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1. PROFIL SPOLOČNOSTI
Identifikačné údaje:
Obchodné meno: Rabčice STRED s.r.o.
Sídlo: 029 45 Rabčice č. s. 196
IČO: 36379964
DIČ: 2021400128
Deň zápisu: 15.4.1998
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s. Námestovo
IBAN: SK48 5600 0000 0040 0589 3002
č. tel.: 043/5594205
č. faxu: 043/5521650
e-mail: ocu@rabcice.sk

2. PREDMET PODNIKANIA
- výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovom v danej územnej pôsobnosti,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu,
voľných živností – predaj KUKA nádob, vodomerov,
- prenájom nehnuteľných vecí (dielne),
- prenájom strojov občanom, Obci Rabčice (PV3S),
- montáž vodomerov,
- prevádzka, údržba a opravy vodovodu a vodovodnej siete.

3. ORGÁNY SPOLOČNOSTI
Základnými orgánmi spoločnosti sú:
1. Valné zhromaždenie spoločnosti
2. Konateľ spoločnosti
Za spoločnosť Rabčice STRED vystupujú ako štatutárny orgán dvaja konatelia spoločnosti:
1. Jozef Slovík, Rabčice 234
2. Ing. Bolibruch Ferdinand, Hviezdoslavova 39/36, Námestovo, ktorých vymenovalo Valné
zhromaždenie a v zmysle spoločenskej zmluvy vystupuje každý z nich samostatne.
Valné zhromaždenie predstavuje 5 členov spoločnosti a to:
Jozef Hálka, Rabčice 302
Anna Huráková, Rabčice 479
Veronika Káziková, Rabčice 163
Anton Mordel, Rabčice 212
Jozef Mihaliak, Rabčice 516
Valné zhromaždenie spoločnosti je zvolávané konateľom spravidla dvakrát ročne - pri
schvaľovaní účtovnej závierky /v marci/ a pri schvaľovaní cenového návrhu na vodu /v
septembri/.
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4. ZAMESTNANCI
1/ Jozef Slovík - konateľ spoločnosti – bezodplatne
2/ Eva Mordelová- vedenie účtovníctva – (dohoda o vykonaní práce)
3/ Milan Slovík – vodohospodársky pracovník – (zamestnanec 4 h denne)
4/ Ing. Ferdinand Bolibruch - vodohospodársky pracovník – technik (Dohoda o vykonaní
práce). Konateľ spoločnosti - Jozef Slovík zabezpečuje všetky operácie vyžadujúce si
štatutárneho zástupcu a organizačne riadi chod spoločnosti. Ing. Ferdinand Bolibruch (ako
druhý konateľ) zabezpečuje odbornú činnosť spojenú s prevádzkovaním obecného vodovodu
po technickej a právnej stránke. Spracúva zmluvy a dohliada na zákonnosť jednotlivých
zmluvných vzťahov. Účtovníčka zabezpečuje fakturačné, účtovné a finančné operácie
s prenajatým majetkom, finančnými prostriedkami v bankách, inventarizáciu majetku,
spracúva cenové návrhy a vedie ostatnú administratívu. Vodohospodársky pracovník
zabezpečuje prakticky kontrolu celej vodovodnej siete, zabezpečuje nové vodovodné
prípojky, reguláciu, odpisy vody a ostatné náležitosti vyplývajúce z tejto činnosti. Okrem
prevádzkovania vodovodu spoločnosť poskytuje v rámci svojich možností aj iné služby, ako
prenájom strojov /PV3S/ občanom obce a v rámci obce vypomáha svojim pracovníkom aj pri
separovanom zbere odpadov a pri rôznych iných službách, ktoré obec svojim občanom
poskytuje. Priemerný stav zamestnancov k 31.12.2019 bol 1. V porovnaní s rokom 2018 je
tento stav zamestnancov nezmenený.

5. FINANCOVANIE SPOLOČNOSTI
Spoločnosť Rabčice STRED s.r.o. financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov
- tržieb za vodu.

6. VÝVOJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Základnými výnosmi spoločnosti sú príjmy za vyfakturovanú vodu a nové vodovodné prípojky,

prípadne tržby za iné poskytnuté služby, ktoré spoločnosť v rámci svojich možností
poskytuje.
Náklady predstavujú poplatky za odber podzemnej vody, mzdové náklady a nájomne za
prenajatý majetok /obecný vodovod/, ktoré ročne vo výške 7634,61 € fakturuje Obec Rabčice
spoločnosti. Od r. 1998 sú návrhy cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným
vodovodom predkladané na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v zmysle
vydaných Vyhlášok pre jednotlivé roky. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určuje po
schválení jednotlivým regulovaným subjektom ceny svojím rozhodnutím.
Pre obdobie roka od 1.1.2019 do 31.12.2019 bola spoločnosti schválená cena:
- maxim. cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovom: 0,6126 €/m3 bez
DPH.
V súčasnosti spoločnosť fakturuje odberateľom pitnej vody 0,45 € / m3. Pohľadávky po lehote
splatnosti boli vo výške 2544,84 € (z toho nedoplatky občanov za odber vody sú vo výške
2318,34 €), t. j. zvýšenie oproti roku 2019 o 469,59 €. Záväzky po lehote splatnosti boli vo
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výške 2719,76 €, t. j. zníženie oproti roku 2018 o 1068,96 €. Náklady sú vyššie ako príjmy,
spoločnosť vykazuje stratu.
Prehľad nákladov a výnosov

Porovnanie nákladov, výnosov v roku 2018 a
2019 v EUR
35453,7

32233,95

29200,89

VÝNOSY

30687,62

NÁKLADY
rok 2018

rok 2019

hos.výsledok

rok 2019
-1486,73

rok 2018

-2000
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6.1. Súvaha v skrátenom rozsahu v Eurách
AKTÍVA
Názov

PS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

Majetok spolu

23463,89

20945,23

Neobežný majetok spolu

8310,96

8310,96

-

-

Dlhodobý hmotný majetok

8310,96

8310,96

Dlhodobý finančný majetok

-

-

15152,93

12634,27

641,64

868,16

Zúčtovanie medzi subjektami VS

-

-

Dlhodobé pohľadávky

-

-

Krátkodobé pohľadávky

8392,56

2543,95

Finančné účty

5785,99

9222,16

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

-

-

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

-

-

332,74

-

PS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky spolu

23463,89

20945,23

Vlastné imanie

15494,14

14007,41

-

-

Fondy

380,14

380,14

Výsledok hospodárenia

3219,75

-1486,73

Záväzky

7969,75

6937,82

95,94

388,66

-

-

Dlhodobé záväzky

742,26

757,44

Krátkodobé záväzky

7131,55

5791,72

z toho: Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho: Zásoby

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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Bankové úvery a výpomoci

-

-

Časové rozlíšenie

-

-

6.2. Výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu v Eurách

Druh nákladov

Popis /číslo účtu a názov/

KZ

KZ

k

k

31.12.2018

31.12.2019

501 – Spotreba materiálu

1067,75

1153,68

502 – Spotreba energie

2513,79

2120,05

511 – Opravy a udržiavanie

-

-

512 – Cestovné

-

-

10,68

14,22

518 – Ostatné služby

10204,39

9822,54

521 – Mzdové náklady

8844,85

9890,47

524 – Zákonné sociálne poistenie

3134,40

3391,86

525 – Ostatné sociálne poistenie

-

-

527 – Zákonné sociálne náklady

711,29

814,89

53 Dane a poplatky

531 – Ostatné dane a poplatky

679,20

679,20

54 Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť

541 – Zostatková cena DHM a

-

-

-

-

546 – Odpis pohľadávky.

-

-

548 – Ostatné náklady na prevádzk.

-

-

50 Spotrebované nákupy
51 Služby

513 – Náklady na reprezentáciu
52 Osobné náklady

DHNM
544 – Zmluvné pokuty, penále
a úroky ..

čin.
55 Odpisy, rezervy a opravné položky

551 – Odpisy DNM a DHM

-

-

z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie

553 – Tvorba ostatných rezerv

-

-

562 – Úroky

-

-

563 – Kurzové straty

-

-

z prevádzkovej činnosti

časového rozlíšenia
56 Finančné náklady
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568 – Ostatné finančné náklady
57 Mimoriadne náklady

578 – Ostatné mimoriadne náklady

863,30
-

-

KZ

KZ

k 31.12.2018

k 31.12.2019

-

-

27436,85

21566,20

508,-

524
-

-

-

632 – Daňové výnosy samosprávy

-

-

633 – Výnosy z poplatkov
641 – Tržby z predaja DNM a DHM

-

-

642 – Tržby z predaja materiálu

-

-

645 – Ostatné pokuty, penále
a úroky ...

