
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výročná správa 
 

Mesta Rajec 
 

ku konsolidovanej účtovnej závierke 
 

za rok 2009 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 



 2

 

 
 

OBSAH  

I.      Úvod 
II.     Organizačná štruktúra mesta 
III. Rozpočet mesta  
IV.      Konsolidovaný celok -  všeobecné údaje 
V.      Informácie o metódach a postupoch konsolidácie 
VI. Konsolidovaná závierka 
VII. Záver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3

I. Úvod 
 

História mesta  
Rajec je historicky najstaršou osadou Rajeckej doliny, čo dokazujú archeologické nálezy.  

Najstaršia písomná pamiatka, ako historický údaj o Rajci, je z 12.storočia, keď v listine kráľa 
Bélu III. z r.1193 sa v rámci Trenčianskeho hradu prvý raz spomína Rajec ako Raich. Rajec 
ako mesto sa spomína v dokladoch už v r.1397 a 1417. Výsadnú listinu pre mestské trhy vydala 
mestu kráľovná Mária Terézia v r.1749 a potvrdila ňou výsadnú listinu kráľa Mateja II. 
z r.1609. V novodobej histórii bolo mesto Rajec v rokoch  1950-56 sídlom okresu.  
 
Pamiatky  

Z pamiatok mesta  má dominantné postavenie štvoruholníkové námestie s typickými 
znakmi stredovekého gotického urbanizmu, ktoré vznikalo v 15. a 16. storočí, s hlavnou 
stavbou mestskej radnice, pôvodne jednoposchodovej stavby. Teraz po ostatnej rekonštrukcii 
z r.1992 slúži ako obradná, koncertná a výstavná sieň.  

Ďalšou pamiatkou na námestí je budova Mestského múzea. Je to jednoposchodová 
renesančná stavba zo 17.storočia, ktorá bola pôvodne mestským pivovarom a hostincom.  

Na námestí sa zachoval klasicistický stĺp so sochou Svätej Trojice, postavený z darov 
občanov v r.1818. 

Ďalšou pamiatkou je Farský rímsko-katolícky kostol sv.Ladislava. Pôvodne je to gotická 
stavby s prvou zmienkou z r.1368. Za zmienku stoja aj historicky zaujímavé organy z dielne 
miestnej rodiny Pažických z r.1771 inštalované vo farskom kostole, z ktorých však po 
opravách a viacerých rekonštrukciách zostala pôvodná len vonkajšia skriňa. Do areálu kostola 
bol v r.1976 umiestnený stĺp so sochou sv. Jána Nepomuckého, ktorý bol pôvodne na začiatku 
19.storočia  umiestnený na námestí. 
 
Geografická poloha.  
        Mesto leží na južnom výbežku Žilinskej kotliny, na hornom toku rieky Rajčianky. 
Celková rozloha územia mesta dosahuje 81 km2. 
 
Demografické údaje. 

Počet obyvateľov k 31.12.2009: 6 017 obyvateľov 

Symboly mesta. 
Symboly mesta Rajec sú určené  Štatútom mesta Rajec a sú to: erb (znak) Rajca, zástava a 
vlajka Rajca, pečať Rajca a farby mesta Rajca.  

 
Základná charakteristika Mesta Rajec 
       Súčasná charakteristika mesta je doložená štatútom mesta prijatým Mestským 
zastupiteľstvom Rajca v súlade so Štvrtou hlavou Ústavy SR a ustanoveniami zákona o 
obecnom zriadení č.369/1990 Z.b. v platnom znení.  
       Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je 
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 
Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho 
územia a o potreby obyvateľov  mesta. 
 
Výchova a vzdelávanie  
       Výchovu detí v predškolskom veku v meste poskytujú materské školy na ul. Mudrochovej 
a Obrancov mieru. Základné vzdelávanie zabezpečuje Základná škola na ul. Lipovej a       
Cirkevná škola sv. Jána Vianneyho, Nám.Andreja Škrábika. Pre záujmové vzdelávanie mesto 
zriadilo Základnú umeleckú školu, ul.1.mája v Meste Rajec pôsobia aj dve stredné školy 
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Gymnázium na ul. Javorovej a Osemročné gymnázium Andreja Škrábika, Nám.A.Škrábika 
v Rajci. 
 
 Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje Poliklinika – Rajec, neštátne zdravotnícke 
zariadenie, na ul. Hollého v Rajci. 

