Slovenská informačná a marketingová spoločnosť a.s.
pod registrovanou ochrannou známkou

týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá.
Za rok 2017 bola obec

Rabčice
vyhodnotená ako

Obec s predpokladom stabilného rozvoja
2926 slovenských obcí a miest prešlo hodnotením zameraným na finančnú
a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli porovnávané s výsledkami
okresu a kraja. Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými
prostriedkami určitou finančnou silou a kapacitou obce či mesta a
efektivitu využívania a zhodnocovania majetku.
Podiel obcí a miest, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou
efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj a pozítívne vyšli z tohto
hodnotenia, predstavuje 39,09%. Vyhodnoteným obciam a mestám je v
hodnotiacom a informačnom systéme udelená Pečať Rozvoja obcí a miest.

Ing. Peter Levkovič MBA, LL.M
výkonný riaditeľ
V Novej Bošáci, dňa 15. januára 2018

Rabčice
BENCHMARKING VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV V OKRESE A KRAJI
Bonita patrí medzi mladé kategórie hodnotenia samosprávnych jednotiek. Často sa nesprávne zamieňa s
ratingom, ktorý sa však správne využíva skôr na hodnotenie schopnosti hradiť záväzky z dlhodobého
resp. krátkodobého horizontu a možno ho považovať zväčša za značku solventnosti. Bonita má význam
pre potenciálnych investorov, rozvoj a udržiavanie všetkých aspektov podnikateľského prostredia a má
hodnotu pre súčasných ako aj potenciálnych obyvateľov. Ukazovatele hodnotenia sú zvolené tak, aby
svojou konštrukciou hodnotili efektívnosť narábania s majetkom, finančnými prostriedkami s určitou
kapacitou a finančnou silou. Vybrané vstupné ukazovatele zodpovedajú v podmienkach Slovenska
vlastným kompetenciám obcí a miest.
Zabezpečovanie čo najvyšších financií na
obyvateľa má vysoký význam pre trvalo
udržateľný rozvoj územia. Celkovo ukazovatele
bonity charakterizujú možnosti a schopnosti
manažmentu zabezpečiť zdroje pre rozvoj
základných a inovačných aktivít regiónu.

Na celkovú finančnú silu vplýva najmä daňová
sila, keďže celkové príjmy sú okrem grantov a
transferov silne závislé od aplikovania daňovej
legislatívy.

Miera sebestačnosti príjmov odzrkadľuje
schopnosť zabezpečovania celkových príjmov
vlastnými aktivitami plynúcimi z riadenia
územnej samosprávnej jednotky. Vlastné príjmy
zabezpečuje manažment okrem iného efektívnym
využívaním majetku.

Čistá majetková sila je ukazovateľ hodnotiaci
potenciál
využitia
majetku
územnosamosprávnej jednotky očisteného od záväzkov.
Využívanie majetku územno-samosprávenej
jednotky pre zabezpečovanie príjmov poukazuje
na spoločenský zmysel a opodstatnenosť
udržiavania a zveľaďovania majetku.
Prostredníctvom týchto a ďalších sledovaných ukazovateľov bola vypočítaná pre každý rok finančná a
majetková bonita a v závere vypočítaná celková bonita za obdobie štyroch rokov. Výsledok analýzy má
nezanedbateľnú úlohu pri zlepšovaní riadenia obce ale aj ako politický nástroj predstaviteľov miest a
obcí pred voličskou základňou pri opätovnom uchádzaní sa o volené posty.
Celková bonita obce je obsahovo širšie koncipovaná a komplexnejšie
hodnotí situáciu na základe prieniku ukazovateľov finančnej bonity a
majetkovej bonity integrujúca regionálne disparity a poskytujúca
porovnanie v rámci regionálnych územných celkov.

Rabčice
BENCHMARKING VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV V OKRESE A KRAJI
Poradie indexu celkovej bonity v okrese a kraji
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Celková bonita odzrkadľuje meranie priemeru snaženia reprezentovaného finančnou bonitou a
majetkovou bonitou ako ukazovateľ stavu rozvojových procesov, ktorých aktérom je samosprávna
územná jednotka disponujúca vlastným majetkom, finančnými zdrojmi a ľudským potenciálom.
Poradie indexu finančnej bonity v okrese a kraji

Poradie v okrese
Poradie v kraji

2012

2013

2014

2015

2016

2017

12 z 24

11 z 24

7 z 24

6 z 24

5 z 24

5 z 24

124 z 315

95 z 315

71 z 315

84 z 315

74 z 315

61 z 315

Finančná bonita meria finančnú kondíciu samosprávnej územnej jednotky.
Poradie indexu majetkovej bonity v okrese a kraji
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18 z 24
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Majetková bonita hodnotí kvalitu manažmentu aktív samosprávnej územnej jednotky.

Ekonomická kondícia spoločnosti koreluje s trendom nezamestnanosti a tým významne ovplyvňuje
kvalitu života rodiny v regióne.
Ďalším významným faktorom na území obce je trend vzniku a zániku podnikateľskýsh subjektov.

Obec dosiahla hodnoty regionálnych indexov päťročného priemeru
ukazovateľov (vyhodnotený priemer ukazovateľov za posledných 5 rokov)
pre finančnú bonitu 1.02, v poradí 8. a pre majetkovú bonitu 0.05 v
poradí 18. pri hodnotení v okrese. Indexy a poradie sú určené ako pomer
indexu obce a priemeru v regióne. Celkový počet obcí v okrese je 24. Za
dobrú hodnotu bolo považované, ak index finančnej bonity bol na úrovni
minimáne 75% a index majetkovej bonity na úrovni minimálne 60%
priemernej hodnoty indexov v okrese. Údaje pre rok 2017 sú počítané
regresnou metódou z vykazovaných údajov rokov 2012 až 2016.

