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1.  Úvodné slovo starostu obce 

Vážení občania!

Nájsť vhodný systém na fungovanie obce a celkového chodu samosprávy nie je jednoduchá
záležitosť. Každá obec si vyžaduje individuálny prístup a nastavenie pravidiel,  ktoré posunú
obec  k rozvoju  a zveľadeniu  majetku,  vzťahov  a celkovej  atmosféry  v obci  nielen  pre
obyvateľov ale aj pre návštevníkov obce.
V roku 2017 sme sa snažili zabezpečovať, tak ako po iné roky, chod samosprávy pre najväčšiu
spokojnosť našich občanov.  Počas roka bolo v obci  usporiadaných niekoľko spoločenských
podujatí  a brigád.  Za  významnú  akciu  z pohľadu  skrášlenia  obci  považujem  každoročné
Rezbárske dni, kde usilovní rezbári vyrobili pre Rakovo vstupy do obce.
Z hľadiska dosiahnutých ekonomických výsledkov rok 2017 hodnotím za pomerne úspešný.
Obec vykázala prebytok v sume 16 116,26 €, tento prebytok bude v plnej miere použitý na
tvorbu rezervného fondu. Verím, že v roku 2018 sa nám bude dariť minimálne ako uplynulý
rok. 
Chcem sa verejne poďakovať všetkým občanom, poslancom OZ a zamestnancom obce, ktorí
svojou ochotou a množstvom skvele odvodenej práce denne tvoria túto obec, na ktorú môžeme
byť právom hrdí. 

2.  Identifikačné údaje obce 

Názov : Obec Rakovo
Sídlo : Rakovo č. 8,  038 42  Príbovce
IČO : 00 647 365
Štatutárny orgán obce : Patrik  A n t a l  
Telefón : 043/4294188
Mail : obec@rakovo.sk
Webová stránka : www.rakovo.sk

3.  Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce : Patrik Antal

Zástupca starostu obce : Peter  Vakula

Hlavný kontrolór : Soňa   Šalátová
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Obecné zastupiteľstvo : Mgr. Igor Stacho
Peter Vakula
Eva Smrčiaková
Miroslav Gerec
Ladislav Spišiak

Obecný úrad :                 Ing. Veronika Sirotiaková 
4.  Základná charakteristika obce 
      Obec  je  samostatný  územný samosprávny a  správny celok  Slovenskej  republiky.  Je
právnickou  osobou,  ktorá  za  podmienok  ustanovených  zákonom,  samostatne  hospodári  s
vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj  územia a o potreby jej obyvateľov. 

4.1  Geografické údaje
 Obec Rakovo sa nachádza približne 10 km južne od okresného mesta Martin, v severnej

časti  regiónu Turiec,  medzi  pohoriami  Malá  a Veľká Fatra.  Cez kataster  obce preteká  rieka
Turiec  a Blatnický  potok,  ktorý  zároveň  tvorí  hranicu  so  susednou obcou  Príbovce.  K obci
Rakovo  patrí  majer  Stariny,  vzdialený  2  km  na  juhovýchod.   Svojou  polohou
a administratívnym začlenením spadá do Žilinského kraja, okresu Martin. Nadmorská výška
stredu obce je 432 m. Zemepisná poloha obce Rakovo je 48˚ 59´ 14“ s. š. a  18˚52´48“ v. d.
Zemepisne je obec začlenená do rozsiahlej Turčianskej  kotliny.  Turčianska kotlina (v starších
prameňoch aj  Turčianska Záhradka) je kotlina na  strednom Slovensku, vymedzujúca  región
Turiec,  ktorá  zároveň  zaberá  plochu  okresov Turčianske  Teplice a  Martin.  Je  to   územie,
obklopené  z východnej strany pohorím  Veľká Fatra, zo západu pohorím  Malá Fatra, z juhu
pohorím Žiar (s nadväzujúcou Hornonitrianskou kotlinou) a  Kremnickými vrchmi. Na severe
sa za pohorím Krivánskej  Malej Fatry nachádzajú  Oravské Beskydy. Turčianska kotlina patrí
medzi  najuzavretejšie  a  najjednotnejšie  celky  Slovenska.  Priemerná  nadmorská  výška sa
pohybuje okolo 400-500 metrov. Porast tvoria zmiešané lesy, s prevahou listnatých stromov,
hlavne buka a javora. Z ihličnanov sa vyskytujú prevažne smreky. Turčiansku kotlinu môžeme
podnebne zaradiť medzi mierne teplé oblasti, so zimnými priemernými teplotami -2 až -5 °C a
letnými teplotami 16 až 18 °C. Počet dní so snehovou pokrývkou sa pohybuje medzi 60 - 80,
počet letných dní medzi 30 - 50. Turčianska kotlina nie je zaradená medzi  chránené krajinné
oblasti,  ale  malá  časť  územia  na  východe  je  súčasťou  Národného  parku  Veľká  Fatra.
Katastrálne územie obce Rakovo má rozlohu 541 ha.  

