Obec Rakovice
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017

Poznámky k 31.12.2017
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Rok 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
1990
Zo zákona 369/1990 Zb.
riadna
mimoriadna
áno
nie
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a o
potreby jej obyvateľov.

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
14
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
Položky
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
získaný bezodplatne
f) dlhodobý finančný majetok
g) zásoby nakupované
h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
i) zásoby získané bezodplatne
j) pohľadávky
k) krátkodobý finančný majetok
l) časové rozlíšenie na strane aktív

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov
n) rezervy
o) časové rozlíšenie na strane pasív

p) deriváty pri nadobudnutí

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reálnou hodnotou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reálnou hodnotou
menovitou hodnotou
menovitou hodnotou
náklady budúcich období a príjmy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
menovitou hodnotou
oceňujú sa v očakávanej výške
záväzku
výdavky budúcich období a výnosy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
obstarávacou cenou

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
Metóda odpisovania sa používa lineárna a odpisy účtovné.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

2

Obec Rakovice
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017
Odpisová skupina
1
2
3
4
5
6
7

Doba odpisovania
v rokoch
4
6
10
12
20
30
50

Ročná odpisová sadzba
v%
1/4
1/6
1/10
1/12
1/20
1/30
1/50

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 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.
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
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu
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Kapitálový transfer
- prijatý 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).
- prijatý 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).
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s
nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
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 – tabuľka č.1.
Prírastok na účte 021 v sume 205 320,14 € - zaradenie kanalizácie v obytnej zóne 2,3 (129 043,30 €)
rekonštrukcie kúrenia v materskej škole ( 4 501,46 €) a objektu zberného miesta ( 71 775,38 €)
do užívania.
Prírastok na účte 022 v sume 8 129,28 € - zaradenie prístrojov proti vlhkosti budovy obecného úradu
a bytových domov č. 209 a č. 210 (7 680,00 €) a rozšírenia kamerového systému II (449,28 €) do
užívania.
Významná suma 8 963,00 € prírastku na účte 042 – projektová dokumentácia na rozšírenie spoločnej
čističky odpadových vôd Veselé.
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Spôsob poistenia
Živelné poistenie
Poistenie proti odcudzeniu
Poistenie strojov

Výška poistenia
6 191 270,52 €
62 000,00 €
5 000,00 €
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Poistenie elektroniky
Poistenie skla
Poistenie zodpovednosti za škodu
Havarijné poistenie

2 000,00 €
1 000,00 €
83 000,00 €
15 250,00 €

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
327 381,59 €
4 363 785,69 €
227 928,65 €
93 703,57 €
13 331,14 €
2 878,99 €
13 840,36 €
7 818,49 €
648,60 €
7 169,89 €

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
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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 o opravných položkách k dlhodobému nehmotnému ani k dlhodobému hmotnému
majetku neúčtovala.
2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku – tabuľka č.1.
b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku
- Obec Rakovice o opravných položkách k dlhodobému finančnému majetku neúčtovala.
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.
2017

6 638,78

Hodnota
vlastného
imania
spoločnosti
v eurách
k 31.12.
2016

6 638,78

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2017

6 638,78 €

Účtovná
hodnota
vykázaná
v súvahe ÚJ
k 31.12.
2016

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. 2017
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. 2016
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.
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.
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c) spôsob a výška poistenia zásob – Obec Rakovice nemá poistené zásoby.
2. Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávky
Z nedaňových príjmov obcí
a vyšších územných celkov...
Z nedaňových príjmov obcí
a vyšších územných celkov...
Z daňových príjmov obcí
Iné pohľadávky
Spolu

Riadok súvahy

Hodnota pohľadávok

Opis

068

1 324,86 €

Neuhradené faktúry

068

12 224,30 €

069
081

18 474,20 €
1 632,50 €
33 655,86 €

Zákonný poplatok za uloženie odpadu na
skládke
Daň za jadrové zariadenia
Príspevok CVČ na rok 2017 – obec Borovce

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

Riadok
súvahy

Hodnota k
31.12.2016

Tvorba
+

Zníženie
-

Zrušenie
-

Hodnota k
31.12.2017

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 vzalo na vedomie ponechanie opravnej položky v účtovníctve Obce Rakovice.
c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) – tabuľka č.4.
Hodnota k
31.12.2017

Hodnota k
31.12.2016

Pohľadávky v lehote splatnosti

14 589,16 €

43 062,19 €

Pohľadávky po lehote splatnosti

20 124,70€

21 309,20 €

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)

34 713,86 €

64 371,39 €

Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky po lehote splatnosti – daň za jadrové zariadenie v sume 18 474,20 €, finančné prostriedky
na CVČ pri ZŠ s MŠ Rakovice od obce Borovce na rok 2017 v sume 1 632,50 €.
d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti

Hodnota k
31.12.2017

Hodnota k
31.12.2016

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

14 589,16 €

15 021,68 €

0,00 €

0,00 €
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Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
dlhšou ako 5 rokov

0,00 €

28 040,51 €

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
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty/-261

Zostatok k 31.12.2017
302,05 €
1 356,00 €
159 504,25 €

Zostatok k 31.12.2016
333,73 €
2 072,00 €
141 863,52 €

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.
Príjmy budúcich období: daň za jadrové zariadenia vo výške 9 044,02 eur za rok 2017 - rozhodnutie
vystavené v januári 2018.
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
+ 87 808,40 € – výsledok hospodárenia za rok 2016
- 87 808,40 € – výsledok hospodárenia za rok 2016 preúčtovaný v roku 2017 na
účet 428 –nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
+ 107 358,51 € - výsledok hospodárenia za rok 2017

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 v sume 1 920,00 €

Predpokladaný rok použitia
2018
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2. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Všetky záväzky Obce Rakovice, spolu vo výške 510 245,56 eur, sú v lehote splatnosti.
b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka: 89 104,11 eur. (z toho významné položky:
krátkodobá časť úveru zo ŠFRB v sume 17 868,68 eur, krátkodobá časť splátky DF2016/211 za
zakúpenie kompostérov do domácností v sume 6 666,60 eur, krátkodobá časť splátky DF2017/384 za
objekt zberného miesta v sume 24 000,00 eur, DF2017/174 za vybudovanie kanalizácie v obytných
zónach 2,3 v sume 24 000,00 eur)
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov: 52 201,57 eur (z toho významné
položky: finančné zábezpeky nájomníkov bytov v bytových domov č. 209 a č. 210 v sume 12 585,29,
DF2017/384 za objekt zberného miesta v sume 36 258,98 eur, DF2016/211 za zakúpenie kompostérov do
domácností v sume 3 333,30 eur)
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov: 368 939,88 eur. (z toho dlhodobá časť
úveru ŠFRB v sume 368 256,97 eur, sociálny fond v sume 682,91 eur)
c) popis významných položiek záväzkov
Záväzok
Ostatné dlhodobé záväzky /r.141/

Hodnota záväzku
12 585,29 €

Ostatné dlhodobé záväzky /r.141/

368 256,97 €

Ostatné dlhodobé záväzky /r.141/
Ostatné dlhodobé záväzky /r.141/

3 333,30 €
36 258,98 €

Ostatné záväzky /r.155/

17 868,68 €

Ostatné záväzky /r.155/
Ostatné záväzky /r.155/
Dodávatelia /r.152/
Spolu

6 666,60 €
24 000,00 €
24 000,00 €
492 969,82 €

Opis
Finančná zábezpeka nájomníkov – nájomné byty
Úver zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov –
dlhodobá časť
DF 2016/211 – splátka kompostérov – dlhodobá časť
DF 2017/384 – objekt zberné miesto - krátkodobá časť
Úver zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov –
krátkodobá časť
DF 2016/211 – splátka kompostérov – krátkodobá časť
DF 2017/384 – objekt zberné miesto - krátkodobá časť
DF 2017/174 – kanalizácia OZ 2,3

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.
Uvedený bankový úver bol ku dňu 20.09.2017 splatený.
Obec Rakovice neprijala žiadny ďalší bankový úver.
b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Obec Rakovice nemá ku dňu zostavenia účtovnej závierky prijatý žiadny bankový úver.
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.
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4. Časové rozlíšenie
a) popis významných položiek časového rozlíšenia
Opis položky časového
rozlíšenia
Výnosy budúcich období –
kapitálové transfery

Zostatok
k 31.12.2017
1 851 976,33 €

Zostatok
k 31.12.2016
1 927 002,85 €

Výnosy budúcich období darovaná unimobunka

4 133,20 €

4 533,28 €

1 856 109,53 €

1 931 536,13 €

Spolu

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
Kapitálový transfer
Kanalizácia
Bytovky
Chodník-cintorín
Rekonštrukcia VO
Techn.linka – Kubota
Tech. vyb. – obytná zóna I.
Rek. ZŠsMŠ
Regener. centr. zóny
Kamerový systém I+II
Plynovod OZ3

Stav
k 31.12.2017
1 022 486,87 €
126 661,20 €
9 767,19 €
2 011,02 €
11 263,10 €
11 371,10 €
352 164,38 €
294 777,82 €
10 524,73 €
10 948,92 €