 
Sociálne zabezpečenie 

Sociálne služby v obci zabezpečuje príspevková organizácia mesta, Domov vďaky, ako 
kombinované zariadenie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov s celodennou 
starostlivosťou. Okrem tohto zariadenia mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu v rámci 
svojej originálnej právomoci.  
 
 Kultúra 
        Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko, príspevková 
organizácia mesta Rajec a Mestské múzeum. Okrem týchto zariadení mesto vlastní Kultúrny 
dom na ul.1.mája v Rajci, v ktorom sú vytvorené priestory na organizovanie rôznych 
kultúrnych podujatí. 
 
 Hospodárstvo  

Poskytovanie služieb v meste : 
- predajne potravín siete COOP - Jednota, TESCO a desať súkromných predajní potravín 

a zeleniny, 
- služby komunálneho charakteru zabezpečujú kaderníctva, v meste pôsobia súkromné 

autoservisy, sklenárske dielne a  servisy PC techniky 
- predaj priemyselného a spotrebného tovaru zabezpečuje 13 súkromných predajní 

(v kombináciách s iným tovarom) 
- rekreačné služby v letnej sezóne v meste poskytuje termálne kúpalisko - Veronika. 
- ubytovacie služby zabezpečuje 1 penzión (okrem toho je v meste ešte 1 penzión a 1 

hotel mimo prevádzku) 
 V meste pôsobia väčšie priemyselné prevádzky: 
- na výrobu betónových prefabrikátov,  spracovávanie drevnej hmoty, textilná výroba , 

výroba potravín(dve pekárne, cukráreň) 
      Ďalej v meste pôsobia viaceré živnostenské dielne s drevárskou a rezbárskou výrobou. 
      Najvýznamnejší poľnohospodársky podnik na území mesta je Agroregión, a.s., Rajec. 
 
 

II. Organizačná štruktúra mesta 
 
Primátor mesta: Ing. Ján Rybárik 
Zástupca primátora : RNDr. Jaroslav Pecho 
Hlavný kontrolór mesta: Ing. Bibiána Sekáčová  

Mestské zastupiteľstvo: je 13 členné 

Komisie zriadené pri mestskom zastupiteľstve: Komisia výstavby a životného prostredia 
                                                                            Komisia finančná                                           
                                                                            Komisia sociálno-zdravotná                                                      
                                                                            Komisia pre šport , kultúru a školstvo  
                                                                            Komisia pre ochranu verejného poriadku                                  
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 Mestský úrad - Rajec, ako výkonný orgán mesta, vedie jeho prednosta Mgr. Jozef Pauko. 
 Organizačné členenie MsÚ: Sekretariát primátora mesta Rajec 
                                              Oddelenie správy 
                                              Oddelenie finančné 
                                              Oddelenie výstavby a životného prostredia. 
                                              Mestská polícia 
                                              SOcÚ 

 
                                                

III. Rozpočet mesta  
 
       Mesto hospodári s jemu zverenými prostriedkami v zmysle platných právnych predpisov 
a jeho rozpočet, ktorý sa pripravuje na tri roky a schvaľuje na príslušný rok, je zostavený 
v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov.  
         Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom 
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie jeho úloh a funkcií  v príslušnom rozpočtovom 
roku. Rozpočet mesta  vyjadruje samostatnosť hospodárenia. V rozpočte sa uplatňuje 
rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Mesto vedie akruálne účtovníctvo 
a zostavuje  aj programový rozpočet s cieľmi a zámermi. 
 
 

IV. Konsolidovaný celok -  všeobecné údaje 

 

Identifikačné údaje o  konsolidujúcej účtovnej jednotke 

 

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky Mesto Rajec 

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 

Dátum založenia, vzniku konsolidujúcej účtovnej jednotky 1.1.1991 

 

Identifikačné údaje o konsolidovaných  účtovných  jednotkách – rozpočtových organizáciách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky 

 

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky Základná škola 

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Lipová 2, 015 01 Rajec 

Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky 1.7.2002 

 

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky Základná umelecká škola 

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Ul. 1. Mája 412/1, Rajec 

Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky 1.7.2002 
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Identifikačné údaje o konsolidovaných  účtovných  jednotkách – príspevkových  

organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky 

 

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky Domov vďaky 

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky 
Námestie Andreja Škrábika 38/3, 

Rajec 

Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky 15.12.1992 

 

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky Mestské kultúrne stredisko Rajec 

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec 

Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky 15.02.1985 

 

 

Identifikačné údaje o konsolidovaných  účtovných  jednotkách – obchodných spoločnostiach 

 

