účtovanie na účte 384/
+100,01 – oprava chýb roku 2013 /chybné účtovanie na účtoch 318,326/
-30 692,89 – výsledok hospodárenia za rok 2013 preúčtovaný v roku 2014 na
účet 428 –nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
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B Záväzky
1. Rezervy – vývoj rezerv je uvedený v tabuľkovej časti poznámok - tabuľka č.7
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv
Názov položky
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej
závierky a výročnej správy týkajúcej sa
vykazovaného účtovného obdobia
Nevyfakturované dodávky a služby

Predpokladaný rok použitia
2015

2015

2. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8

Záväzky podľa doby splatnosti
Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho
Záväzky v lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho
Záväzky v lehote splatnosti
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)

Hodnota k
31.12.2014

Hodnota k
31.12.2013

18 888,44

16 981,47

18 888,44

16 981,47

451 689,75

467 058,32

451 689,75

467 058,32

470 578,19

484 039,79

b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Záväzky podľa zostatkovej
doby splatnosti

Hodnota k
31.12.2014

Hodnota k
31.12.2013

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
1 roka
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od
1 roka do 5 rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
dlhšou ako 5 rokov
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)

18 888,44

16 981,47

12 984,57

11 175,77

438 705,18

455 882,55

470 578,19

484 039,79

c) popis významných položiek záväzkov
Záväzok
Ostatné dlhodobé záväzky /r.141/
Ostatné dlhodobé záväzky /r.141/
Spolu

Hodnota záväzku
12 613,85
438 705,18
451 319,03

Opis
Finančná zábezpeka nájomníkov – nájomné byty
ŠFRB – úver na výstavbu obecných nájomných bytov

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok tabuľka č.9.
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach schválilo dňa 16.08.2013 uzn. č. 80/2013 prijatie úveru
v celkovej výške 84.211,00 EUR poskytnutého zo strany VÚB, a.s., na financovanie dodávky
a montáže technológie štvordráhovej kolkárne v Rakoviciach.
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b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Druh bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
Dlhodobý

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
alebo krátkodobého bankového úveru
Blankozmenka zo dňa 21.10.2013

c) dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy (riadky 150 a 176 súvahy) Obec Rakovice nevedie dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy.
d) prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci –
Obec Rakovice neprijala dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné
výpomoci.
4. Časové rozlíšenie
a) popis významných položiek časového rozlíšenia
Opis položky časového
rozlíšenia
Výnosy budúcich období –
kapitálové transfery

Riadok
súvahy
182

Zostatok
k 31.12.2013
2 148 910,04

Spolu

Prírastky
+

2 148 910,04

Úbytky
98 047,14

Zostatok
k 31.12.2014
2 050 862,90

98 047,14

2 050 862,90

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
Kapitálový transfer

Stav záväzku
k 31.12.2013

Príjem
kapitálového
transferu

Kanalizácia
Bytovky
Chodník-cintorín
Rekonštrukcia VO
Techn.linka – Kubota
Tech. vyb. – obytná zóna I.
Rek. ZŠsMŠ
Regener. centr. zóny
DNHM (ZŠsMŠ)

1 131 673,38
152 913,31
11 687,71
5 006,50
43 842,80
13 652,70
398 427,78
391 260,06
445,80

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

Spolu

2 148 910,04

0,00

Zúčtovanie do
Zúčtovanie do
výnosov bežného
výnosov
účtovného
budúcich období
obdobia
33 600,16
0,00
8 081,48
0,00
592,48
0,00
920,80
0,00
10 026,61
0,00
704,80
0,00
14 244,64
0,00
29 713,93
0,00
162,24
0,00
98 047,14

0,00

Stav záväzku
k 31.12.2014

1 098 073,22
144 831,83
11 095,23
4 085,70
33 816,19
12 947,90
384 183,14
361 546,13
283,56
2 050 862,90

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
a) tržby za vlastné výkony a tovar
602 - Tržby z predaja služieb
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob
c) aktivácia
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy
- podielové dane

Suma
1 795,88
223 090,96
181 848,24
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- daň z nehnuteľností
- daň za psa
- daň za jadrové zariadenie
633 - Výnosy z poplatkov
- správne poplatky
- KO a DSO
- za uloženie odpadov na skládke
- ostatné
e) finančné výnosy
662 - Úroky
f) mimoriadne výnosy
g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR a od iných sub. ver. spr.
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR a od iných sub. ver. spr.
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej
správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
h) ostatné výnosy
641 – Tržby z predaja DHM
645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 – Ostatné výnosy
- novozistené pozemky
- prenájom
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