4.2  Demografické údaje 
 Obec Rakovo k 31.12.2017 malo 367 obyvateľov z toho 187 mužov a 180 žien. Pre ďalší

rozvoj  obce,  okrem  ekonomických  a  sociálnych  rozvojových  predpokladov,  sú  dôležité
pozitívne demografické ukazovatele. Od roku 1890 do roku 1940 bol počet obyvateľov pomerne
stabilný,  s malými  zmenami,  ktoré  zapríčinili  následky  Prvej  svetovej  vojny  a Veľkej
hospodárskej krízy, čo súviselo s vysťahovalectvom do zámoria. Od roku 1950 do roku 1970 bol
zaznamenaný  nárast  obyvateľov  .  V nasledujúcich  rokoch  dochádzalo  k  poklesu  počtu
obyvateľov.  V roku  2001  začal  počet  obyvateľov  mierne  stúpať.  Po  roku  2002  sa  situácia
v stave obyvateľstva stabilizovala . V súčasnosti môže byť nárast obyvateľov obce podporený aj
migráciou mestského obyvateľstva späť na vidiek. Tomuto trendu napomáha zmena životného
štýlu obyvateľov, ktorí vyhľadávajú na trvalé ubytovanie tiché, zachovalé životné prostredie.
Dostupné ukazovatele, ktoré môžu pozitívne  ovplyvniť nárast obyvateľstva obce naznačujú, že
v nasledujúcich rokoch  sa môže počet obyvateľov podstatne zvýšiť .
Národnostná štruktúra obyvateľstva v     obci v % 
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V obci žije 99,18 % obyvateľstva slovenskej národnosti a  082 % českej národnosti.
                

Zloženie obyvateľstva podľa náboženského vyznania 
Z hľadiska  príslušnosti  ku konfesiám prevláda  v obci  Rímsko-katolícka  cirkev  42,86 %,

ďalej Evanjelická cirkev augsburského vyznania 36,93 %, Gréckokatolícka cirkev 0,35 %, bez
vyznania je v obci 14,15 % obyvateľov a 5,71 %  občanov pri poslednom sčítaní obyvateľstva
neuviedlo svoje vyznanie.
4.3  Ekonomické údaje 

 Budúcnosť rozvoja obce závisí aj od schopnosti vytvoriť čo najviac pracovných miest pre
svojich  občanov a tým zamedziť   migrácii  do  iných,  väčších   sídiel.   Pre  obec  Rakovo  je
charakteristický vysoký stupeň zapojenia obyvateľstva do pracovného procesu, cca 54,36 %.
S ekonomickou aktivitou  úzko súvisí aj presun obyvateľov  za prácou. V obci je nízka miera
nezamestnanosti. 