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky Bineko, spol.s.r.o 

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec 

Dátum založenia/vzniku konsolidovanej účtovnej  jednotky 15.11.1996 

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky (obce resp. VÚC) 
na  základnom imaní, hlasovacích právach konsolidovanej 
účtovnej  jednotky (obchodnej spoločnosti)  

35% 

 

Informácie o zamestnancoch konsolidovaného celku  

 

Priemerný počet zamestnancov  konsolidovaného celku 
(obce resp. VÚC) počas účtovného obdobia 

196 

 z toho : Počet  vedúcich  zamestnancov  19 

 

Informácie o zostavení individuálnej účtovnej závierky konsolidovanej účtovnej jednotky – 

obchodnej spoločnosti, ak je iný ako 31.12.2009 

 

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky - 

Deň, ku ktorému  bola  zostavená individuálna účtovná 

závierka konsolidovanej účtovnej jednotky 

- 
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Informácie o výške podielov na výsledku hospodárenia konsolidovaných účtovných jednotiek 

(obchodných spoločností), ktoré konsolidujúca účtovná jednotka (obec resp. VÚC) ovláda 

alebo vykonáva v nich podstatný vplyv, ktoré boli nadobudnuté  v priebehu účtovného 

obdobia 

 

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky - 

Výška podielu na výsledku hospodárenia - 

 

Informácie o výsledku hospodárenia z dôvodu predaja majetku medzi účtovnými jednotkami 

konsolidovaného celku (obce resp. VÚC) 

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky   _ 

Výsledok hospodárenia  (+/-)  z predaja majetku v rámci 

konsolidovaného celku 

  _ 

 

Informácie o metódach oceňovania použitých pri ocenení jednotlivých položiek 

konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Rajec. 

 Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti. Za základ sa berú 
všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe 
ku dňu zostavenia účtovnej závierky. 

 
 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, 

ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, 
poistné a pod.).  
 

 Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku nie sú úroky 
z úverov. 
 

 Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré 
predstavujú  všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky 
nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť. 
 

 Dlhodobý majetok nadobudnutý darovaním sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou 
cenou, teda cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. 
 

 Dlhodobý majetok nadobudnutý prevodom správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz 
viedol v účtovníctve. 
 

 Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. 
 

 Deriváty sa pri nadobudnutí oceňujú cenou obstarania a ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, reálnou hodnotou. 
 

 Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. 
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 Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou. 

       
 Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi t.j. priamymi 

nákladmi vynaloženými na tvorbu zásob ako aj časťou nepriamych nákladov, ktoré sa 
k tvorbe zásob vzťahujú.  
 

 Pohľadávky sa oceňujú v menovitej hodnote. 
 

 Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich 
s obstaraním.   
 

 Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. 
 

 Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 
  

 Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. 
  

 Záväzky sa pri ich prevzatí oceňujú obstarávacou cenou. 
  

 Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, 
uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.  

 

V. Informácie o metódach a postupoch konsolidácie 
 
         Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Rajec bola zostavená v súlade so zákonom č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v súlade s Opatrením Ministerstva 
financií Slovenskej republiky  zo dňa 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008 – 31, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti 
o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe. 
 

Zahrnutie konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky 

Názov resp. obchodné meno  

konsolidovanej účtovnej jednotky 

Metóda  

úplnej 

konsolidácie 

Metóda  

podielovej 

konsolidácie 

Metóda  

vlastného 

imania 

Základná škola áno - - 

Základná umelecká škola áno - - 

Domov vďaky áno - - 

Mestské kultúrne stredisko Rajec áno - - 

Bineko, spol. s.r.o - - áno 

 

Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pri dcérskych účtovných jednotkách. 

Metóda podielovej konsolidácie bola použitá pri spoločných účtovných jednotkách. 

Metóda vlastného imania bola použitá pri pridružených účtovných jednotkách. 
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Moment prvej konsolidácie kapitálu : 

 Pri  rozpočtových organizáciách je to deň ich zriadenia.  

 Pri  príspevkových  organizáciách je to deň ich zriadenia.  

 Pri obchodných spoločnostiach je to deň obstarania podielov. 

 

VI. Konsolidovaná závierka 

 

       Pozostáva z týchto častí, ktoré sú prílohou výročnej správy: 

a) Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2009 

b) Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec 

k 31.12.2009 

c) Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierky 

 

      Konsolidovaný celok Mesta Rajec zahŕňa 2 rozpočtové organizácie, 2 príspevkové 
organizácie a 1 obchodnú spoločnosť;  
    

 Základná škola ul. Lipová 2 je plno organizovaná, je rozpočtovou organizáciou Mesta 
Rajec s právnou subjektivitou, súčasťou, ktorej je aj školský klub detí a školská jedáleň. 