31 679,70
519,00
9 044,02
151 320,07
1 952,50
10 210,96
137 988,14
1 168,47
25,49
-

13 519,28
73 575,90
577,00
16 058,85
9 384,00
10,00
141 156,62
108 007,63
33 148,99
5 782,22

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
a) spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
b) služby
511 - Opravy a udržiavanie
- bytovky
- Kubota
- ostatný DHM
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
- softvér
- vývoz a zneškodňovanie odpadu
- školenia, semináre, konferencie,
- poštové a telekomunikačné služby
- drobné služby - rôzne
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
527 - Zákonné sociálne náklady
d) dane a poplatky
538 - Ostatné dane a poplatky
e) odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
553 - Tvorba ostatných rezerv
f) finančné náklady
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady
- bankové poplatky
- poistenie

Suma
30 743,44
15 824,58
14 402,26
1 908,65
701,17
11 792,44
176,52
3 653,65
45 401,75
2 643,21
16 285,30
2 240,93
1 869,58
22 362,73
71 626,35
24 218,59
2 250,60
28 928,79
129 592,25
2 120,00
6 271,78
2 693,24
713,91
1 979,33
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g) mimoriadne náklady
h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených
obcou alebo VÚC
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov
verejnej správy
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo
verejnej správy
i) ostatné náklady
541 - ZC predaného DNM a DHM
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
j) dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov

136 865,00
1 558,19
1 727,87

733,68
9 508,33
4,50

3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti
Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods.6
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na
náklady za:
a) overenie účtovnej závierky
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky
c) súvisiace audítorské služby,
d) daňové poradenstvo,
e) ostatné neaudítorské služby

1 850,00
119,76
0,00
0,00
0,00

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Ďalšie informácie
Významné položky
Materiál v skladoch civilnej ochrany

Hodnota
2 105,36

Účet
791

Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1. Iné aktíva a iné pasíva
a) opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých
udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo
viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky – Obec Rakovice
nevedie iné aktíva.
b) opis a hodnota iných pasív, vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia, takýmito
inými pasívami sú:
1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho,
či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí
od účtovnej jednotky, alebo
2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože
nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických
úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť
- Obec Rakovice nevedie iné pasíva.
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c) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky je
uvedený v tabuľkovej časti poznámok – tabuľka č. 11.
d) informácia, či sú iné aktíva a iné pasíva vykázané voči účtovnej jednotke súhrnného celku – Obec
Rakovice nevedie iné aktíva a iné pasíva.
2. Ostatné finančné povinnosti – Obec Rakovice nevykazuje údaje o ostatných finančných
povinnostiach.
Čl. VIII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb
1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky
a spriaznených osôb
a)

Spriaznená osoba

Druh obchodu/
druh transakcie

Rakovice s.r.o.
Obecná kanalizačná, s.r.o.

Poskytnutie služby
Transfery
Refakturácia el.en.
Fakturácia /vodné, stočné/

ZŠsMŠ Rakovice

Poskytnutý transfer na bežné
výdavky
Poskytnutý transfer na
kapitálové výdavky

ZŠsMŠ Rakovice

Hodnotové vyjadrenie
obchodu/transakcie
alebo percentuálne vyjadrenie
obchodu/transakcie k celkovému
objemu obchodov/transakcií
realizovaných ÚJ
4 654,38
777,87
3 107,02
1 677,39
136 865,00
2 556,36

2. Informácie podľa odseku 1 sa vykazujú za
a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo
materskou účtovnou jednotkou,
b) zamestnancov zodpovedných za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a za
osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich
blízke osoby,
c) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v písmene b) vykonávajú podstatný vplyv a to aj
sprostredkovane,
d) osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom
členov štatutárnych orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch
účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv,
e) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické
vzťahy s účtovnou jednotkou,
f) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky
závislá.
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Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14
a) príjmy bežného rozpočtu
Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť k
31.12. 2014

Skutočnosť k
31.12. 2013

1

2

3

4

172 500,00

181 301,00

181 848,24

168 675,65

31 195,00

31 195,00

26 710,29

31 129,20

Dane za tovary a služby

154 294,00

151 738,00

131 456,21

157 793,85

Príjmy z podnikania a z vlastníctva
majetku

27 000,00

35 956,00

40 209,02

45 492,69

Administr. poplatky a iné popl. a platby
30,00
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, n.f.v.
15 373,00príjmy
Iné nedaňové