4.4  Symboly obce
 Súčasné  symboly  obce  vychádzajú  z historických  symbolov.  Charakteristika  erbu obce

Rakovo  : v striebornom štíte pod tromi červenými ružami červený rak. V zmysle heraldickej
konvencie bude možné striebornú podľa potreby zamieňať aj bielou, zlatú so žltou, pričom sa
však tieto farby budú vždy popisovať ako strieborná a zlatá. Pri čierno-bielom vyjadrení sa
zlatá  zastupuje jemným bodkovaním, strieborná ostáva  voľná a  červená sa vyjadrí  zvislým
šrafovaním.

 Vlajka obce Rakovo pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (1/6), žltej
(1/6), červenej (2/6), bielej (1/6), a červenej (1/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je
tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

ú

     Pečať obce Rakovo je okrúhla,  uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC
RAKOVO. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o
používaní pečiatok s obecnými symbolmi.   
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4.5  História obce 

        Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1244. Miesto, na ktorom stojí dnes obec Rakovo,
sa pôvodne volalo Zanazan Sive Zaluzan /Zalužany/. Pôvodné “staré” Rakovo sa rozprestieralo
len na severnej a severozápadnej strane svahov kopca “Borog”. Toto územie pri Turci daroval
kráľ  Belo  v  r.  1245  svojmu  kaplánovi  Martinovi  a  jeho  bratovi  Ladislavovi.  Vtedy  boli
vyznačené i chotárne medze. V  roku 1377 rozhraničil turčiansky konvent chotár na rakovský a
karlovský. Vtedy sa ešte nepíše o Rakove, ale o Zaluzan (Zalužany)-meno Rakovo sa začalo
užívať asi  podľa Raka, ktorý sa spomína v Zanazan (Zanasany)  r.  1363. Pôvodní majitelia
Rakova  vymreli  a  na  základe  nového  kráľovského  darovania  pripadlo  Rakovo  Ondrejovi
Chernenskému. V  roku 1479 sa ohradzoval Ondrej,  syn Kosse z Blatnice,  proti  Ondrejovi
Chernenskému, Jánovi a Tomášovi Benickému a Matejovi Jesenskému, že sa chcú zmocniť
jednej  štvrtiny  Mikuláša  Rovoša  z  Rakova.  V  akom  súvise  bol  tento  Rovoš  so  staršími
majiteľmi Rakova, nevedno, ale sotva bol v príbuzenstve s Jesenským-Rakovským. Je to jeden
z predkov rodiny Rovošovskej (Rovoš), ktorá sa v Rakove udržala celé storočia. Okrem týchto
rodín je v Rakove známa i rodina Feja a od XVII. storočia  aj rodina Benických. V XVII.
storočí pribudla ešte rodina Parsonovcov.

 Pri  súpise  v  r.  1720 bolo  celé  Rakovo  čisto  zemianskou  osadou.  Pôvodné zemianske
majetky sa udržali v   majetku rodín až do konca 19. storočia.  Začiatkom XX. storočia malo
Rakovo i s osadami Lehotka a Stariny 46 domov. Osada Lehôtka leží 2 km južne od Rakova.
Prvá zmienka o Lehôtke je z r.  1244. Meno Lehôtka sa vyskytuje aj v roku 1487,  keď sa
spomína meno Jakub a Martin de Lehotka. Lehotka nebola veľká. Nikdy tam nebola viac ako
jedna kúria. K Rakovu patrí aj majer Stariny , ktorý patril Menyhértovi Rakovskému. Na mape
z roku 1851 Stariny ešte nie sú zakreslené. Najpravdepodobnejšie boli postavené v 80. rokoch
19  storočia.  V obci  sa  nachádzali  dva  kaštiele,  vystavené  v strede  dediny.  Kaštieľ  rodiny
Benických je z roku 1763 a kaštieľ rodiny Rakovských bol starší. 