Stav
k 31.12.2016
1 047 682,31 €
132 718,08 €
10 209,87 €
2 702,58 €
18 780,80 €
11 896,70 €
362 837,30 €
317 033,92 €
11 904,85 €
11 236,44 €

Spolu

1 851 976,33 €

1 927 002,85 €

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
- daň z nehnuteľností
- daň za psa
- daň za jadrové zariadenie
- daň za ubytovanie
633 - Výnosy z poplatkov
- správne poplatky
- KO a DSO
- za uloženie odpadov na skládke
- za znečistenie ovzdušia
- ostatné
e) finančné výnosy
662 - Úroky
665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku (podiel na zisku Rakovice
s.r.o.)
f) mimoriadne výnosy
g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO
a PO zriadených obcou alebo VÚC

Suma k 31.12.2017

Suma k 31.12.2016

1 046,82 €
-

1 255,79 €
-

317 057,45 €
270 719,18 €
33 694,95 €
564,50 €
9 044,02 €
3 034,80 €

292 653,88 €
246 435,35 €
33 160,61 €
516,50 €
9 044,02 €
3 480,60 €

174 356,96 €
2 079,50 €
11 071,28 €
160 003,56 €
707,00 €
495,62 €

167 252,31 €
1 648,50 €
10 453,20 €
153 512,58 €
707,00 €
931,03 €

99,02 €
5 000,00 €

4,16 €
5 000,00 €

-

-
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693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR a od iných sub. ver.
spr.
- bežný transfer z Recyklačného fondu
- bežný transfer na CVČ z iných obcí
- bežný transfer na mzdy zamestnancov zamestnaných cez ÚPSVaR
- ostatné bežné transfery
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR a od iných sub.
ver. spr.
- zúčtovanie kapitálových transferov zo ŠR
- zúčtovanie kapitálových transferov od iných subjektov ver. správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
h) ostatné výnosy
641 – Tržby z predaja DHM
648 – Ostatné výnosy
- prenájom
- RZZP 2016
- iné
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

24 397,28 €

33 257,79 €

146,00 €
11 052,00 €
12 299,49 €
899,79 €
75 426,60 €

2 237,00 €
10 980,00 €
19 219,77 €
821,02 €
75 390,64 €

67 508,82 €
7 917,78 €
16 545,78 €

67 606,21 €
7 784,43 €
11 525,83 €

205,00 €
34 136,18 €
32 958,14 €
1 047,39 €
130,65 €

1 175,00 €
34 876,68 €
33 541,14 €
1 155,52 €
180,02 €

1 920,00 €

2 120,00 €

Suma k 31.12.2017

Suma k 31.12.2016

22 765,52 €
10 392,51 €

36 379,44 €
11 043,36 €

10 467,32 €
1 969,79 €
378,02 €
2 006,59 €
1 200,00 €
4 912,92 €
114,89 €
9 773,57 €
39 854,55 €
1 544,12 €
14 431,64 €
519,00 €
2 407,10 €
16 272,93 €
1 919,76 €
2 760,00 €

8 439,42 €
2 930,76 €
403,25 €
0,00 €
0,00 €
5 105,41 €
364,78 €
7 122,06 €
41 340,22 €
1 040,09 €
14 570,97 €
1 714,00 €
2 145,15 €
17 550,25 €
1 919,76 €
2 400,00 €

77 373,53 €
26 044,72 €
507,96 €
4 938,94 €

86 149,70 €
29 902,82 €
597,60 €
4 463,87 €

1 228,43 €

869,10 €

137 938,01 €
62 511,41 €
75 426,60 €
1 920,00 €

131 592,56 €
56 323,28 €
75 269,28 €
1 920,00 €

4 142,69 €
2 204,03 €
591,99 €
1 612,04 €
-

4 985,90 €
3 678,01 €
771,99 €
2 906,02 €
-

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
- drtič konárov
- oprava strechy na ZŠ
- ostatné
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
- softvér
- vývoz a zneškodňovanie odpadu
- školenia, semináre, konferencie,
- poštové a telekomunikačné služby, internet
- drobné služby – ostatné
- audit, uisťovacie služby
- verejné obstarávane
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
525 – Ostatné sociálne poistenie
527 - Zákonné sociálne náklady
d) dane a poplatky
538 - Ostatné dane a poplatky
e) odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
- odpisy z vlastných zdrojov
- odpisy z cudzích zdrojov
553 - Tvorba ostatných rezerv
f) finančné náklady
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady
- bankové poplatky
- poistenie
g) mimoriadne náklady
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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 ver. spr.
- bežný transfer TJ Rakovice
- bežný transfer JD Rakovice
- bežný transfer Poľovnícke združenie Dolinka
- bežný transfer novonarodeným deťom
- bežné transfery ostatné
i) ostatné náklady
541 - ZC predaného DNM a DHM
545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
j) dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov

185 073,05 €

158 819,22 €

2 212,55 €

2 109,35 €

800,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
800,00 €
0,00 €

3 729,12 €
1 000,00 €
1 000,00 €
500,00 €
500,00 €
729,12 €

54,53 €
10,00 €
4 722,68 €

22,14 €
0,00 €
3 192,11 €

203,62 €

0,69 €

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.
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.
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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
Služba – prenájom pozemku

Rakovice s.r.o.