 Základná umelecká škola ul.1.mája 412/1 je rozpočtovou organizáciou Mesta Rajec s 
právnou subjektivitou. 

 Domov vďaky - príspevková organizácia  má právnu subjektivitu, je zriadená mestom 
Rajec, a je kombinovaným zariadením domova sociálnych služieb s celodennou 
starostlivosťou a domova dôchodcov.  

 Mestské kultúrne stredisko Rajec - príspevková organizácia  má právnu subjektivitu, je 
zriadená mestom Rajec, na zabezpečovanie a rozvíjanie kultúrno-spoločenských aktivít 
v meste. 

 Bineko, spol.s.r.o., - podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky mesta Rajec na  
základnom imaní, hlasovacích právach konsolidovanej účtovnej  jednotky obchodnej je 
35%. 
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Vybraté ukazovatele zo súvahy 

 

 

STRANA AKTÍV 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Eliminácia
Konsolidovaná 

súvaha k 
31.12.2009 

Mesto 
Rajec ZŠ ZUŠ DV MsKS Agregovaná 

súvaha     

SPOLU MAJETOK  11314455 237424 26202 22243 4147 11604471 -181127 11423344

Dlhodobý nehmotný majetok   8976 0 0 0 0 8976  8976
Dlhodobý hmotný majetok  8799571 169606 4466 0 0 8973643  8973643
Dlhodobý finančný majetok   1249414 0 0 0 0 1249414  1249414
Zásoby  1788 2818 0 4470 0 9076  9076
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej 
správy 174072 8538 0 0 0 182610 -174071 8539

Dlhodobé pohľadávky  2014 0 0 0 0 2014  2014
Krátkodobé pohľadávky 96461 0 0 3927 320 100708 100708
Finančné účty 611744 56462 21707 13583 3792 707288  707288

Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
dlhodobé súčet  

358494 0 0 0 0 358494  358494

Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
krátkodobé súčet  

7056 0 0 0 0 7056 -7056 0

Časové rozlíšenie súčet  4865 0 29 263 35 5192  5192

STRANA PASÍV 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Eliminácia
Konsolidovaná 

súvaha k 
31.12.2009 

Mesto 
Rajec ZŠ ZUŠ DV MsKS Agregovaná 

súvaha     

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 11314455 237424 26202 22243 4147 11604471 -181127 11423344

Oceňovacie rozdiely -52 0 0 0 0 -52  -52,00
Fondy  0 0 0 294 0 294  294,00
Výsledok hospodárenia  7968492 -5 -108 -15465 -1256 7951658 -55902 7895756,00
Rezervy 36696 8545 0 3950 1830 51021  51021,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej 
správy 54155 113338 4467 0 364 172324 -118169 54155,00

Dlhodobé záväzky  989227 486 222 2312 54 992301 992301,00
Krátkodobé záväzky 223950 58792 21621 31152 3138 338653 -7056 331597,00
Bankové úvery a výpomoci súčet 747441 0 0 0 0 747441  747441,00

Časové rozlíšenie 1294546 56268 0 0 17 1350831  1350831,00

                             

 Mesto Rajec poskytlo návratnú finančnú výpomoc Domovu vďaky v rámci 
konsolidovaného celku. Vzájomná pohľadávka a záväzok v konsolidovanom celku bol 
eliminovaný vo výške 7 056 €. 
 

 Najviac ekonomických transakcií sa realizovalo medzi týmito konsolidovanými 
účtovnými jednotkami Mesto Rajec - Základná škola a Základná umelecká škola.   
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Vybraté ukazovatele z výkazu ziskov a strát 

 

 

 

 Konsolidovaný celok vykazuje  vzájomné výnosy v účtovných jednotkách  

NÁKLADY 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Eliminácia 
Konsolidovaná 

súvaha k 
31.12.2009 

Mesto 
Rajec ZŠ ZUŠ DV MsKS Agregovaná 

súvaha     

Náklady spolu 2459543 899396 286093 261330 87899 3994261 -498646 3495615

Spotrebované nákupy 308704 148614 33265 79232 14029 583844 0 583844
Služby 445637 35399 14424 21762 23429 540651 0 540651
Osobné náklady 742794 640840 217280 159791 48538 1809243 0 1809243
Dane a poplatky 730 0 0 0 0 730 0 730
Ostatné náklady na prevádzkovú  činnosť   39553 18380 0 1 0 57934 0 57934
Odpisy, rezervy a opravné položky z 
prevádzkovej a finančnej činnosti a 
zúčtovanie časového rozlíšenia  