Železničná  stanica  bola postavená v roku 1873.  Súvislá  skupina domov pri  Blatnickom
potoku bola postavená za I.  Československej republiky.  Ulica (Kolónia),  ktorá sa tiahne od
železničnej stanice k Benickému mostu, vznikla v 40. rokoch XX. storočia.  

4.6  Pamiatky 

       V obci Rakovo sa nachádzali   dva kaštiele.  Kaštieľ na západnej strane v parku, (bol
asanovaný v 90. rokoch XX. storočia) patril rodine Rakovských.  Druhý kaštieľ patril rodu
Benických.  Bol  postavený  v roku  1763  a  nachádza  sa  v   strede  obce.  V súčasnej  dobe je
zrekonštruovaný  a významnou  mierou  dotvára  historický  ráz  obce.  Veľmi  vzácna  kultúrna
pamiatka  je  hrobka  Rakovských  -  Mauzóleum,  ktorá  bola  postavaná  v neogotickom  slohu
v roku 1904 a  je  zapísaná do národného kultúrneho dedičstva.  V roku 2009 sa z dôvodu
havarijného stavu začali rekonštrukčné práce na jej záchranu. V roku 2010 bola ukončená I.
etapa rekonštrukčných prác – výmena strešnej krytiny.  V roku 2016, na základe poskytnutej
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dotácie z Ministerstva kultúry SR v sume 6 000,00 Eur boli zrekonštruované vstupné dvere a
okno na Mauzóleu.  Na úprave Mauzolea sa neustále pracuje. V roku 2017 obec Rakovo dostala
dotáciu od Ministerstva kultúry SR vo výške 3 000 € na projektovú dokumentáciu.
Na  miestnom  cintoríne  sa  nachádza  aj  hrobka  Benických,  postavená  v roku  1874
v neorománskom slohu, ktorá bola v 80. rokoch 20. storočia prestavaná na Dom smútku. 

4.7  Významné osobnosti obce
       Medzi významné osobnosti obce patrí Martin Rakovský - humanistický básnik, Melchior
Rakowský - podžupan Turčianskej stolice, ktorý bol zavraždený na Onodskom sneme, ktorého
300. výročie si občania obce pripomenuli v roku 2007.

5.   Plnenie funkcií obce ( prenesené kompetencie, originálne kompetencie )

5.1  Výchova a vzdelávanie 
 V obci Rakovo sa nenachádza samostatná základná škola ani predškolské zariadenie. Pre

deti predškolského veku slúži materská škola v susednej obci Príbovce . Deti školského veku
navštevujú Základnú školu v obci  Benice.  V obci  je  77 detí,  z toho 47 navštevuje základnú
školu.
Mimoškolské aktivity zabezpečujú centrá voľného času  a Základná umelecká škola v Martine.

5.2   Zdravotníctvo
  V obci sa nachádza zdravotné stredisko, MUDr. Ľubica Bánová-Centrum Bán-Bánová, s. r. o.,

ktoré  poskytuje  zdravotnú  starostlivosť  pre  obyvateľov  našej  obce  a  tiež  pre  obyvateľov
okolitých obcí, prostredníctvom  praktického lekára pre dospelých,  pediatra  a jedenkrát do
týždňa prichádzajú do strediska špecialisti : cievny lekár, ortopéd a reumatológ. Pri zdravotnom
stredisku  je  zriadená  lekáreň.  Vyššiu  zdravotnícku  starostlivosť  zabezpečuje  Univerzitná
nemocnica v Martine.  Opatrovateľská služba, ani zariadenie sociálnych služieb pre seniorov,
v obci zriadené nie sú. 

