Mestská časť Bratislava-Rača
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2020

Poznámky k 31.12.2020
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

Mestská časť Bratislava-Rača
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
00304557
20.09.1990
v zmysle Zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste SR
riadna
mimoriadna
áno
nie
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o
potreby jej obyvateľov.

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
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)

Mgr. Michal Drotován
145
148

7
9
1

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti:
Názov (obchodné meno)
Materská škola
Materská škola

IČO
30794986
36063983

Sídlo
Barónka 17, 831 06 Bratislava
Pri Šajbách 14, 831 06 Bratislava
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Materská škola
Materská škola
Materská škola
Materská škola
Materská škola
Základná škola
Základná škola s materskou školou Jána
Amosa Komenského
Media Rača, spol. s r.o.

36063991
42133980
31810501
31810420
53099168
31768849
31810497

Gelnická 34, 831 06 Bratislava
Plickova 16, 831 06 Bratislava
Cyprichova 74, 831 54 Bratislava
Tbiliská 2, 831 06 Bratislava
Novohorská 1, 831 06 Bratislava
Tbiliská 4, 831 06 Bratislava
Hubeného 25, 831 53 Bratislava

35895586

Kubačova 21, 831 06 Bratislava

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)
b)
c)
d)
e)

Položky
dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
dlhodobý nehmotný majetok vytvorený
vlastnou činnosťou
dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou
činnosťou
dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý
hmotný majetok získaný bezodplatne
dlhodobý finančný majetok
zásoby nakupované
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
zásoby získané bezodplatne
pohľadávky
krátkodobý finančný majetok
časové rozlíšenie na strane aktív

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reálnou hodnotou

obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reprodukčnou obstarávacou cenou
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.
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
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
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p) deriváty pri nadobudnutí

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
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa
rovnomerná.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:
Odpisová skupina
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Doba odpisovania v rokoch
4
6
12
20
40
50
10
15
60

Ročný odpis
1/4
1/6
1/12
1/20
1/40
1/50
1/10
1/15
1/60

Drobný nehmotný majetok do 2 400 Eur, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 AÚ a sleduje
sa v operatívnej evidencii a na podsúvahových účtoch.
Drobný hmotný majetok do 1 700 Eur, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 AÚ a sleduje
sa v operatívnej evidencii a na podsúvahových účtoch.
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k
- odpisovanému dlhodobému majetku
áno
- neodpisovanému dlhodobému majetku
áno
- nedokončeným investíciám
áno
- dlhodobému finančnému majetku
áno
- zásobám
áno
- pohľadávkam
áno

nie
nie
nie
nie
nie
nie

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých
je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula
doba dlhšia ako:
12 mesiacov
24 mesiacov

najviac do výšky 25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
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36 mesiacov

najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva

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
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/mesta.
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.
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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)
Mestská časť v priebehu roku 2020 vyradila majetok v sume 59 051,54 Eur so zostatkovou
cenou 444,00 Eur a z toho z operatívnej evidencie vyradila majetok v sume 17 019,08 Eur.
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku
Spôsob poistenia
Poistenie majetku

Výška poistenia
18 868,84 Eur

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
Mestská časť nemá zriadené záložné práva na dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný
majetok a nemá obmedzené práva na nakladanie s dlhodobým majetkom.
d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe
účtovnej jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Softvér
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Umelecké diela
Majetok v správe účtovnej jednotky (RO)

Suma (Eur)
6 435,00
0,00
4 451 744,29
221 620,17
121 427,99
26 921,74
833 009,96
98 600,03
8 136 607,24

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo
Majetok,
ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo
Majetok zverený hlavným mestom SR Bratislava

