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Príhovor starostu obce
Vážení občania, poslanci, priatelia !
V roku 2015 sme sa snažili zabezpečovať chod samosprávy tak ak po iné roky pre
najväčšiu spokojnosť našich občanov. V sledovanom roku sme sa snažili plniť všetky úlohy,
ktoré nám vyplývajú z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, Ústavy Slovenskej republiky a ďalších zákonov a ustanovení.
Ide o činnosti vykonávané v rámci samosprávnych kompetencií, originálnych kompetencií a
kompetencií v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Našou snahou bolo zabezpečenie
potrieb v prospech občanov obce pri dodržiavaní rozpočtových pravidiel.
Konsolidovaná výročná správa obce Rabčice za rok 2015 je dokument, ktorý nielen formou
čísiel a tabuliek hodnotí ako obec nakladala s finančnými prostriedkami v roku 2015, ale
poskytuje aj základné informácie o majetkovej a finančnej situácii, súhrn za všetky súčasti
konsolidovaného celku, prehľad o prijatých, ale aj poskytnutých zúčtovaných transferoch
v rámci konsolidovaného celku a ostatné dôležité informácie o obci a jej organizáciách ako
konsolidovanej účtovnej jednotky.

Jozef Slovík
Starosta obce
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Obec Rabčice - charakteristika
1 Základné údaje
a/ Obec Rabčice
Obec Rabčice je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec 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
jej územia a potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a
obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. Z administratívneho hľadiska
je obec začlenená do okresu Námestovo a Žilinského samosprávneho kraja.
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom riadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.
Obrázok 1: Obec Rabčice (letecká snímka 2015)

Základným dokumentom obce je Štatút obce. Ten upravuje vnútornú organizáciu obecnej
samosprávy, štruktúru, usporiadanie, právomoci, vzájomné vzťahy a hlavné úlohy orgánov a
organizačných jednotiek obce, vymedzuje územie obce a jej časti.
Obec Rabčice je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
ktorá združuje osoby s trvalým pobytom na jej území. Je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári so zvereným a vlastným majetkom
a so zverenými a vlastnými finančnými príjmami. Najdôležitejšou úlohou obce pri výkone
samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a potrieb obyvateľov. Obec

4

má zriadenú jednu rozpočtovú organizáciu - Základnú školu s materskou školou Rabčice
a obchodnú spoločnosť Rabčice STRED s.r.o so 100 % - účasťou obce.
b/ Základná škola Rabčice s MŠ
Základná škola v Rabčiciach (ďalej len škola) je orgánom štátnej správy na úseku
základného školstva v danom regióne. Je samostatnou rozpočtovou organizáciou na úseku
základného školstva na základe zriaďovacej listiny. Škola vystupuje vo svojom mene ako
právnická osoba, ktorá v tomto zmysle v právnych a ostatných vzťahoch a má zodpovednosť
vyplývajúcu z týchto vzťahov. Poskytuje výchovu a vzdelávanie v zmysle Zákona č.
245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Základná škola s MŠ Rabčice č. 194 patrí medzi štátne školy spolu s materskou školou
a zariadením školského stravovania. Škola bola založená v roku 1962. Od 1. júla 2002 škola
nadobudla právnu subjektivitu. Jej zriaďovateľom je obec Rabčice. Štatutárnym zástupcom
školy je PaedDr. Viera Baláková- riaditeľka školy. Z administratívneho hľadiska je škola
začlenená do okresu Námestovo a Žilinského samosprávneho kraja.
V školskom roku 2014/2015 navštevovalo ZŠ 269 žiakov, z toho na ročníkoch
1. – 4. - 110 , žiakov a na ročníkoch 5. – 9. - 159 žiakov
Súčasťou rozpočtovej organizácie je aj materská škola a zariadenie školského stravovania
(školská jedáleň).
Materská škola má v súčasnosti 3 triedy s kapacitou 65 detí, z toho 31 detí, ktoré majú 1
rok pred splnením povinnej školskej dochádzky. MŠ poskytuje celodennú a poldennú
starostlivosť pre deti od troch do šiestich rokov, v prípade voľného miesta aj deťom od 2,5
roka.
Školská jedáleň zabezpečuje stravu pre deti v MŠ I a v MŠ II, pre žiakov ZŠ,
zamestnancov, cudzích stravníkov.
c/ Obchodná spoločnosť Rabčice STRED s.r.o.
Spoločnosť Rabčice STRED s.r.o.
je právnickou osobou, ktorá za podmienok
ustanovených Obchodným zákonníkom samostatne hospodári s prenajatým majetkom
a s vlastnými príjmami. Spoločnosť
bola založená Obcou Rabčice, ako obchodná
spoločnosť, ktorej bol zverený do správy hmotný aj nehmotný majetok a ktorá je zriadená
hlavne pre hospodárenie s vodou. Základnou úlohou spoločnosti je dodávka pitnej vody
z obecného vodovodu obyvateľom obce Rabčice. Nakoľko je Obec Rabčice jediným
spoločníkom tejto spoločnosti so 100 %-ou účasťou, o všetkých závažných okolnostiach
v konečnom dôsledku, na návrh valného zhromaždenia tejto spoločnosti, rozhoduje Obec
Rabčice sama.
Základným dokumentom spoločnosti je Zakladateľská listina o založení obchodnej
spoločnosti, Stanovy obchodnej spoločnosti Rabčice STRED s.r.o. a Zmluva o nájme
nehnuteľnosti. Tieto dokumenty upravujú vnútornú organizáciu tejto spoločnosti, štruktúru,
vzájomné vzťahy spoločnosti so zakladateľom a hlavné úlohy orgánov .
1.1 Identifikačné údaje
a/ Obec Rabčice
Názov: ....................................................................................................................Obec Rabčice
Adresa: ................................................................Obecný úrad Rabčice, 029 45 Rabčice č. 196
IČO: ..............................................................................................................................00314846
DIČ: ......................................................................................................................... 2020571762
Dátum vzniku: ................................................................................................................1.7.1973
5