5.3   Kultúra
  V obci Rakovo sa nachádza  kultúrny dom , ktorý bol postavený v roku 1961. V kultúrnom

dome sa nachádza hlavná sála, s kapacitou 120 miest. V budove kultúrneho domu je kancelária
Obecného úradu  a  Obecná knižnica, ktorá má 1542 zväzkov a 52 čitateľov. 
O kultúrno-spoločenské aktivity sa stará Obecný úrad. Pravidelne sú usporadúvané  mikulášske
stretnutia,  oslavy  Medzinárodného  dňa  detí,  posedenia  s dôchodcami,   fašiangové
zábavy, hasičské  súťaže  o pohár  starostu  obce,  ktoré  sú  organizované  v miestnom  parku.
Každoročne sa uskutočňuje futbalový turnaj na ihrisku TJ  v Beniciach, medzi obcami Rakovo,
Príbovce a Benice .  Budova kultúrneho domu je vo vyhovujúcom technickom stave. V roku
2009 bola  prevedená na  budove výmena  pôvodných okien  a niektorých  dvier  za  plastové.
V roku 2015 bola prevedená údržba kúrenia v sále kultúrneho domu. V nasledujúcom období je
plánovaná celková rekonštrukcia budovy kultúrneho domu, spojená so zateplením objektu.

5.4  Hospodárstvo 
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 Na ekonomickom rozvoji obce sa podieľajú viacerí účastníci. Je to predovšetkým  miestna
samospráva  a tiež podnikateľské subjekty. Vplyv miestnej samosprávy na ekonomický rozvoj
obce je prevažne sprostredkovaný cez vytváranie podmienok na lokalizáciu firiem.  Obec pri
výkone samosprávy  usmerňuje ekonomickú činnosť , zabezpečuje výstavbu a údržbu objektov,
vykonáva  správu  miestnych  komunikácií,  verejných  priestranstiev,  obecného  cintorína,
kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení.  Zabezpečuje verejnoprospešné služby,
najmä  nakladanie  s  komunálnym  odpadom  a  drobným  stavebným  odpadom,   udržiavanie
čistoty  v  obci,  správu  a  údržbu  verejnej  zelene  a  verejného  osvetlenia.  Vykonáva  vlastnú
investičnú činnosť  v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce. Obec môže
s vlastným majetkom   podnikať a tak vytvárať dodatočné finančné zdroje, ktoré tvoria príjmy
rozpočtu.
V súčasnosti  má  na  území  obce  svoje  prevádzky  viacero  právnických  a fyzických   osôb.
Hospodársky  dvor  na  južnom  okraji  katastrálneho  územia  prevádzkuje  Ekologické
poľnohospodárske družstvo. 
K celkovému  rozvoju  obce  maximálne  prispieva  ekonomický  rozvoj,  ktorý  zabezpečujú
podnikateľské  aktivity  v jestvujúcich prevádzkach,  a tiež ďalšie rozširovanie podnikateľských
plôch,  ktoré  sú  situované  vo  väzbe  na  existujúce  priemyselné  areály  na  severnom  okraji
katastrálneho  územia.  

6.  Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Rozpočet  na rok 2016 bol zostavený
podľa  ustanovenia  §  10  odsek  7)  zákona  číslo  583/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
V rozpočte  sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet
obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy, zároveň vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. 

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
- k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom  pôsobiacim  na území obce,
- k obyvateľom, žijúcim na tomto území, vyplývajúce  zo zákonov a z iných všeobecne

záväzných  právnych  predpisov,  zo  všeobecne  záväzných  nariadení  obce,  ako  aj  zo
zmluvných vzťahov.

Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí :
- podiely na daniach v správe štátu,
- dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, 
- ďalšie dotácie, v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy :
- k rozpočtom iných obcí,
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné

úlohy.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet),
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie. 
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Hospodárenie  obce  sa  riadilo  podľa  rozpočtu  na  rok  2017,  ktorý  bol  schválený  obecným
zastupiteľstvom  dňa  09.12.2016,  uznesením   číslo 50/2016. Rozpočet obce  bol zostavený
ako  v y r o v n a n ý. 

