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Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Obce Rakovice
zostavenej k 31. decembru 2018
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Identifikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotky
Obec Rakovice
Rakovice č. 42
922 08 Rakovice
IČO: 00312916
Obec Rakovice bola zriadená v roku 1990 zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Identifikačné údaje konsolidovaných účtovných jednotiek
Obec Rakovice má v zriaďovateľskej pôsobnosti 1 rozpočtovú organizáciu, a to Základnú
školu s materskou školu Rakovice. V konsolidovanom celku obce je 1 obchodná spoločnosť, a
to Rakovice s.r.o., ktorú založila obec a je jej jediným spoločníkom.
Názov konsolidovanej účtovnej jednotky

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky

Základná škola s materskou školou Rakovice
Rakovice s.r.o.

Rakovice č. 15, 922 08 Rakovice
Rakovice č. 42, 922 08 Rakovice

Konsolidovaný celok Obce Rakovice sa v roku 2018 oproti minulým účtovným obdobiam
nezmenil.
Prehľad o účtovných jednotkách konsolidovaného celku je uvedený,
Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku.

v tabuľkovej časti:

Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku Obce Rakovice k 31. decembru 2018
je zostavená ako riadna konsolidovaná účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do
31. decembra 2018.
Obec je súčasťou súhrnného celku verejnej správy Slovenskej republiky.
Informácie o vedúcich predstaviteľoch konsolidovaného celku
Starosta obce:
Zástupca starostu:
Riaditeľ ZŠ s MŠ Rakovice:
Zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ:
Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ:

Dušan Daloš
Ing. Július Šmýkal (do 28.11.2018),
Ing. Marek Hevier (od 28.11.2018)
Mgr. Ján Jankech
PaedDr. Denisa Benedikovičová
Jarmila Turanová

Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku Obce Rakovice bol 48, z toho 6 vedúci
zamestnanci.
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Informácia o splnení predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti účtovnej jednotky
Konsolidovaná účtovná závierka Obce Rakovice bola zostavená za predpokladu nepretržitého
pokračovania v činnosti jednotlivých účtovných jednotiek tvoriacich konsolidovaný celok, a to
v súlade so zákonom o účtovníctve a nadväzujúcimi právnymi predpismi.
Spôsob ocenenia jednotlivých položiek konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky
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

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov

menovitou hodnotou

n) rezervy

oceňujú sa v očakávanej výške
záväzku

o) 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.

p) deriváty pri nadobudnutí

obstarávacou cenou

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.

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

2. INFORMÁCIE O METÓDACH A POSTUPOCH KONSOLIDÁCIE
Konsolidovaná účtovná závierka Obce Rakovice bola zostavená v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením
Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008 –
31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej
správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky
vo verejnej správe v znení neskorších predpisov.
V rámci konsolidácie konsolidovaného celku Obce Rakovice boli eliminované vzájomné
pohľadávky, záväzky, náklady a výnosy, bola vykonaná konsolidácia kapitálu.
Zahrnutie konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky
Názov resp. obchodné meno
Metóda
Metóda
Metóda
konsolidovanej účtovnej jednotky
úplnej
podielovej
vlastného
konsolidácie konsolidácie
imania
Obec Rakovice
Áno
Základná škola s materskou školou Rakovice
Áno
Rakovice s.r.o.
Áno
Pri dcérskych účtovných jednotkách bola použitá metóda úplnej konsolidácie.
V roku 2018, rovnako ako v predchádzajúcich účtovných obdobiach, sa medzi účtovnými
jednotkami konsolidovaného celku Obce Rakovice neuskutočnil nákup, resp. predaj majetku.
Preto nebolo potrebné vykonať konsolidáciu medzivýsledku.
3. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV A PASÍV
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2018
do 31. decembra 2018 je uvedený v tabuľkovej časti: Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a
živelnou pohromou až do výšky 6 253 731,05 €. Poistenie strojov, elektroniky, skla,
dopravných prostriedkov a zodpovednosti za škodu je spolu do výšky 106 474,91 €.
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Dlhodobý finančný majetok
Prehľad dlhodobého finančného majetku účtovnej jednotky od 1. januára 2018 do
31. decembra 2018 je uvedený v tabuľkovej časti: Tabuľka č. 2 – Neobežný majetok.
Ako podielové cenné papiere a podiely v spoločnostiach s podstatným vplyvom je vykázaný
100 percentný podiel na vlastnom imaní účtovnej jednotky Rakovice s.r.o.
Obec Rakovice vlastní akcie v Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v mene euro, ktorých
účtovná hodnota k 31.12.2018 predstavovala sumu 105 743,34 eur a podiely v Obecnej
kanalizačnej, s.r.o., ktorých účtovná hodnota k 31.12.2018 predstavovala sumu 1 162,00 eur.
Pohľadávky
Vývoj opravných položiek k pohľadávkam je uvedený v tabuľkovej časti: Tabuľka č. 8 –
Vývoj opravnej položky k pohľadávkam.
Rozdelenie pohľadávok podľa splatnosti je uvedené v tabuľkovej časti: Tabuľka č. 9 –
Pohľadávky podľa doby splatnosti.
Najvýznamnejšie položky pohľadávok:
Hodnota
Hodnota
Pohľadávky
k 31.12.2017 k 31.12.2018
/eur/
/eur/
3 606,24