Právna forma: ......................................................................................................................obec
Bankové spojenie: ....................................................PRIMA banka Slovensko, a.s. Námestovo
č. účtu: ............................................................................................................4000937002/5600
Hlavná činnosť: ....................................................................................Všeobecná štátna správa
č. tel.: ................................043/5594205,5594467
č. faxu: .............................043/5521650
e-mail:..................................................................................................................ocu@rabcice.sk
adresa stránky: ....................................................................................................www.rabcice.sk
b/ Základná škola Rabčice s MŠ
Názov: .............................................................Základná škola s materskou školou Rabčice 194
Adresa: .................................................................................................... 029 45 Rabčice č. 194
IČO: .........................................................................................................................0037812076
DIČ: ......................................................................................................................... 2021678395
Dátum vzniku: ................................................................................................................1.7.2002
Právna forma: .........................................................................................rozpočtová organizácia
Bankové spojenie: ....................................................PRIMA banka Slovensko, a.s. Námestovo
č. účtu: ............................................................................................................4040978001/5600
Hlavná činnosť: .........................................................................................základné vzdelávanie
č. tel.: .......................................................................................043/5594206,5594215, 5594293
e-mail:...............................................................................................zsrabcice@zsrabcice.edu.sk
adresa stránky:.................................................................................................www.zsrabcice.sk
c/ Obchodná spoločnosť Rabčice STRED s.r.o.
Názov: ...................................................................................................... Rabčice STRED s.r.o
Adresa: .................................................................................................... 029 45 Rabčice č. 196
IČO: ..............................................................................................................................36379964
DIČ: ......................................................................................................................... 2021400128
Dátum vzniku: ..............................................................................................................15.4.1998
Právna forma:.......................................................................spoločnosť s ručením obmedzeným
Bankové spojenie: ....................................................PRIMA banka Slovensko, a.s. Námestovo
č. účtu: ............................................................................................................4005893002/5600
Hlavná činnosť: ........................................................................................hospodárenie s vodou
č. tel.: ................................043/5594205,5594467
č. faxu: .............................043/5521650
e-mail:..................................................................................................................ocu@rabcice.sk
adresa stránky: ....................................................................................................www.rabcice.sk

6

1.2 Geografické údaje
Mapa 1: Geografická poloha obce Rabčice

Katastrálne územie obce Rabčice sa orograficky začleňuje do sústavy vonkajších
Západných Karpát, oblasti Stredných Beskýd a celku Podbeskydská brázda. Na severe pod
Babou horou zasahuje do Oravských Beskýd. Chotár Rabčíc sa nachádza v Polhoranskej
kotline, ktorá vznikla eróziou potokov Polhoranka, Rabčický potok, Magurka a Soľný potok.
Obec sa rozprestiera pod majestátnou Babou horou (1725 m n. m. ). Napriek tomu, že Babia
hora nie je súčasťou Rabčického chotára, občania Rabčíc sú vlastnícky i historicky s týmto
vrcholom úzko spätí. Územie leží v povodí rieky Orava a riečnu sieť tu tvoria toky Všianka
potok, Zágurka, Soľný potok a Odumorkovka, ktoré sa spájajú do rieky Polhoranky.
Obec Rabčice sa nachádza v severnej časti Oravy na hraniciach s Poľskom. Je to obec,
ktorá sa počtom obyvateľom zaraďuje medzi menšie obce (do 2 tis. obyvateľov). Je to
rozľahlá obec.
Katastrálne územie obce Rabčice je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti - CHKO Horná
Orava, v k.ú. Rabčice vo výmere 2218,3 ha. Tiež je súčasťou Chráneného vtáčieho územia
(CHVÚ) Horná Orava, s výmerou 2218,3 ha. Hranice CHKO Horná Orava sú totožné
s hranicami CHVÚ Horná Orava. V katastri Rabčíc sa nachádza časť územia európskeho
významu s označením SKUEV0190- Slaná Voda s celkovou výmerou v k.ú. Rabčice
103,74 ha.
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1.2.1 Geografická poloha obce
Susedné mestá a obce: Rabča, Oravská Polhora, Sihelné, Zubrohlava, Bobrov, Klin,
Námestovo
Celková rozloha obce : 2218 ha
Nadmorská výška
: 720 m.n.m.
Najnižší bod
: 660 m.n.m.
Najvyšší bod
: 934 m.n.m.
1.3 Demografické údaje
Počet obyvateľov: 1995 obyvateľov k 31.12.2015, z toho muži v počte 1034 a ženy 961.
Tabuľka 1 Vývoj počtu obyvateľov
Počet obyvateľov