V priebehu roka  bol  rozpočet zmenený rozpočtovým opatrením trikrát :
- prvá zmena   schválená dňa 22.02.2017 uznesením č. 4/2017
- druhá zmena schválená dňa 19.04.2017 uznesením č. 15/2017
- tretia zmena schválená dňa 29.12.2017 uznesením č. 9/2015 

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

6.1   Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po
zmenách

Skutočné plnenie
príjmov/
čerpanie
výdavkov

k 31.12.2017

Príjmy celkom
121 000,00 203 622,27 203 622,27

z toho :

Bežné príjmy
107 700 183 091,77 186 817,86

Kapitálové príjmy
0,00 3 480,00 3 480,00

Finančné príjmy
13 300 17 050,50 17 050,50

Výdavky celkom
121 000 177 712,83 177 712,83

z toho :

Bežné výdavky
100 700 138 729,15 138 729,15

Kapitálové výdavky
20 300 38 983,68 38 983,68

Finančné výdavky
0,00 0,00 0,00

Rozpočet  obce
0,00 25 909,44 25 909,44
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6.2   Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

  Bežné  príjmy spolu         186 817,86

  Bežné výdavky spolu 126 540,29

  Bežný rozpočet + 60 277,57

  Kapitálové  príjmy spolu 3 480,00

  Kapitálové  výdavky spolu 27 203,68

  Kapitálový rozpočet - 23 723,68

  Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu + 36 553,89

  Vylúčenie z prebytku 20 437,63

  Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového     
  Rozpočtu

16 116,26

  Príjmy z finančných operácií 3 750,50

  Výdavky z finančných operácií 0,00

  Rozdiel finančných operácií 3 750,50

  PRÍJMY SPOLU  194 048,36

  VÝDAVKY SPOLU 153 743,97

  Hospodárenie obce 40 304,39

  Vylúčenie z prebytku 20 437,63
  Upravené hospodárenia obce 19 866,76

Výsledok hospodárenia obce za rok 2017 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)  b) a
c)  zákona  č.  583/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je  prebytok v sume 40 304,39
EUR.  

     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
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na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú : 

a)nevyčerpané prostriedky  zo ŠR účelovo určené na  kapitálové  výdavky  poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 10 000 EUR, a to na :

- Obecný kamerový systém

b)nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od FO a PO podľa ustanovenia  § 5
ods.  3  zákona  č.583/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy
a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  v sume
6 377,63 EUR

c)nevyčerpané prostriedky z  finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona č.543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume 4 060 EUR,

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách verejnej  správy a o zmene a doplnení  niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zostatok finančných operácií v sume 3 750,50  EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.
583/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene  a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zdrojom rezervného fondu 3 750,50 EUR 

Tvorba rezervného fondu za rok 2017 je vo výške 16 116,26 EUR. 

6.3   Rozpočet na roky 2017 – 2019

v celých €

Skutočnosť
k 31.12.2017

Rozpočet 
 na rok 2018

Rozpočet
 na rok 2019

Rozpočet
 na rok 2020

Príjmy celkom 203 622 204 950 603 000 604 000 
z toho :
Bežné príjmy 183 092 120 500 103 000 104 000 
Kapitálové príjmy 3 480 0,00 500 000 500 000 
Finančné príjmy 17 051 84 450 0,00 0,00 

v celých €

Skutočnosť
k 31.12.2017

Rozpočet  
na rok 2018

Rozpočet
 na rok 2019

Rozpočet
 na rok 2020

Výdavky celkom 177 713 204 950 603 000 604 000 
z toho :
Bežné výdavky 138 729 109 650 97 000 98 000 
Kapitálové výdavky 38 984 89 300 500 000 500 000 
Finančné výdavky 0,00 6 000 6 000 6 000 
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7.    Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