Hodnotové vyjadrenie
obchodu/transakcie
alebo percentuálne vyjadrenie
obchodu/transakcie k celkovému
objemu obchodov/transakcií
realizovaných ÚJ
4 654,38 €

Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14
Rozpočet obce na rok 2017 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
č. 119/2016 zo dňa 13.12.2016.
Poradové
číslo
zmeny
rozpočtu

Dátum zmeny
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením

1/2017

16.03.2017

2/2017

31.03.2017

3/2017

31.03.2017

4/2017

30.05.2017

5/2017

30.06.2017

6/2017

30.06.2017

7/2017

30.09.2017

8/2017

30.09.2017

9/2017

26.10.2017

10/2017 31.10.2017
11/2017 31.10.2017

Zmena rozpočtu rozpočtovým
opatrením (RO) podľa § 14 ods. 2,
písm. a) b) c) d)

RO podľa § 14 ods.2, písm. b),c),
- RO schvál. OZ uzn. č. 12/2017
Účelovo určené prostriedky zo ŠR
- RO starostu obce
RO podľa § 14 ods.2, písm. a),b),c)
-RO starostu obce
RO podľa § 14 ods.2, písm. b),c),
- RO schvál. OZ uzn. č. 24/2017
Účelovo určené prostriedky zo ŠR
- RO starostu obce
RO podľa § 14 ods.2, písm. a),b),c)
-RO starostu obce
Účelovo určené prostriedky zo ŠR
- RO starostu obce
RO podľa § 14 ods.2, písm. a),b),c)
-RO starostu obce
RO podľa § 14 ods.2, písm. b),c)
- RO schvál. OZ uzn. č. 63/2017
RO podľa § 14 ods.2, písm. a)
-RO starostu obce
Účelovo určené prostriedky zo ŠR
- RO starostu obce

Zmena rozpočtu
v príjmoch
v€

Zmena rozpočtu
vo výdavkoch
v€

33 471,00

33 471,00

33 698,01

33 698,01

1 570,00

1 570,00

90 216,00

90 216,00

7 609,00

7 609,00

146,00

146,00

6 076,00

6 076,00

1 338,00

1 338,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

1 869,00

1 869,00
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12/2017 14.12.2017
13/2017 31.12.2017
14/2017 31.12.2017

RO podľa § 14 ods.2, písm. a)
-RO schvál. OZ uzn. č. 76/2017
Účelovo určené prostriedky zo ŠR
- RO starostu obce
RO podľa § 14 ods.2, písm. a)
-RO starostu obce

Bežné príjmy
z toho bežné príjmy ZŠsMŠ

0,00

0,00

21 845,00

21 845,00

0,00

0,00

Schválený
rozpočet
859 273,00 €

Rozpočet
po zmenách
1 005 895,00 €

Skutočnosť
2017
1 015 972,95 €

Skutočnosť
2016
943 001,82 €

11 000,00 €

15 000,00 €

20 814,00 €

36 275,72 €

Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy spolu

1 000,00 €
5 812,00 €
866 085,00 €

1 000,00 €
96 850,00 €
1 103 745,00 €

485,00 €
93 157,15 €
1 109 615,10 €

895,00 €
62 556,80 €
1 006 453,62 €

Bežné výdavky

Schválený
rozpočet
818 155,00 €

Rozpočet
po zmenách
915 069,00 €

Skutočnosť
2017
815 096,98 €

Skutočnosť
2016
787 673,47 €

z toho bežné výdavky ZŠsMŠ

Kapitálové výdavky
z toho kapitálové výdavky ZŠsMŠ

Finančné výdavky
Výdavky spolu

534 223,00 €

594 641,00 €

589 155,32 €

551 616,92 €

14 030,00 €

154 776,00 €

145 639,10 €

65 026,42 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2 756,92 €

33 900,00 €
866 085,00 €

33 900,00 €
1 103 745,00 €

33 825,71 €
994 561,79 €

51 522,68 €
904 222,57 €

f) Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 - 8 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 - tabuľka č.15.
Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po 31. decembri 2017 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v účtovnej závierke za rok 2017.

V Rakoviciach 01.03.2018, Mária Konopová
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