Suma (Eur)
10 561 945,02

f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku.
Mestská časť tvorila opravnú položku k nedokončeným investíciám vo výške 62 953,78 Eur.
Opravná položka bola zaúčtovaná na SÚ 092, pričom mala byť zaúčtovaná na SÚ 094.
Uvedené bude opravené v roku 2021.
2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
Mestská časť v rámci dlhodobého finančného majetku vykazuje 100%-ný podiel na ZI
v spoločnosti Media Rača, spol. s r.o.
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b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému
majetku
Mestská časť netvorila opravnú položku 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 Právna Základné
Podiel ÚJ
Podiel
Hodnota
Hodnota
forma imanie (ZI)
na
ÚJ na
vlastného
vlastného
spoločnosti základnom hlasovacích
imania
imania
v peňažných imaní (ZI)
právach
spoločnosti spoločnosti
jednotkách spoločnosti
v%
v eurách
v eurách
v%
k 31.12.
k 31.12.
2020
2019

Media Rača, spol.
s r.o.

112

6 639 Eur

100

100

25 411

24 256

Účtovná
hodnota v
eurách
vykázaná
v súvahe
ÚJ
k 31.12.
2020

Účtovná
hodnota
v eurách
vykázaná
v súvahe
ÚJ
k 31.12.
2019

6 639

6 639

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):
Mestská časť nevykazuje žiadne realizovateľné cenné papiere.
b) dlhodobé pôžičky (riadky 029 až 030 súvahy):
Mestská časť nevykazuje žiadne dlhodobé pôžičky.
c) významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku (riadok 031 súvahy):
Mestská časť nevykazuje žiaden ostatný dlhodobý finančný majetok.
B Obežný majetok
1. Zásoby
a) vývoj opravnej položky k zásobám - tabuľka č.2
Mestská časť nevytvárala opravnú položku k zásobám, nakoľko nenastalo opodstatnenie pre
jej tvorbu.
b) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka
obmedzené právo s nimi nakladať
Mestská časť nemá zriadené záložné právo k zásobám.
c) spôsob a výška poistenia zásob
Mestská časť nemá poistené zásoby.
2. Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávky
Pohľadávky z nedaňových príjmov
Pohľadávky z daňových príjmov

Riadok
súvahy
68
69

Hodnota
Opis
pohľadávok
136 669,09 Eur pohľadávky za nájomné, služby
a poplatok za rozvoj
8 456,37 Eur daň za psa, daň za ZVP
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b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
Z titulu opatrnosti boli vytvorené opravné položky k pohľadávkam z nedaňových príjmov,
u ktorých je riziko vymožiteľnosti. Ekonomické oddelenie úzko spolupracuje pri vymáhaní
pohľadávok s právnym referátom, no žiaľ musíme konštatovať, že vymožiteľnosť
pohľadávok v exekučných konaniach je veľmi nízka.
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam
Pohľadávky
Pohľadávky

Suma OP
61 671,06 Eur

Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP
riziko vymožiteľnosti

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
e) pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Mestská časť nevykazuje pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou
zabezpečenia.
f) pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná
jednotka obmedzené právo s nimi nakladať
Mestská časť nemá zriadené záložné právo na pohľadávky a nemá obmedzené právo
nakladať so svojimi pohľadávkami.
3. Finančný majetok
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty

Zostatok k 31.12.2020 (Eur)
1.852,65
2.049,20
3.833.036,31

b) krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a krátkodobý finančný
majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Mestská časť nevykazuje krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním
nakladať.
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):
Mestská časť nevykazuje poskytnuté návratné finančné výpomoci.
5. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich
období
Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia
Náklady budúcich období spolu:
Príjmy budúcich období spolu:

Zostatok k 31.12.2020
593,67 Eur
0,00 Eur
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Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
Názov položky
Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie

Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek
vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov,
opravy významných chýb minulých rokov
0 Eur
20.927.978,64 Eur = počiatočný stav k 1.1.2020
3.807.667,75 Eur = výsledok hospodárenia za rok 2019
24.735.646,39 = konečný stav k 31.12.2020
613 404,56 Eur

B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.6-7
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv
Názov položky
Audit účtovnej závierky za rok 2020: 5.000,00 Eur
Vyúčtovania energií a iné rezervy: 3.000,00 Eur
Zamestnanecké požitky: 7.000,00 Eur
Prebiehajúce a hroziace súdne spory: 22.000,00 Eur