7.1   Majetok

v celých €
Názov Skutočnosť

k 31.12.2016
Skutočnosť
k 31.12.2017

Majetok spolu 328 820 395 236
Neobežný majetok spolu 284 122 300 308
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 2 423 6 410
Dlhodobý hmotný majetok 235 981 248 180
Dlhodobý finančný majetok 45 718 45 718
Obežný majetok spolu 44 289 93 108
z toho :
Zásoby 1 189 2 625
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 150
Dlhodobé pohľadávky 0 0
Krátkodobé pohľadávky 21 712 22 068
Finančné účty 21 388 68 265
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0
Časové rozlíšenie 409 1820
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7.2   Zdroje krytia 

v celých €

Názov Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k  31.12.2017

Vlastné imanie a záväzky spolu 328 820 395 236
Vlastné imanie 281 139 330 867
z toho :
Oceňovacie rozdiely 0 0
Fondy 0 0
Výsledok hospodárenia 281 139 330 867
Záväzky 9 194 25 287

z toho :
Rezervy 250 0
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 12 890
Dlhodobé záväzky 94 0
Krátkodobé záväzky 8 850 12 397
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie 38 487 39 082

7.3   Pohľadávky

 v celých €

Pohľadávky Zostatok k 31.12 2016 Zostatok k 31.12 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti  - -
Pohľadávky po lehote splatnosti  21 712 22 068

7.4   Záväzky

v celých €

Záväzky Zostatok k 31.12 2016 Zostatok k 31.12 2017

Záväzky do lehoty splatnosti  9 194 25 287
Záväzky po lehote splatnosti  - -

8.   Hospodársky výsledok  za rok 2017  -  vývoj nákladov a výnosov 

v celých €

Názov Skutočnosť
k 31.12. 2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Náklady 118 507 135 138
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50 – Spotrebované nákupy 14 571 22 058
51 – Služby 32 080 44 457
52 – Osobné náklady 52 022 54 090
53 – Dane a  poplatky 0 62
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú 
činnosť

6 377 956

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia

11 622 11 100

56 – Finančné náklady 1 437 1 015
57 – Mimoriadne náklady 0 0
58 – Náklady na transfery a náklady 
z odvodov príjmov

200 1 400

59 – Dane z príjmov 198 0
Výnosy 131 857 49 728
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 1 020 2 259
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných 
služieb

0 0

62 – Aktivácia 0 0
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z 
poplatkov

99 140 106 483

64 – Ostatné výnosy 8 684 19 697
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia

200 25 747,46

66 – Finančné výnosy 1 0
67 – Mimoriadne výnosy 0 0
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC

22 812 30 679

Hospodársky výsledok  po zdanení + 13 350 + 49 728

Hospodársky  výsledok  –  kladný,  v sume   49 727,94  Eur, bol  zúčtovaný  na  účet
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

9.   Ostatné  dôležité informácie 

9.1  Prijaté granty a transfery, finančné náhrady
 
V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel

Okresný  úrad  Martin,  organizačný
odbor

568,30 Voľby do VÚC

MV SR, Okresný úrad Žilina – odbor
starostlivosti  o ŽP,  Ministerstvo
dopravy a výstavby

189,59 Prenesený výkon ŠS

Úrad  práce  sociálnych  vecí  a rodiny
Martin

1 866,21 Aktivačné práce ŠR

- 14 -



Úrad  práce  sociálnych  vecí  a rodiny
Martin

3 119,96 Aktivačné práce ESF

Úrad  práce  sociálnych  vecí  a rodiny
Martin

53,91 Pracovné prostriedky ESF

Úrad  práce  sociálnych  vecí  a rodiny
Martin

5,98 Pracovné prostriedky ŠR

Lesy SR 15 000 Dotácia na opravu MK

Obec Príbovce 200,00 Futbalový turnaj

Obec Benice 200,00 Futbalový turnaj

Recyklačný fond 63,00 Odpadové hospodárstvo

Darovacie zmluvy FO,PO 11 066,00 Príspevky  na  kultúrno-
spoločenskú činnosť a rozvoj obce

DPO SR 3 000,00 DHZO

MV SR – prevencia kriminality 10 000,00 Obecný kamerový systém

Ministerstvo kultúry SR 3 000,00 Projektová  dokumentácia  na
dokončenie  Mauzólea
Rakowských v Rakove

Lesy SR 12 000,00 Náhradná výsadba

Granty a transfery boli účelovo viazané a  použité v súlade s účelom ich určenia. 