3 603,60

Z daňových príjmov
obcí

18 474,20

18 474,20

Z nedaňových
príjmov

12 224,30

9 709,58

Odberatelia

Opis
Rakovice s.r.o.- pohľadávky
z obchodného styku
Obec Rakovice – daň za
jadrové zariadenie
Obec Rakovice - poplatky za
ulož. kom. odpadu na
skládke

Finančný majetok
Ako finančný majetok sú vykázané peňažné prostriedky v pokladnici a účty v bankách.
Účtami v bankách môže účtovná jednotka voľne disponovať.
Časové rozlíšenie na strane aktív
Opis položiek časového rozlíšenia na strane aktív od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 je
uvedený v tabuľkovej časti: Tabuľka č. 10 - Časové rozlíšenie na strane aktív – náklady
budúcich období a Tabuľka č. 11- Časové rozlíšenie na strane aktív – príjmy budúcich
období.
4. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY
Vlastné imanie
Prehľad vlastného imania konsolidovaného celku od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 je
uvedený v tabuľkovej časti: Tabuľka č.12 – Vlastné imanie.
Rezervy
Prehľad rezerv konsolidovaného celku od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 je uvedený
v tabuľkovej časti: Tabuľka č. 14 – Rezervy ostatné
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Záväzky
Prehľad záväzkov podľa splatnosti je uvedený v tabuľkovej časti: Tabuľka č. 15 – Záväzky
podľa doby splatnosti.
Najvýznamnejšie položky záväzkov:
Hodnota
Hodnota
Záväzky
k 31.12.2017 k 31.12.2018
Opis
/eur/
/eur/
Ost.dlhodobé
368 256,97 350 174,80 Úver zo ŠFRB – dlhodobá časť
záväzky
Ostatné záväzky
17 868,68
18 082,17
Úver zo ŠFRB – krátkodobá časť
Ostatné dlhodobé
záväzky

3 333,30

0,00

Ostatné záväzky

6 666,60

3 333,30

12 585,29

12 607,70

36 258,98

12 258,98

Ostatné záväzky

24 000,00

24 000,00

Dodávatelia

24 000,00

0,00

Prijaté preddavky

97 974,61

78 261,70

Ost.dlhodobé
záväzky
Ost.dlhodobé
záväzky

DF 2016/211 – splátka kompostérov –
dlhodobá časť
DF 2016/211 – splátka kompostérov –
krátkodobá časť
Finančná zábezpeka nájomníkov
nájomných bytov
DF 2017/384 – splátka zberné miesto
- dlhodobá časť
DF 2017/384 – splátka zberné miesto
– krátkodobá časť
DF 2017/174 – kanalizácia OZ 2, 3
Rakovice s.r.o. – nájom zaplatený
vopred

Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
Prehľad o bankových úveroch k 31.12.2018 s uvedením podrobných informácií je uvedený
v tabuľkovej časti: Tabuľka č. 16 – Bankové úvery.
.
Časové rozlíšenie na strane pasív
Opis položiek časového rozlíšenia na strane pasív od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 je
uvedený v tabuľkovej časti: Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív – výnosy
budúcich období.
5. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH A NÁKLADOCH
Prehľad o daňových výnosoch samosprávy:
Opis
Poukázaný podiel na dani z príjmov zo štát.rozpočtu
Daň za psa
Daň za jadrové zariadenie
Daň za ubytovanie
Daň z nehnuteľností
Daň za užívanie verej.priestranstva
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Hodnota
k 31.12.2017
/eur/
270 719,18
564,50
9 044,02
3 034,80
33 694,95
0,00