Rok
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015

1952
1963
1979
1999
1995
1995

1.4 Národnostná a náboženská štruktúra
Na základe výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v obci Rabčice žilo
celkom 1961 občanov, z toho: 1885 občanov slovenskej národnosti, 1 občan českej
národnosti, 2 občania poľskej národnosti a 73 občanov nezistenej národnosti. Náboženská
štruktúra obyvateľov obce Rabčice
podľa sčítania z roku 2011 je nasledovná:
rímskokatolícka cirkev 1883 občanov, pravoslávna cirkev 1 občan, evanjelická cirkev
augsburského vyznania 3 občania, 7 občanov bez vyznania a 67 občanov nezistenej
náboženskej štruktúry.
1.5 Organizácie a podnikateľské subjekty v obci
Roľnícke družstvo „Babia hora“ Rabčice
Adresa: 029 45 Rabčice č. 65
IČO: 31582044
Urbár Rabčice, pozemkové spoločenstvo
Adresa: 029 45 Rabčice č. 198
IČO: 17059330
Rabčice STRED s.r.o.
Adresa: 029 45 Rabčice č. 196
IČO: 36379964
Slovenská pošta, š.p. Banská Bystrica
IČO: 36631124
Adresa: Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice
Adresa: 029 45 Rabčice č. 185
IČO: 31912150
Základná škola s materskou školou Rabčice
Adresa: 029 45 Rabčice č. 194
IČO: 37812076
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov, v obci Rabčice – počet členov 30
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Poľovnícke združenie Rabčice – počet členov 29
Kvetinárstvo , Jolana Turacová, Rabčice č. 289
Ivana Turácová, Textil BAMBI, Rabčice č. 289
Petronela Bubliaková, Kaderníctvo 323
Anna Ogurková – TEXTIL
Rozličný tovar, Jolana Škorvánková, Rabčice č. 490
BRILIANT, Karol Sahúľ, Rabčice č. 289
BRILIANT, Predajňa DVOJKA , Karol Sahúľ, Rabčice č. 199
Predajňa COOP Jednota Námestovo SD, Rabčice č. 157
Predajňa COOP Jednota Námestovo SD, Rabčice č. 363
IČO : 00693804
Rozličný tovar, Zdenka Kocúrová, Rabčice č. 453
IČO: 00693804
BRILANT, Briliaková Anna, Rabčice č. 582
GORAL PUB, Rastislav Gonšenica, Rabčice č. 195
Bar Končiny, Rabčice č. 490
AUTODOPRAVA, Bublák Anton, Rabčice č. 329
IČO: 33596808
Anton Bublák, s.r.o.
IČO: 46964851
TAJA štúdio, Tatiana Chromeková, Rabčice č. 153
MITROX, Ing. Milan Tropek, Rabčice č. 472
Iveta Boldovjaková, Rabčice č. 18
1.6 Sociálne služby
Sociálne služby zabezpečuje obec prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej služby.
K 31.12.2015 obec mala zamestnanú 1 opatrovateľku , ktorá sa starala celkom o 2
opatrovaných na čiastočný úväzok 4,5 hod./denne.
Obec zabezpečovala v roku 2015
stravovanie pre dôchodcov a občanov s ŤZP prostredníctvom Školskej jedálne. Z rozpočtu
obce na hlavné jedlo pre dôchodcov obec neprispieva žiadnou čiastkou. Službu stravovania
využili v roku 2015 priemerne 2 dôchodci. Rozvoz stravy pre starých a imobilných občanov
obec zabezpečovala prostredníctvom pracovníkov obce.
1.7 Kultúra a šport
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec hlavne formou vlastných kultúrnych
a športových podujatí.
V roku 2015 sa konali nasledovné podujatia:














Goralova bežka
Strelecký turnaj
Volejbalový turnaj
Stolno-tenisový turnaj
Deň matiek
Zlaté svadby
Uvítanie do života
Stavanie mája
Športové popoludnie
Rabčická heligónka
Posedenie s dôchodcami
Mikuláš
Vianočný halový futbalový turnaj
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Folklórne súbory v obci: DFS Kašunka, Folklórny súbor dospelých , Ľudová hudba
ROVŇAN, Mladý heligón, ĽH Jozefa Jagelku a Ľudová hudba Bystrina.
Športové kluby: TJ Slávia Rabčice
Zbory: Dobrovoľný hasičský zbor
Spevácky zbor Emanuel
1.8 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola Rabčice
- Materská škola Rabčice
1.9 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
- Obvodné zdravotné stredisko v Rabči a Oravská poliklinika Námestovo.
1.10 História obce
Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1616. Za dôkaz právneho vzniku Rabčíc sa
považuje listina datovaná v Bytči 29. septembra 1616. Existujú odpisy tejto listiny, datované
na rok 1610 i 1612. Nadačnú listinu podľa originálu vo vlastníctve pána Ferdinanda Slovíka
prepísal 4. novembra 1903 do rabčickej Historie domu vdp. Ján Miklušica, farár rabčickej
farnosti. Zakladateľom Rabčíc bol Jakub Ramža.
1.11 Symboly obce
Základné symboly - pečať, erb, vlajka .
V oválnom poli pečatidla je vyryté vysoké skalné bralo, z ktoré vyrastajú tri listnaté stromy.
Historický a heraldicky správny erb Rabčíc je zelený štít, v ktorom z vysokého strieborného
(bieleho) brala vyrastajú tri strieborné (biele) listnaté stromy. Obecné symboly schválilo
obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 12. novembra 1993.
Ostatné obecné symboly: obecná vlajka, obecná zástava, štandarda starostu, insígnie
starostu obce a obecná pečať.

1.12 Logo obce
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Logom obce je erb, farebný aj čiernobiely, používa sa na hlavičkovom papieri,
pozvánkach a tlačivách obecného úradu.