Predpokladaný rok použitia
2021
2021
2021
2021

2. Záväzky podľa doby splatnosti
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
c) popis významných položiek záväzkov
Záväzok
Záväzky zo sociálneho fondu
Dodávateľské faktúry
Zamestnanci
Odvody do poisťovní a DzPFO
Ostatné záväzky

Hodnota záväzku
Opis
3 967,37 Eur
55 196,58 Eur Nezaplatené dodávateľské faktúry
112.738,56 Eur Záväzky - mzdy za 12/2020
93 996,13 Eur Zo mzdy za 12/2020
9 153,38Eur

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9
Mestská časť spláca dva investičné bankové úvery poskytnuté Všeobecnou úverovou
bankou, a.s. v roku 2012 a v roku 2017, ktorých výška nesplatenej istiny k 31.12.2020 je
1.504.292,00 Eur, z toho 342.924,00 Eur je krátkodobá časť úveru.
b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Investičné bankové úvery bol poskytnuté bez zabezpečenia.
c) dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy (riadky 150 a 176
súvahy)
Mestská časť nevykazuje poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé emitované
dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy.
d) prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné
výpomoci
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Mestská časť nevykazuje prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé
návratné finančné výpomoci.
4. Časové rozlíšenie
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov
budúcich období
Popis významnej položky časového rozlíšenia
Výdavky budúcich období spolu:
Výnosy budúcich období spolu z toho:
kapitálové transfery
ostatné

Zostatok k 31.12.2018
0,00 Eur
1.401.191,12 Eur
1.401.191,12 Eur
0,00 Eur

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
Kapitálový transfer
Elektronizácia
Denný stacionár
Karpatské námestie
MŠ Novohorská
Urban park, auto

Zúčtovanie do výnosov budúcich období
6.113,25 Eur
254.073,61 Eur
116.686,01 Eur
529.625,44 Eur
494.692,81 Eur

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
- nájomné
- stravné
- ostatné
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob
c) aktivácia
622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy
633 - Výnosy z poplatkov
e) finančné výnosy
f) mimoriadne výnosy
g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC
a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy

Suma
k 31.12.2020
(Eur)

Suma
k 31.12.2019
(Eur)

879.132,86
455.976,80
88.948,37
334.207,69

951.370,75
447.915,60
111.718,85
391.736,30

10.839,60

13.772,80

7.045.059,19
103.931,00
0,00
0,00

6.502.207,39
1.328.942,79
761,12
0,00

0,00
0,00
350.049,59
12.731,03
2.436,06
40.315,26
50.702,50

0,00
0,00
185.564,80
4.593,22
0,00
84.513,99
5.915,00

50.787,31

0,00
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699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
h) ostatné výnosy
641 - Tržby z predaja DNM a DHM
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (SÚ, MsP)
648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

475.893,60

517.104,09

13.930,20
21.247,62
306.266,64

39.270,41
9.690,00
2.505.925,09

65.234,00
105.597,41

61.000,00
1.648,52

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
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne poistenie
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
553 - Tvorba ostatných rezerv
558 - Tvorba ostatných opravných položiek
f) finančné náklady
561 - Predané CP a podiely
562 - Úroky
563 - Kurzové straty
568 - Ostatné finančné náklady
g) mimoriadne náklady
572 - Škody
h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO
zriadených obcou alebo VÚC
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo
verejnej správy
i) ostatné náklady
541 - ZC predaného DNM a DHM
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
546 - Odpis pohľadávky
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
549 - Manká a škody
j) dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov

Suma
k 31.12.2020
(Eur)

Suma
k 31.12.2019
(Eur)

360.387,39
235.257,04

253.951,68
224.713,95

423.880,99
106,28
3.444,92
911.484,84

274.972,54
6.048,16
4.050,91
979.371,27

1.998.409,06
634.488,63
3.896,00
106.879,58

1.879.931,60
629.623,03
4.000,00
106.132,83

395.235,21

15.258,80

577.280,93
37.000,00
62.953,78

759.702,98
65.234,00
40.730,16

0,00
6.719,02
0,06
23.247,28

0,00
5.047,42
0,00
22.861,54

0,00

0,00

2.911.842,97

2.896.453,36

97.043,48

144.636,41

662,22
100,00
100.939,28
28.946,78
543,57

76.704,05
20,00
0,00
15.167,56
0,00

0,00

0,00

10/13

Mestská časť Bratislava-Rača
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2020
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