Finančné prostriedky, prijaté na základe darovacích zmlúv od FO a PO, boli účelovo viazané
a použité v súlade s účelom ich určenia na : akcie Mikuláš, MDD, Rezbárske dni a iné kultúrno
– spoločenské akcie, na kamerový systém, na nový územný plán obce Rakovo a pre potreby
DHZ v Rakove.  Nevyčerpané účelové  dary v sume  6 377,63 EUR  budú presunuté do roku
2018 a vylúčené z hospodárskeho výsledku r. 2017.
Z výsledku hospodárenia budú ďalej vylúčené:

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na vybudovanie kamerového systému 
v obci poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 10 000 EUR,

b) nevyčerpané  prostriedky  z  finančnej  náhrady  za  výrub  drevín podľa  zákona  
č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume 4 060 EUR.

 
9.2   Poskytnuté dotácie 

V roku 2017 obec Rakovo poskytla dotácie, v zmysle  VZN číslo 1/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce  a
v zmysle uznesenia  OZ  číslo  11/2015,  zo dňa  21. 01. 2015 ,  nasledovným organizáciám :

 Suma poskytnutých
finančných

prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných

prostriedkov  

Rozdiel 

Evanjelická cirkev a.v. – 
nákup piano klávesové 
digitálne do kostola

150 € 150 € 0,00 €

Centrum environmentálnej 
výchovy – Enviromentálna 

250 € 250 € 0,00 €
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výchova žiakov
Súkromné centrum voľného 
času Košťany nad Turcom -  
záujmové vzdelávanie pre 
žiakov ZŠ Benice

100 € 100 € 0,00 €

TJ Dynamo Príbovce – 
Turnaj o pohár starostu obce

600 € 600 € 0,00 €

TJ Dynamo Príbovce – 
rozhodovanie futbalových 
súťaží

700 € 700 € 0,00 €

Evanjelická cirkev a.v. – 
nákup piano klávesové 
digitálne do kostola

150 € 150 € 0,00 €

Poskytnuté  dotácie  boli  účelovo viazané  ,  prijímateľom použité  v súlade  s   účelom ich  určenia  a v zmysle  s
uzatvorenou zmluvou, v určenom termíne zúčtované na základe predložených finančných dokladov.

9.3   Významné investičné akcie v roku 2017

a) Územný plán obce Rakovo a zmeny a doplnky č.4 ÚPN Rakovo
Z rozpočtovaných  4 360 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 4 360 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie. 

b) Nákup interiérového vybavenia – kuchynská linka do zrubu v parku
Z rozpočtovaných  2 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 1 100 EUR, čo
predstavuje 55 % čerpanie. 

c) Nákup strojov, techniky a prístrojov – Fréza na pne a motorová striekačka pre hasičov.
Z rozpočtovaných  15 840  EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 13 956 EUR,
čo predstavuje 88,11 % čerpanie. 

d) Prípravná a projektová dokumentácia – rekonštrukcia KD a DS, Požiarna zbrojnica,
Mauzóleum Rakovských
Z rozpočtovaných  8 900  EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 7 204 EUR, čo
predstavuje 80,94 % čerpanie. 

9. 4   Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Obec  nezaznamenala, po skončení  účtovného obdobia, žiadnu  udalosť osobitného významu.

Vypracovala :   Ing. Veronika Sirotiaková                                                                                 

Rakovo, dňa     :  01.06.2018

Prílohy:

 Individuálna účtovná závierka:  Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke 

- 16 -


	0,00
	3 480,00
	3 480,00