1.13 Kultúrne pamiatky
Kostol Všetkých Svätých, Kaplnka prícestná so sochou, kaplnka so sochou sv. Jozefa.
Obrázok 2 Kostol Všetkých svätých

Obrázok 3 Kaplnka prícestná so sochou

1.14 Významné osobnosti obce
Eliáš Klinovský (1.1.1742 – 29.7.1796) – člen františkánskej rehole – minorita, teologický
vzdelanec, profesor filozofie a kazateľ
Jozef Klinovský (09.03.1772 - 01.07.1832) - bernolákovec, cirkevný hodnostár, zakladateľ
Učiteľského ústavu v Sp. Kapitule
Karol Klinovský, JUDr. (20.12.1908 - 26.03.1980) – právnik, verejný činiteľ, publicista
Jozef Gruska, prof. RNDr. DrSc. (11.12.1933) - vysokoškolský profesor, vedecký pracovník,
informatik, zberateľ betlehemov
Viliam Gruska, doc. Ing. arch. (24.09.1936) - scénický výtvarník, scenárista a režisér
folklórnych programov, publiscista
Štefan Mordel, ThDr. ICLic, PhD (1.4.1947) - kňaz, vysokoškolský učiteľ
Rudolf Slovík, Ing. CSc. (15.1.1933) – geológ, vysokoškolský učiteľ
Leonard Slovík, Ing. (29.11.1936) - poľnohospodársky inžinier, publicista
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Milan Slovík, Ing. CSc. (22.1.1935) – poľnohospodársky odborník
Milo Urban (24.08.1904 - 10.03.1982) spisovateľ, redaktor, prekladateľ
Peter Borový (28.5.1858 – 18.1.1932)– kontroverzný aktivista
2 Organizačná štruktúra
a/ Obec Rabčice
Starosta obce: Jozef Slovík
Zástupca starostu obce: Martin Vons
Zamestnanci obce:
- Mgr. Chromeková Marta - samostatný odborný pracovník, úväzok: 7,5 hod. denne
- Mgr. Bubláková Dana - samostatný odborný pracovník, úväzok: 7,5 hod. denne
- Mordelová Ľudmila - samostatný odborný pracovník, úväzok: 7,5 hod. denne, od 7.2.2016
na starobnom dôchodku
- Mgr. Grobarčíková Renáta – pomocný administratívny pracovník, od 22.12.2012 – na
materskej dovolenke
- Mgr. Mordelová Eva – pomocný administratívny pracovník
- Turac Peter - pracovník, koordinátor uchádzačov o zamestnanie na malých obecných
službách, úväzok: 7,5 hod. denne
- Slovík Dušan - pomocný pracovník, úväzok: 7,5 hod. denne
- Tropek Miroslav – pomocný pracovník, úväzok: 4 hod. denne
- Hurák Anton - pomocný pracovník na majetku obce, úväzok: 7,5 hod. denne
- Eva Kyrczová - a opatrovateľka (bližšie - viď článok 1.6.).
Hlavný kontrolór obce: Ing. Vladislav Moroz do 31.12.2015
Ľudmila Mordelová od 1.3.2016
Obecné zastupiteľstvo:
Margita Borová, PaedDr. ThLic, Ľubomír Bublák, Oľga Chromeková, Jozef Halka, Anna
Huráková, Milan Klinovský, Ondrej Kubík, Veronika Káziková, Martin Vons
a1/ Základné orgány
Základnými orgánmi obce sú:
1. Starosta obce
2. Obecné zastupiteľstvo
Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je
verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu.
Starostom obce Rabčice je Jozef Slovík, Rabčice č. 234, ktorý bol zvolený vo voľbách,
ktoré sa konali dňa 27.11.2010 na obdobie 4 rokov. Dňa 15.11.2014 sa konali voľby do
orgánov samosprávy obce, kde bol opätovne za starostu zvolený doterajší starosta Jozef
Slovík, ktorý zložil sľub na ustanovujúcom zasadnutí konanom dňa 12.12.2014.
Obecné zastupiteľstvo obce Rabčice je zastupiteľský zbor zložený z 9 poslancov, zvolených
vo voľbách , ktoré sa konali dňa 15.11.2014 na obdobie 4 rokov - volebné obdobie 2014 –
2018 .
Poslanci Obecného zastupiteľstva :
1./ Klinovský Milan,
Rabčice č. 598
2./ Vons Martin,
Rabčice č. 306
3./ Kubík Ondrej,
Rabčice č. 355
4./ Chromeková Oľga,
Rabčice č. 149
5./ Káziková Veronika,
Rabčice č. 163
6./ Hálka Jozef ,
Rabčice č. 302
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7./ Bublák Ľubomír,
Rabčice č. 37
8./ Borová Margita, PaedDr., ThLic Rabčice č. 214
9./ Huráková Anna,
Rabčice č. 479
Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo v roku 2015 na svojich zasadnutiach o základných
otázkach života obce. Zasadnutia sa konali v dňoch 27.2, 24.4., 1.5., 26.6., 28.8.,
30.10.,15.11.,15.12. Pozvánka na zasadnutie bola formou vyhlášky zverejnená na úradnej
tabuli a na internetovej stránke najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia. Zároveň konanie
zasadnutia bolo vyhlásené aj miestnym rozhlasom. Každé zasadnutie bolo verejné.
a2/ Komisie pri Obecnom zastupiteľstve
1./ Komisia na ochranu verejného záujmu – predseda: Chromeková Oľga, členovia:
Klinovský Milan, Vons Martin
2./ Komisia na ochranu verejného poriadku a dodržiavanie stavebného zákona – predseda:
Bublák Ľubomír, členovia: Halka Jozef, Ing. Moroz Vladislav
3./ Finančná komisia – predseda: Kubík Ondrej , členovia: PaedDr. Borová Margita,Th.Lic.,
Bubláková Dana
4./ Sociálna komisia – predseda: Káziková Veronika, členovia: Huráková Anna, Chromeková
Marta
a3/ Hlavný kontrolór
Do funkcie hlavného kontrolóra bol zvolený Ing. Vladislav Moroz - obecným
zastupiteľstvom uznesením č. 1/2011 zo dňa 1.2.2011 na obdobie 6-tich rokov. Je
zamestnaný na úväzok 5 hod. mesačne s nástupom od 2.2.2011. Hlavný kontrolór v roku
2015 pracoval v zmysle plánu práce. Dňa 15.12.2016 na zasadnutí OZ predložil starostovi a
poslancom písomné vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra k 1.1.2016. Na tomto zasadnutí
OZ zároveň vyhlásilo aj voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 26.2.2016.
a4/ Obecný úrad
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Je zložený z pracovníkov
obce. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce . Obecný úrad zabezpečuje organizačné
a administratívne veci, najmä písomnú agendu Je podateľňou a výpravňou obecných
písomností, zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania obecného
zastupiteľstva, vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obecnej samosprávy aj správnych
konaní, vykonáva nariadenia obce a uznesenia obecnej samosprávy. Obecný úrad
v Rabčiciach sídli v budove Obecného úradu v Rabčiciach.
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Obrázok 4 Obecný úrad