Hodnota
k 31.12.2018
/eur/
296 295,22
563,50
9 044,02
3 095,70
33 915,22
33,60
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Daňové výnosy samosprávy spolu

317 057,45

342 947,26

Ďalšie podrobnejšie informácie k nákladom a výnosom sú uvedené v tabuľkovej časti: Tabuľka č. 19
– Náklady na služby, Tabuľka č. 20 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, Tabuľka č. 21 –
Ostatné finančné náklady, Tabuľka č. 22 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

6. INFORMÁCIE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
Druh položky
Materiál v sklade civilnej
ochrany

Hodnota
k 31.12.2017
/eur/
2 105,36

Hodnota
k 31.12.2018
/eur/
2 105,36

7. INFORMÁCIE O KULTÚRNYCH PAMIATKÁCH
Prehľad kultúrnych pamiatok konsolidovaného celku je uvedený v tabuľkovej časti: Tabuľka
č. 24 – Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou.
8. INFORMÁCIE O ROZPOČTE
Rozpočet obce na rok 2018 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
č. 77/2017 zo dňa 14.12.2017.
Poradové
Dátum
Zmena rozpočtu rozpočtovým
Zmena
Zmena
číslo
zmeny
opatrením (RO) podľa § 14 ods.
rozpočtu
rozpočtu vo
zmeny
rozpočtu
2, písm. a) b) c) d)
v príjmoch
výdavkoch
rozpočtu rozpočtovým
v€
v€
opatrením

1/2018

31.03.2018

2/2018

31.03.2018

3/2018

31.03.2018

4/2018

15.06.2018

5/2018

30.06.2018

6/2018

30.09.2018

7/2018

30.09.2018

8/2018

14.12.2018

9/2018

28.12.2018

10/2018

28.12.2018

11/2018

31.12.2018

12/2018

31.12.2018

RO podľa § 14 ods.2, písm. b),c)
-RO starostu obce
Účelovo určené prostriedky zo ŠR
- RO starostu obce
RO podľa § 14 ods.2, písm. a)
-RO starostu obce
RO podľa § 14 ods.2, písm. b),c),
- RO schvál. OZ uzn. č. 28/2018
RO podľa § 14 ods.2, písm. a)
-RO starostu obce
RO podľa § 14 ods.2, písm. a)
-RO starostu obce
RO podľa § 14 ods.2, písm. a)
-RO starostu obce
RO podľa § 14 ods.2, písm. b),c),
- RO schvál. OZ uzn. č. 14/2018/1
Účelovo určené prostriedky zo ŠR
RO podľa § 14 ods.2, písm. a)
-RO starostu obce
RO podľa § 14 ods.2, písm. b),c
-RO starostu obce
Účelovo určené prostriedky zo ŠR

6

1 235,00

1 235,00

23 267,00

23 267,00

0,00

0,00

120 467,00 120 467,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 102,86

8 102,86

0,00

0,00

960,00

960,00

0,00

0,00
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Schválený
rozpočet
992 608,00 €

Rozpočet
po zmenách
1 044 573,86 €

Skutočnosť
2018
1 043 707,29 €

Skutočnosť
2017
1 015 972,95 €

ZŠsMŠ

45 000,00 €

45 000,00 €

45 882,15 €

20 814,00 €

Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy spolu

500,00 €
22 008,00 €
1 015 116,00

800,00 €
123 774,00 €
1 169 147,86 €

799,00 €
6 357,45 €
1 050 863,74 €

485,00 €
93 157,15 €
1 109 615,10 €

Rozpočet
po zmenách
977 674,86 €

Skutočnosť
2018
894 647,82

Skutočnosť
2017
815 096,98 €

Bežné príjmy

z toho bežné príjmy

Bežné výdavky

z toho bežné výdavky
ZŠsMŠ
Kapitálové výdavky

z toho kapitálové výdavky
ZŠsMŠ
Finančné výdavky
Výdavky spolu

Schválený
rozpočet
933 898,00 €

665 139,00 €

657 480,41 €

589 155,32 €

14 030,00 €

154 776,00 €

51 499,80 €

145 639,10 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

63 218,00 € 173 473,00 €
1 015 116,00€ 1 169 147,86€

17 868,68 €
964 016,30 €

33 825,71 €
994 561,79 €

634670,00€

9. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
KONSOLIDOVANA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA
Po 31. decembri 2018 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo
vykázanie v konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018.

V Rakoviciach 18.06.2019, Micháliková Martina
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