323558 27815 1152 0 1625 354150 0 354150

Finančné náklady 48805 1066 430 544 278 51123 0 51123
Mimoriadne náklady  0 0 0 0 0 0 0 0
Náklady na transfery a náklady z odvodu 
príjmov  549762 27282 19542 0 0 596586 -498646 97940

VÝNOSY,DAŇ Z PRÍJMOV A 
VYSLEDOK HOSPODÁRENIA 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Eliminácia 
Konsolidovaná 

súvaha k 
31.12.2009 

Mesto 
Rajec ZŠ ZUŠ DV MsKS Agregovaná 

súvaha     

Náklady spolu 2687491 899396 298586 261340 89559 4236372 -554912 3681460

Tržby za vlastné výkony a tovar 26473 84424 19430 126289 16274 272890 0 272890
Zmena stavu vnútroorganizačných 
zásob   0 0 0 0 0 0 0 0

Aktivácia 0 0 0 0 0 0 0 0
Daňové a colné výnosy a výnosy z 
poplatkov   1900587 0 0 0 0 1900587 0 1900587

Ostatné výnosy z prevádzkovej 
činnosti        379624 0 111 0 0 379735 0 379735

Zúčtovanie rezerv a opravných 
položiek z prevádzkovej činnosti  

145404 7079 6672 0 0 159155 0 159155

Finančné výnosy 10792 0 19 40 5 10856 0 10856
Mimoriadne výnosy 803 0 0 0 0 803 0 803
Výnosy z transferov a rozpočtových 
príjmov v štátnych rozpočtových 
organizáciách a príspevkových 
organizáciách 

0 0 0 0 0 0 0 0

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

223808 807893 272354 135011 73280 1512346 -554912 957434

Výsledok hospodárenia pred 
zdanením   227948 0 12493 10 1660 242111 -56266 185845

Splatná daň z príjmov 0 0 3 11 27 41 0 41
Dodatočne platená daň z príjmov 0 0 0 0 0   0 0

Výsledok hospodárenia po zdanení  227948 0 12490 -1 1633 242070 0 185804
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        Po zrealizovaní konsolidačných úprav na strane záväzkov a pohľadávok ako aj na strane        
výnosov a nákladov došlo k zmene výsledku hospodárenia o 56 266 €. Zmenila sa výška 
záväzkov a pohľadávok o 181 127 €  po odpočítaní vzájomných vzťahov a zmenila sa výška 
nákladov o 498 646 € a výnosov o 554912 € po odpočítaní vzájomných výnosov a nákladov.  

 
 
 

Metóda vlastného imania bola použitá pri pridruženej účtovnej jednotke 

        Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky mesta Rajec na  základnom imaní, hlasovacích 
právach konsolidovanej účtovnej  jednotky obchodnej spoločnosti Bineko, spol.s.r.o., Námestie 
SNP 2/2, Rajec je 35% - 8 431 €. 
 

 Konsolidovaný celok neupravoval podiel vo vlastnom imaní, vykázané podiely 
v dlhodobom finančnom majetku vyjadrujú vlastné imanie v pridruženej 
účtovnej jednotke. 

 

 

VII. Záver 
         Mesto Rajec ako materská konsolidujúca účtovná jednotka a ním dcérske konsolidované 
účtovné jednotky tvoria celok, ktorým mesto zabezpečuje výkon samosprávnych činností ale aj 
činností v rámci prenesených kompetencií štátu na mesto v zmysle platných právnych 
predpisov. Konsolidovaná účtovná závierka nie je účtovnou závierkou zostavenou za účelom 
vykázania plnenia rozpočtu. Jej základným účelom je poskytnúť informácie o konsolidovanom 
celku ako o jednej ekonomickej jednotke, aby sa zabezpečilo lepšie riadenie konsolidovaného 
celku, jeho majetku a záväzkov, nákladov a výnosov tak, aby účtovné jednotky boli jednou 
ekonomickou jednotkou. Umožňuje komplexný pohľad na konsolidovaný celok s možnosťou 
riadenia súčasnej situácie ale aj perspektívy a plánovania všetkých súčastí mesta ako jedného 
celku.    

 
 
                        

 

 

                        

Zodpovedná osoba za  vypracovanie                                 Štatutárny orgán 

Tatiana Záborská – ved.fin.odd.                                        Ing. Ján Rybárik - primátor     

 