(r.2020 +2019): 7.680,00 Eur

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Mestská časť nevykazuje majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
2. Ďalšie informácie
Významné položky
Operatívna evidencia drobného majetku
Materiál v skladoch civilnej ochrany
Odpísané pohľadávky

Hodnota
405.299,61 Eur
23.984,57 Eur
99.782,45

Účet
751 10
751 20, 751 50
751 40

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 - tabuľka č.10.
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
- tabuľka č.10.
Textová časť k tabuľke č.10: Mestská časť neeviduje žiadne iné aktíva a iné pasíva.
c) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej
jednotky - tabuľka č.11
Textová časť k tabuľke č.11: Mestská časť neeviduje nehnuteľné kultúrne pamiatky v správe
alebo vo
vlastníctve.
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d) informácia, či sú iné aktíva a iné pasíva vykázané voči účtovnej jednotke súhrnného celku
Mestská časť neeviduje žiadne iné aktíva a iné pasíva voči účtovnej jednotke súhrnného celku.
2. Ostatné finančné povinnosti - tabuľka č.10
Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných
výkazoch.
Textová časť k tabuľke č.10:
Mestská časť neeviduje žiadne ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v účtovných
výkazoch.
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

Spriaznená osoba

Media Rača, spol. s
r.o.

Hodnotové
Informácia
Informácia
vyjadrenie
o neukončených
o cenách/hodnotách
obchodu/transakcie obchodoch/transakciách
realizovaných
Druh obchodu/ alebo percentuálne
v hodnotovom
obchodov/transakcií
druh transakcie
vyjadrenie
vyjadrení
medzi účtovnou
obchodu/transakcie
obchodu/transakcie
jednotkou
k celkovému
alebo percentuálnom
a spriaznenými
objemu
vyjadrení
osobami
obchodov/transakcií obchodu/transakcie k
realizovaných ÚJ
celkovému objemu
obchodov/transakcií
realizovaných ÚJ
Zabezpečenie
26.600,00 Eur
mediálnych
služieb
Iné

870,00 Eur

Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14
Textová časť k tabuľke č.12-14:
Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa
10.12.2019 uznesením č. UZN 152/10/12/19/P.
Zmeny rozpočtu:
- 21.01.2020 uznesením č. UZN 182/21/01/20/P,
- 11.02.2020 uznesením č. UZN 192/11/02/20/P,
- 31.03.2020 uznesením č. UZN 205/31/03/20/P,
- 12.05.2020 uznesením č. UZN 239/12/05/20/P,
- 30.06.2020 uznesením č. UZN 263/30/06/20/P,
- 29.09.2020 uznesením č. UZN 290/29/09/20/P,
- 15.12.2020 uznesením č. UZN 313/15/12/20/P,
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ďalšie úpravy rozpočtu počas roka boli vykonané v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
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 - 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 2020 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo
vykázanie v účtovnej závierke za rok 2020.
Mestská časť eviduje správy týkajúce sa COVID-19 (Coronavirusu). V čase zostavenia
účtovnej závierky informácie okolo COVID-19 naznačujú, že ide o pokračujúcu pandémiu
značného rozsahu. Preto predpokladáme jej negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na
jednotlivcov. Uvedené môže mať za následok zníženie príjmov aj pre rok 2021, čo môže mať
vplyv na potrebu úpravy plánov s následným obmedzením aktivít mestskej časti. Pretože sa
situácia stále vyvíja, vedenie mestskej časti si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne
odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na celkovú činnosť mestskej časti. Vedenie
mestskej časti bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu, pričom podnikne všetky
možné kroky na zmiernenie negatívnych dopadov v roku 2021.
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