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Mesto Rajec zverejňuje Návrh záverečného účtu za rok 2019, podľa §-u 9 

ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, na verejnú diskusiu a 

vyjadrenia obyvateľov – aktualizácia použitia finančných prostriedkov 

z výsledku rozpočtového hospodárenia – tvorba rezervného fondu 

 

Výsledok hospodárenia za rok 2019 a jeho rozdelenie   
 

Hospodárenie Mesta Rajec Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

Bežné  príjmy spolu 5 745 734,91 

z toho : bežné príjmy mesta   5 451 476,93 

             bežné príjmy ZŠ 95 918,08 

             bežné príjmy ZUŠ 52 281,39 

             bežné príjmy DV   146 058,51 

Bežné výdavky spolu 5 119 380,79 

z toho : bežné výdavky  mesta 2 832 557,46 

             bežné výdavky ZŠ 1 412 554,98 

             bežné výdavky ZUŠ 533 877,79 

             bežné výdavky DV 340 390,56 

Bežný rozpočet 626 354,12 

Kapitálové  príjmy spolu 159 483,96 

z toho : kapitálové  príjmy mesta 159 483,96 

Kapitálové  výdavky spolu 557 804,26 

z toho : kapitálové  výdavky  mesta  555 356,26 

             kapitálové  výdavky  ZŠ 2 448,00 

Kapitálový rozpočet  - 398 320,30 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 228 033,82 

 

V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto  

prebytku vylučujú :  

- nevyčerpané prostriedky z normatívu, účelovo určené na bežné výdavky  

poskytnuté v rozpočtovom roku 2019  v sume  23 900,00 €, ktoré ZŠ- Rajec 

odviedla mestu a ktoré je možné použiť do 31. marca nasledujúceho 

rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č.523/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy,  

 

- nevyčerpané prostriedky na učebnice, účelovo určené na bežné výdavky  

poskytnuté v rozpočtovom roku 2019  v sume  198,00 €, ktoré ZŠ- Rajec 

odviedla mestu a ktoré je možné použiť do 31. marca nasledujúceho 

rozpočtového roka v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č.523/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy,  

 



2 
 

- nevyčerpané prostriedky na obedy zadarmo, účelovo určené na obedy  

poskytnuté v rozpočtovom roku 2019  v sume  14 533,20 €, ktoré ZŠ- Rajec 

odviedla mestu, a ktoré je možné použiť v nasledujúcom kalendárnom roku, 

 

- nevyčerpané prostriedky na obedy zadarmo, účelovo určené na obedy  

poskytnuté v rozpočtovom roku 2019  v sume  4 298,40 €, ktoré MŠ- Rajec 

odviedla mestu, a ktoré je možné použiť v nasledujúcom kalendárnom roku, 

 

- nevyčerpané prostriedky z dopravného poskytnuté v rozpočtovom roku 2019, 

ktoré sú účelovo určené za mesiac december a zúčtované v roku 2019 v sume  

1 754,93 €, ktoré ZŠ- Rajec odviedla mestu, 

 

- nevyčerpané prostriedky v sume 2 230,15 € v Domove vďaky za neobsadené 

miesta v zariadení sociálnych služieb, ktoré je mesto Rajec povinné v zmysle 

zmluvy č. 579/2018-M-ORF o poskytnutí finančného príspevku vrátiť 

Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny do 31.3.2020. Tieto prostriedky boli 

účelovo určené v rozpočtovom roku 2019,  

 

- nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 

18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 

bývaní v z.n.p. v sume 25 324,69 €, 

 

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené pre SOcÚ vo výške 195,14 €, 

 

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na sociálne zariadenie v sume 8 600,00 

€, 

 

- nevyčerpaný transfer od Nadácie Spoločne pre región účelovo určený, ktorý 

v zmysle zmluvy bude čerpaný v roku 2020 vo výške 504,37 €,  

  

- prijatá zábezpeka na základe podmienky verejného obstarávania pre 

modernizáciu odborných učební, ktorá bude v zmysle VO vrátená v roku 2019 vo 

výške 900,00 €.  

 

- nevyčerpané prostriedky od rodičov na stravu v ZŠ vo výške  2 901,45 € 

 

- nevyčerpané prostriedky od rodičov na stravu v MŠ ŠJ vo výške  1 560,02 €. 

 

Vylúčenie z prebytku  86 900,35 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 141 133,47 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia, po vylúčení účelovo určených prostriedkov t.j prebytok 

celkom je vo výške 141 133,47 €.  

 

Mesto Rajec z výsledku hospodárenia za rok 2019 tvorí v zmysle §-u 15 ods.1 a 4 zákona 

č.583/2004 Z.z. rezervný fond v sume 141 133,47 €. 