Pracovníci OcÚ obce zabezpečujú účtovné a finančné operácie s majetkom obce,
finančnými prostriedkami v bankách, inventarizáciu majetku, účtovné, majetkové práva, ich
ochranu, vydávajú správne povolenia na verejné kultúrne a športové podujatia, mzdovú
agendu.. Administrujú správne poplatky a tiež uskutočňujú informácie v miestnom rozhlase.
Ďalej vykonávajú poštové a telekomunikačné služby, správu administratívnych úkonov a ich
zhotovovanie, evidenciu obyvateľov, organizáciu kultúry a športu, overovanie podpisov
a listín, agendu CO, systém štatistických podkladov a zisťovaní, povoľovanie predajného času
prevádzok v obci, výherných prístrojov, zvláštneho užívania verejných priestranstiev a
miestnych komunikácií, organizačné záležitosti, výkon rozhodnutí orgánov obecnej
samosprávy a informačné činnosti. Vykonávajú aj všetky činnosti spojené s daňou z
nehnuteľností a miestnymi poplatkami na území obce, administratívnu správu cintorína,
informačné služby v uvedenom rozsahu a prehľady o vlastníctve prípadne užívaní
nehnuteľného majetku oprávneným žiadateľom, atd.
Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecné
záväzné nariadenia, ktoré nesmú odporovať ústave ani zákonom.
Zákonom č. 302/2001 bol zriadený vyšší územný celok SR – samosprávny kraj. Obec
Rabčice patrí do Žilinského samosprávneho kraja, ktorý má sídlo v Žiline. Obec poskytuje
samosprávnemu kraju na plnenie jeho úloh údaje z evidencií, ktoré vedie, poskytuje súčinnosť
pri zabezpečení umiestnenia jeho orgánov. Samosprávny kraj zasiela každej obci výtlačky
všetkých nariadení, ktoré boli nimi prijaté.
Obec vykonáva aj prenesený výkon štátnej správy, a to v oblasti:
- územného plánovania a stavebného poriadku - od 1.1.2003
- matriky – od 1.7.2002
- špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie – od 1.1.2003
- opatrovateľskej služby – od 1.1.2003.
- školstva – od 1.7.2002
- starostlivosti o životné prostredie (úsek ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej
správy, úsek ochrany pred povodňami, úsek ochrany ovzdušia) - od roku 2002
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- na úseku registra hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov (ďalej REGOB)
- na úseku registra adries (od 1.1.2016)
Presné právne vymedzenie obecného úradu vymedzuje zákon O obecnom zriadení
č. 369/1990 Zb. v platnom znení.
Priemerný stav zamestnancov k 31.12.2015 bol 13. V porovnaní s rokom 2014 je tento
nezmenený.
b/ Základná škola Rabčice s MŠ
Základná škola s materskou školou Rabčice 194, 029 45 Rabčice celkovo má v evidencii
40 zamestnancov, z toho 3 zamestnankyne sú na MD. 28 sú pedagogickí zamestnanci, 10 sú
nepedagogickí zamestnanci (prevádzkoví).
Súčasťou právneho subjektu je ZŠ, MŠ a Školská jedáleň.
Obrázok 5 Základná škola