15 373,00

9 863,00

7 651,45

16 448,58

Dane z príjmov a kapitálového majetku
Dane z majetku

Tuzemské bežné granty a transfery

30,00

30,00

25,49

25,12

1 000,00

3 426,00

3 523,09

3 287,45

318 052,56

285 164,53

Bežné príjmy /obec/ spolu:
Bežné príjmy ZŠsMŠ:

675 592,00
8 100,00

732 072,00
10 547,00

709 476,35
14 353,85

708 017,07
8 868,56

Bežné príjmy spolu:

683 692,00

742 619,00

723 830,20

716 885,63

Skutočnosť k
31.12.2014

Skutočnosť k
31.12. 2013

45,00

274 200,00

318 563,00

b) príjmy kapitálového rozpočtu
Schválený
rozpočet

Príjmy z predaja pozemkov

Kapitálové príjmy spolu:

Rozpočet po
zmenách

1

2

3

4

5 000,00

9 387,00

9 384,00

5 000,00

9 387,00

9 384,00

7 378,00
2669,00
7 378,00

c) výdavky bežného rozpočtu
Schválený
rozpočet

1

Rozpočet po
zmenách
2

Skutočnosť k
31.12.2014

3

Skutočnosť k
31.12.2013

4

Mzdy, platy, služ. Príjmy a ostat. os.
vyrovn.

64 039,00

64 971,00

64 679,70

60 333,26

Poistné a príspevok do poisťovní

24 288,00

26 425,00

25 415,30

24 215,87

Tovary a služby

112 871,00

144 894,00

122 735,90

103 932,00

Bežné
transfery
115827,00

8 029,00

4 417,00

4 106,63

12 756,26

Splácanie úrokov a ost.pl.súv.s úverom...

Bežné výdavky /obec/ spolu:
Bežné výdavky ZŠsMŠ:

6 373,00

6 700,00

6 273,46

215 600,00
389 538,00

247 407,00
441 944,00

223 210,99
443 330,11

Bežné výdavky spolu: 605 138,00

689 351,00

666 541,10

5 195,93

206 433,32
394 532,70

600 966,02
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d) výdavky kapitálového rozpočtu
Rozpočet po
zmenách

Schválený
rozpočet

Obstarávanie kapitálových aktív
55187,00
Kapitálové výdavky /obec/ spolu: ,

Skutočnosť k
31.12. 2013

1

2

3

4

54 801,00

57 435,00

45 334,94

158 733,84

54 801,00

57 435,00

45 334,94

158 733,84

0,00

2 560,00

2 556,36

0,00

54 801,00
,

59 995,00

Kapitálové výdavky ZŠsMŠ:

Kapitálové výdavky spolu:

Skutočnosť k
31.12. 2014

47 891,30

158 733,84

e) finančné operácie
Príjmové:

Zostatok prostriedkov finančných aktív
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
Ostatné príjmy

Príjmové fin.operácie spolu:

Skutočnosť k
31.12. 2014

Skutočnosť k
31.12. 2013

1

2

17 197,80

43 278,89

0,00

84 211,00

6 757,48

0,00

23 955,28
,

127 489,89

Skutočnosť k
31.12. 2014

Skutočnosť k
31.12. 2013

1

2

Výdavkové:

Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návr. fin.výp.

Výdavkové fin. operácie spolu:

38 681,37

38 681,37
,

20 586,80

20 586,80

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2013 uznesením č. 118/2013 ako
vyrovnaný.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 06.03.2014 uznesením č. 16/2014
- druhá zmena schválená dňa 26.06.2014 uznesením č. 54/2014
- tretia zmena schválená dňa 30.10.2014 uznesením č. 73/2014
- štvrtá zmena schválená dňa 06.12.2014 uznesením č. 105/2014
f) Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v tabuľkovej časti poznámok - tabuľka č.15.
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Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa
zostavenia účtovnej závierky
a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu
týchto zmien,
b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek,
c) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,
d) vydané dlhopisy a iné cenné papiere,
e) zmena právnej formy účtovnej jednotky,
f) mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy,
g) iné mimoriadne skutočnosti
Po 31. decembri 2014 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v účtovnej závierke za rok 2014.

V Rakoviciach 24.03.2015, Mária Dekanová
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