 

Príjmy z finančných operácií 468 002,72 

Príjmy z finančných operácií RO 1 914,78 
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Výdavky z finančných operácií 238 715,88 

Rozdiel finančných operácií 231 201,62 

 

 

Hospodárenie obce  141 133,47 

Rezervný fond z prebytku hospodárenia   141 133,47 

Rozdiel finančných operácií                                                   231 201,62 

Upravené hospodárenie mesta 231 201,62 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta v sume 78 810,00 € navrhujeme 

použiť na transakcie verejného dlhu – splácanie dlhodobých istín z úverov 

Mesta Rajec. 

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta v sume 152 391,62 € navrhujeme 

použiť na kapitálové výdavky Mesta Rajec. 
 

Výsledok hospodárenia v zriadených rozpočtových organizáciách mesta: 

 

        Mesto Rajec je zriaďovateľom troch rozpočtových organizácií: 

 

a) Základná škola (ZŠ), súčasťou ktorej je aj školský klub detí a školská jedáleň.  

 

        Výsledok rozpočtového hospodárenia v ZŠ za rok 2019: 

 

 Hospodárenie Základnej školy  

Poskytnuté prostriedky 1 415 002,98 

Čerpané prostriedky 1 415 002,98 

Rozdiel  0,00 

 

Vyhodnotenie vlastných príjmov  Základnej školy  

Príjmy  97 832,86 

Príjmy odvedené Mestu Rajec 97 832,86 

Rozdiel  0,00 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019   0,00 
Pripísané na účet Mesta Rajec  0,00 

 

Výsledok  hospodárenia  v zmysle zákona o účtovníctve (ust.§ 2, ods.4 písm. h), zistený 

prostredníctvom akruálneho princípu, t.j. strata vo výške 5 005,72 €,  sa prevedie na ťarchu  

účtu 428  -  nevysporiadaný  výsledok hospodárenia za rok 2019. 
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b)  Základná umelecká škola (ZUŠ).  

                  

        Výsledok rozpočtového hospodárenia v ZUŠ za rok 2019: 

 

 

Hospodárenie Základnej umeleckej školy  

Poskytnuté prostriedky 533 915,39 

Čerpané prostriedky 533 877,79 

Rozdiel  37,60 

 

Vyhodnotenie vlastných príjmov  Základnej umeleckej školy  

Príjmy  52 281,39 

Príjmy odvedené Mestu Rajec 52 281,39 

Rozdiel  0,00 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019   37,60 
Pripísané na účet Mesta Rajec dňa 3.1.2020 37,60 

 

Výsledok  hospodárenia  v zmysle zákona o účtovníctve (ust.§ 2, ods.4 písm. h), zistený 

prostredníctvom akruálneho princípu, t.j. strata vo výške 2 208,23 €,  sa prevedie na ťarchu  

účtu 428  -  nevysporiadaný  výsledok hospodárenia za rok 2019. 

 

c)  Domov vďaky (DV) - sociálne zariadenie s celodennou starostlivosťou. 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia v DV za rok 2019: 

 

Hospodárenie Domova vďaky  

Poskytnuté prostriedky 340 391,23 

Čerpané prostriedky 340 390,56 

Rozdiel  0,67 

 

Vyhodnotenie vlastných príjmov  Domova vďaky  

Príjmy  146 058,51 

Príjmy odvedené Mestu Rajec 146 058,51 

Rozdiel  0,00 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019   0,67 
Pripísané na účet Mesta Rajec dňa 22.1.2020  0,67 

 

Výsledok  hospodárenia  v zmysle zákona o účtovníctve (ust.§ 2, ods.4 písm.h), zistený 

prostredníctvom akruálneho princípu, t.j. strata vo výške 1 074,20 €,  sa prevedie na ťarchu  

účtu 428  -  nevysporiadaný  výsledok hospodárenia za rok 2019. 
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V Rajci, 17.04.2020                                                                           Ing.  Milan L i p k a v.r. 

                    primátor mesta 

 

Vyvesené : 29.04.2020 

Zvesené : 

 

Návrh záverečného účtu Mesta Rajec je zverejnený na stránke http://www.rajec.sk/ - 

úradná tabuľa Mesta Rajec. Účtovné závierky sú zverejnené na stránke: www.registeruz.sk. 

 

Register účtovných závierok (ďalej len „register“) vznikol s cieľom zlepšenia a zjednodušenia 

podnikateľského prostredia a zníženia administratívnej náročnosti podnikania. Zároveň má 

zlepšiť dostupnosť a kvalitu informácií o účtovných jednotkách. Register je zriadený 

zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”). 

Register je informačným systémom verejnej správy, ktorého prevádzkovateľom je 

DataCentrum z poverenia Ministerstva financií SR.  

 

 Register začal plniť svoje úlohy od 1. januára 2014 a povinne zverejňuje dokumenty podľa § 

23 ods. 2 zákona zostavené k 31. decembru 2013 a neskôr. Pomocou webovej stránky môžu 

používatelia:  

- vyhľadávať v zozname účtovných jednotiek 

- prezerať dostupné účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejňované v registri 

- prezerať, ukladať a tlačiť účtovné výkazy a ďalšie dokumenty zverejňované v registri 

 
 

http://www.rajec.sk/