Základná škola
Riaditeľka školy: PaedDr. Viera Baláková
Zástupca školy: Mgr. Veronika Vojtašáková
sekretariát: Mgr. Marta Oghinciucová
Výchovný poradca (kariérový poradca) :Ing. Oľga Morozová
Koordinátor prevencie: Ing. Ľudmila Belkotiaková
Koordinátor informatizácie: Mgr. Dominik Vojtašák
Koordinátor ŠkVP: Mgr. Renáta Hadárová
Prevádzkoví zamestnanci – školník – údržbár + 2 upratovačky, l samostatná účtovníčka,
mzdárka – 0,5, administratívna pracovníčka – 0,5 (projekt Chránená dielňa).
Telocvičňa
Správca telocvične: Mgr. Michal Rímsky telefón:0914 185 227
Materská škola
Materská škola je 3-triedna, 1 celodenná trieda, 2 poldenné triedy.
Zapísaných detí k 1.9.2015 bolo 65 detí.
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Pedagogickí pracovníci MŠ
Elena Vajdečková- zástupkyňa RZŠ pre MŠ tel. 043/5594215
Mgr. Žaneta Mordelová- učiteľka
Mgr. Emília Sirková - učiteľka
Mgr. Ivana Tatarková- učiteľka
Dana Floreková- školníčka
Školská jedáleň
Vedúca ŠJ: Janka Slovíková - tel: 043/5594293
Hlavná kuchárka: Žófia Fitáková
Kuchárky: Bc. Michaela Komperdová
Upratovačka: Margita Ogureková
Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ školy, ktorý je oprávnený konať v mene
školy vo všetkých veciach. Riaditeľ školy vymenúva a odvoláva zástupcov riaditeľky na
základe výberového konania, vedúcu školskej jedálne a vedúcu vychovávateľku školského
klubu. Vykonáva rozdelenie úväzkov učiteľom školy s prihliadnutím na ich odbornú
kvalifikáciu, prideľuje triednictvo, stanovuje pracovnú náplň pedagogických,
administratívnych a prevádzkových pracovníkov školy. Riaditeľa školy zastupuje v jeho
neprítomnosti v plnom rozsahu poverený zástupca.
Riaditeľ školy ako vedúci pracovník je povinný plánovite riadiť, organizovať a kontrolovať
prácu zamestnancov školy. Zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov,
učebných plánov a učebných osnov, za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej
práce školy a za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy
a za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy, zodpovedá
za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní, v správe alebo vlastníctve školy. Plní úlohy
uložené zriaďovateľom. Riaditeľa školy vymenúva a odvoláva starosta obce v Rabčiciach.
b1/Poradné orgány riaditeľa školy
Riaditeľ školy môže na zabezpečenie koordinácie činnosti v jednotlivých otázkach pôsobnosti
školy zriadiť poradné orgány, vydať pre ne organizačné pokyny a navrhnúť spôsob
vymenovania ich členov. Poradnými orgánmi riaditeľa školy sú:
1 . V e d e n i e š k o l y - j e zložené z riaditeľky školy, zástupcu riaditeľky školy pre základnú
školu, zástupcu riaditeľky školy, pre materskú školu.
2 . G r e m i á l n a r a d a r i a d i t e ľ a š k o l y - j e zložená z vedenia školy, vedúcej školského
stravovania, vedúcich MZ a PK).
3 . P r a c o v n á p o r a d a š k o l y pre zabezpečenie ostatných úloh školy
4 . P e d a g o g i c k á r a d a š k o l y ( j e zložená zo všetkých pedagogických pracovníkov
školy).
5 . R o d i č o v s k á r a d a š k o l y - j e iniciatívnym orgánom rodičov školy /a je zložená zo
zástupcov rodičov žiakov za jednotlivé triedy všetkých ročníkov školy.
6 . R a d a š k o l y - j e zložená z volených zástupcov učiteľov, rodičov, zástupcov OZ.
b2/ Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou
Sídlo: 029 45 Rabčice 194, Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 17319617/966
Rodičovské združenie v súčasnosti môže vznikať a pôsobiť ako rodičovská
organizácia v dvoch podobách:
 Občianske združenie rodičov ako člen Slovenskej rady rodičovských združení
 Rodičovské združenie ako samostatná organizácia.
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Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou vzniklo v roku 2011.
Skladá sa z predsedu a členov - predsedovia triednych združení a pokladníčky.
Rodičovské združenie je registrované ako nezisková organizácia.
c/ Obchodná spoločnosť Rabčice STRED s.r.o.
- Slovík Jozef - konateľ spoločnosti – bezodplatne
- Mordelová Eva - vedenie účtovníctva
- Bandík Jozef – vodohospodársky pracovník - /robotník 7,5 h denne /
- Ing. Bolibruch Ferdinand -vodohosp. pracovník – technik / Dohoda o vykonaní práce/
c1/ Základné orgány
Základnými orgánmi spoločnosti sú:
1.Valné zhromaždenie spoločnosti
2. Konateľ spoločnosti
Za spoločnosť Rabčice STRED vystupujú ako štatutárny orgán dvaja konatelia spoločnosti:
Slovík Jozef, Rabčice č. 234
Ing. Bolibruch Ferdinand, Rabčice č. 401,
ktorých vymenovalo Valné zhromaždenie, a v zmysle spoločenskej zmluvy vystupuje každý
z nich samostatne Od založenia spoločnosti, t.j. od r. 1998 prebehlo niekoľko zmien vo
funkcii konateľa a od 2.5.2007 je vo funkcii prvého konateľa p. Slovík Jozef ,
a od 22.10.2007 je vo funkcii druhého konateľa Ing. Bolibruch Ferdinand.
Valné zhromaždenie spoločnosti tvorí 5 členov, ktorí boli delegovaní zakladateľom - Obcou
Rabčice, resp. Obecným zastupiteľstvom, a sú to :
Káziková Veronika, Rabčice 163
Mordel Anton, Rabčice 212
RNDr.Krumpová Zlatica, Rabčice č. 191
Mihaliak Jozef, Rabčice 516
Motyka Ľubomír, Rabčice 358
Posledná zmena v zložení Valného zhromaždenia, a to výmena p. Mihaliaka Jozefa z funkcie
konateľa na člena VZ, a Ing. Bolibrucha Ferdinanda z člena VZ na konateľa nastala k
22.10.2007. Valné zhromaždenie spoločnosti je zvolávané konateľom spravidla 2x ročne a to
pri schvaľovaní účtovnej závierky /v marci/ a pri schvaľovaní cenového návrhu na vodu /v
septembri/.
Konateľ spoločnosti /Jozef Slovík/ zabezpečuje všetky operácie vyžadujúce si
štatutárneho zástupcu a organizačne riadi chod spoločnosti. Ing. 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, prakticky 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
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Priemerný stav zamestnancov k 31.12.2015 bol 1. V porovnaní s rokom 2014 je tento stav
zamestnancov nezmenený.
3

Financovanie a rozpočet

a/ Obec Rabčice
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako
aj z ďalších zdrojov. Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom
rozpočtovom roku je rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce.
Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú
vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
pôsobiacim na území obce ako aj k obyvateľom žijúcim na území obce. Obsahuje tiež
zámery a ciele, ktoré obec realizuje z výdavkov svojho rozpočtu. Súčasťou rozpočtového
hospodárenia obce je aj rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ Rabčice. Účtovníctvo obce sa vedie
podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného a upravovaného rozpočtu na rok 2015,
ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2014 uznesením z ustanovujúceho
zasadnutia OZ pod E/ Schvaľuje: bod č.8 a bol schválený ako programový. Súčasťou
rozpočtu obce je aj rozpočet ZŠ Rabčice s MŠ. V priebehu roka sa podľa skutočnosti
a čerpania upravoval. Počas roka 2015 bolo vykonaných celkovo 13 rozpočtových opatrení.
Schválený rozpočet obce na rok 2015 a rozpočet po zmenách uvádza nasledovná tabuľka.
Tabuľka 2 Rozpočet obce za rok 2015 v eurách