-

-

646 – Výnosy z odpísaných
pohľadávok

-

-

7508,85

7110,69

653 – Zúčtovanie ost. rezerv
z prevádzkovej činnosti

-

-

662 – Úroky

-

-

67 Mimoriadne výnosy

-

-

68 Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v štátnych rozpočtových
organizáciách a príspevkových
organizáciách

-

-

693 – Výnosy samosprávy
a kap.transf....

-

-

694 – Výnosy samosprávy a kap.
trans.

-

-

696 – Výnosy samosprávy
z kap.transf....

-

-

697 – Výnosy samosprávy

-

-

Druh výnosov
60 Tržby za vlastné výkony a tovar

Popis /číslo účtu a názov/
601 – Tržby za vlastné výrobky
602 – Tržby z predaja služieb
604 – Tržby za tovar

61 Zmena stavu vnútroorganizačných
zásob
62 Aktivácia
63 Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
64 Ostatné výnosy z prevádzkovej
činnosti

648 – Ostatné výnosy
z prevádzkovej činnosti
65 Zúčtovanie rezerv a opravných
položiek
Z prevádzkovej aj finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 Finančné výnosy

69 Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO
zriadených obcou alebo VUC
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z bežn.transf....
699 – Výnosy samosprávy z odv.
rozp.pr.
Výsledok hospodárenia pred
zdanením
591- Splatná daň

-

-

4078,47

-1486,73

858,72

-

0

0

3219,75

-1486,73

595- Dodatočne platená daň z
príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

Spoločnosť Rabčice STRED s.r.o. v r. 2019 skončila s výsledkom hospodárenia strata v
sume 1486,73 €. Z nákladov sú najväčšími položkami náklady za nájomné za prenajatý
majetok /obecný vodovod/ účet 518 s 26 % -ným podielom, ďalej mzdové náklady účet 521
s 29 %-ným podielom na celkových nákladoch. Na celkových výnosoch sa rozhodujúcou
mierou podieľajú tržby za dodávku pitnej vody občanom a podnikateľom účet 602 004/602
010 s 69 % podielom, ďalej nájom priestorov, strojov a príjmy za refakturáciu mzdy
pracovníka – účet 648 003 s 19 % podielom.

6.3. Predpokladaný budúci vývoj účtovnej jednotky
Spoločnosť Rabčice STRED s.r.o., sa bude v roku 2020 aj naďalej snažiť o udržanie zisku,
pokračovať vo svojej činnosti v oblasti poskytovania služieb /dodávka pitnej vody/ pre
občanov obce Rabčice.

6.4. Nadobúdanie vlastných akcií, obchodných podielov a akcií
Spoločnosť Rabčice STRED s.r.o nemá vo vlastníctve žiadne CP. Dňa 1.4.1998 obec založila
obchodnú spoločnosť Rabčice STRED s.r.o., kde má 100%-nú účasť. Základný vklad obce
v tejto spoločnosti v súčasnej dobe je vo výške 15970,92 €, vklad na rezervnom fonde je vo
výške 331,94 €.

6.5. Údaje požadované podľa osobitných predpisov
Spoločnosť nedisponuje informáciami, ktorými by naplnilo podstatu ods. 1, písm. g).

6.6. Organizačná zložka v zahraničí
Spoločnosť Rabčice STRED s.r.o nevlastní organizačnú zložku v zahraničí.

str. 10

6.7. Výsledok hospodárenia obce za rok 2019
Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2019 tvorí rozdiel výnosov účtovaných na účtoch
účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5.

6.8. Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2019
- pokladňa
- ceniny
- bežný účet
č. 4005893002
- účet rezervný: č. 4005897003
Spolu:

1288,40 €
22,25 €
7579,57 €
331,94 €
9222,16 €

7. ZÁMERY A CIELE SPOLOČNOSTI
Cieľom spoločnosti v nasledujúcom roku je v prvom rade úspešné plnenie nášho hlavného
poslania – zabezpečovať dodávku kvalitnej pitnej vody svojim odberateľom. Spoločnosť
Rabčice STRED s.r.o. urobí všetko preto, aby ju odberatelia vnímali ako trvalo spoľahlivého
dodávateľa týchto služieb. Ďalšie ciele spočívajú v splnení stanovených ukazovateľov
hospodárenia vrátane vytvorenia zisku, vylepšenia finančnej situácie či zhodnocovania
majetku.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019. Účtovná
závierka bola odoslaná elektronicky na Finančnú správu Slovenskej republiky v zákonom
stanovenom termíne. Súčasťou výročnej správy sú: Účtovná závierka podnikateľov
v podvojnom účtovníctve a Poznámky individuálnej účtovnej závierky.
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