Príjmy celkom
v tom: - obec
- školstvo
Výdavky celkom
- v tom: - obec
- Školstvo

Schválený
Rozpočet
rozpočet
po zmenách
1148780,00
2000610,00
1147780,00
1999410,00
1000,00
1200,00
1148780,00
2000610,00
556144,00
1358820,00
592636,00
641790,00

z toho:

Bežné príjmy
+ príjmy školy
Bežné výdavky
+ výdavky školy
Prebytok bežného rozpočtu

Schválený
Rozpočet
rozpočet
po zmenách
1147780,00
1220919,00
1000,00
1200,00
541087,00
461940,00
556144,00
641790,00
15103,00
163094,00

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
+ výdavky školy
Schodok kapitálového rozpočtu

Schválený
Rozpočet
rozpočet
po zmenách
0,00
627064,00
0,00
881823,00
0,00
0,00
0,00
-149033,00
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Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií
Hospodárenie celkom

Schválený
Rozpočet
rozpočet
po zmenách
0,00
151427,00
15057,00
15057,00
-15057,00
-14061,00
0,00
0,00

Čerpanie rozpočtu za rok 2015 uvádza nasledovná tabuľka.
Tabuľka 3 Čerpanie rozpočtu za rok 2015 v eurách
Bežné príjmy obce
Bežné príjmy RO
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky obce
Bežné výdavky RO
Bežné výdavky splolu

1217840,09
13453,01
1231293,10
373225,08
654043,25
1027268,33

Hospodárenie BR

204024,77

Kapitálové príjmy obce
Kapitálové príjmy RO
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky obce
Kapitálové výdavky RO
Kapitálové výdavky spolu

Hospodárenie KR
Hospodárenie BR+KR

627064,11
0,00
627064,11
879883,15
0,00
879883,15

-252819,04
-48794,27

Finančné príjmy obce
Finančné výdavky obce
Hospodárenie FO

151426,87
15056,76
136370,11

Hospodárenie celkom

87575,84

Výsledok rozpočtového
hospodárenia za rok 2015 po úpravách tvorí prebytok
rozpočtového hospodárenia vo výške 86148,10 € a tento prebytok je zdrojom pre tvorbu
rezervného fondu obce vo výške 100 %.
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Rabčice za rok 2015 bez výhrad bolo
schválené Obecným zastupiteľstvom, konaným dňa 29.4.2016, Uznesením č. 2/2016
pod B/ Schvaľuje: bod č. 5.
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b/ Základná škola s MŠ Rabčice
Rozpočtová organizácia v roku 2015 hospodárila s rozpočtovými prostriedkami
pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania /štátny rozpočet, rozpočet
obce, vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie/. Rozpočet príjmov a výdavkov v roku
2015 bol určený zriaďovateľom.
Financovanie osobných a prevádzkových nákladov základnej školy na prenesený výkon je
zo štátneho rozpočtu z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu Žilina,
školstva.
V priebehu kalendárneho roka 2014 Základná škola s materskou školou
hospodárila s pridelenými normatívnymi finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu,
dotácia na prenesené kompetencie, na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu a dotácia na
kreditové príplatky a nenormatívnymi finančnými prostriedkami. Nenormatívne finančné
prostriedky zahŕňali dotáciu na vzdelávacie poukazy.
Materská škola a školská jedáleň ako originálne kompetencie sú financované
prostredníctvom podielových daní z obce. Škola okrem týchto finančných prostriedkov
disponuje aj s finančnými prostriedkami poskytovanými
rôznymi neziskovými
organizáciami, rodičmi a sponzormi a prostriedkami získanými z európskych fondov
c/ Obchodná spoločnosť Rabčice STRED s.r.o.
Spoločnosť Rabčice STRED s.r.o financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov- tržieb za vodu, avšak nedostatok finančných prostriedkov spoločnosti priebežne vykrýva
zriaďovateľ a súčasne jediný spoločník - Obec Rabčice formou krátkodobých pôžičiek.
3.1 Súvaha k 31.12.2015
Súvaha k 31.12.2015 dáva obraz o stave a vývoji majetku , respektíve finančných zdrojov.
Majetok slúži na plnenie úloh obce, školy a obchodnej spoločnosti. Používa sa na verejné
účely a na výkon samosprávy obce. Súvaha obsahuje nielen údaje za sledované obdobie, ale
aj za predchádzajúce obdobie, takže je možné hodnotiť aj medziročný vývoj.
a/ Obec Rabčice
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu

PS k 1.1.2015
2549475,93
1510046,03

KZ k 31.12.2015
3402191,64
2462268,74

0,00
1244229,13

0,00
2196451,84

265816,90

265816,90

1035542,30

935292,92

1837,35
857634,70

2671,18
817490,34

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

6726,13

9599,07

169344,12

105532,33

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Finančné účty
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

3887,60

4629,98

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

PS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

Vlastné imanie a záväzky spolu

2549475,93

3402191,64

Vlastné imanie

1769424,05

2101705,07

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

1769242,05

2101705,07

54607,91

33953,80

1080,00

1080,00

0,00

0,00

98,11

437,61

Krátkodobé záväzky

24801,43

18864,58

Bankové úvery a výpomoci

28628,37

13571,61

725625,97

1266532,77

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

b/ Základná škola s MŠ Rabčice
AKTÍVA
Názov

PS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

Majetok spolu

908361,56

867919,72

Neobežný majetok spolu

850114,24

812981,24

0,00

0,00

850114,24

812981,24

0,00

0,00

56390,77

54322,49

902,50

1305,74

0,00

0,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
Z toho: Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

0,00

0,00

55488,27

53016,75

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1856,55

615,99

Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

KZ k 1.1.2015

Vlastné imanie a záväzky spolu

KZ k 31.12.2015

908361,56

867919,72

-0,02

0,00

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

-0,02

0,00

906505,03

867303,73

0,00

0,00

850114,24

812981,24

523,30

495,33

55867,49

53827,16

0,00

0,00

1856,55

615,99

Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

c/ Obchodná spoločnosť Rabčice STRED s.r.o.
AKTÍVA
Názov

PS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

Majetok spolu

23192,20

22280,36

Neobežný majetok spolu

13398,55

11536,15

0,00

0,00

13398,55

11536,15

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
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Dlhodobý finančný majetok

0,00

0,00

9384,58

10372,27

762,80

235,26

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

4237,07

4795,69

Finančné účty

4384,71

5341,32

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

408,07

371,94

Obežný majetok spolu
Z toho: Zásoby

Časové rozlíšenie
PASÍVA
Názov

PS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

Vlastné imanie a záväzky spolu

23191,20

22280,36

Vlastné imanie

16915,56

16378,03

0,00

0,00

16784,53

16784,53

131,03

-406,50

6275,64

5902,33

823,56

522,98

0,00

0,00

628,29

652,35

4823,79

4727,00

Bankové úvery a výpomoci

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

0,00

0,00

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

3.2 Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015
Výkaz ziskov a strát zachytáva podrobný prehľad o výnosoch, nákladoch a výsledku
hospodárenia spoločnosti za rok 2015 Aj výkaz ziskov a strát obsahuje údaje nielen za
sledované obdobie, ale aj za predchádzajúce obdobie, čo umožňuje hodnotiť medziročný
vývoj obce, RO alebo spoločnosti.
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a/ Obec Rabčice
Náklady a Výnosy - popis a výška položiek /v €/
Druh nákladov
50 Spotrebované nákupy
51 Služby

Popis /číslo účtu a názov/

KZ

KZ

k 31.12.2014

k 31.12.2015

501 – Spotreba materiálu

52319,39

70323,35

502 – Spotreba energie

20041,61

11800,80

2594,66

11646,39

458,55

125,80

6375,94

7413,82

63153,77

70985,73

115408,99

117017,63

524 – Zákonné sociálne poistenie

39886,95

39603,42

525 – Ostatné sociálne poistenie

2295,33

1950,75

527 – Zákonné sociálne náklady

8596,98

8098,71

538 – Ostatné dane a poplatky

2481,00

1495,58

0,00

0,00

0,00

0,00

4769,72

7443,60

0,00

0,00

60703,30

67943,52

1080,00

1080,00

21,00

10816,06

2214,99

1337,44

0,00

0,00

4991,06

4867,43

0,00

0,00

210659,94

184919,70

1246,63

1526,31

328,00

3560,32

1664,00

1711,64

601291,81

625668,00

511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby

52 Osobné náklady

53 Dane a poplatky

521 – Mzdové náklady

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 541 – Zostatková cena DHM a DHNM
546 – Odpis pohľadávky
548 – Ostatné náklady na prevádzk. čin.
549 – Manká a škody
55 Odpisy, rezervy a opravné položky

551 – Odpisy DNM a DHM

z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie

553 – Tvorba ostatných rezerv

časového rozlíšenia

558 – Tvorba ostatných opravných

z prevádzkovej činnosti
položiek z prevádzkovej činnosti

56 Finančné náklady

562 – Úroky
563 – Kurzové straty
568 – Ostatné finančné náklady

57 Mimoriadne náklady

578 – Ostatné mimoriadne náklady

58 Náklady na transfery a nákl. z odv. príj.

584 – Nákl.na transfery z rozpočtu obce
alebo z rozpočtu VÚC ...,
585 – Nák. na transfery z rozpočtu obce
alebo z rozpočtu VÚC ...
586 – Náklady na transfery z rozpočtu
obce alebo z rozpočtu VÚC mimo VS
587 - Náklady na ostatné transfery

Účtovné skupiny 50-58 celkom:
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Druh výnosov

Popis /číslo účtu a názov/

KZ

KZ

k 31.12.2014

k 31.12.2015

0,00

0,00

32146,60

30854,40

0,00

0,00

5138,50

0,00

506490,94

582946,57

39056,07

37631,96

2562,55

0,00

100,00

136,00

36425,23

50579,26

0,00

0,00

7369,18

1080,00

430,57

560,00

801,36

866,10

67 Mimoriadne výnosy

0,00

0,00

68 Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v štátnych rozpočtových
organizáciách a príspevkových
organizáciách
69 Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO
zriadených obcou alebo VUC

0,00

0,00

34551,07

28929,81

49749,80

39888,61

5496,00

0,00

105,00

240,00

9405,08

10082,48

729827,95

783795,19

152,11

164,42

0,00

0,00

128384,03

157962,77

60 Tržby za vlastné výkony a tovar

601 – Tržby za vlastné výrobky
602 – Tržby z predaja služieb
604 – Tržby za tovar

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
62 Aktivácia

623 – Aktivácia dlh. hmotného majetku

63 Daňové a colné výnosy a výnosy
z poplatkov

632 – Daňové výnosy samosprávy
633 – Výnosy z poplatkov

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

641 – Tržby z predaja DNM a DHM
645 – Ostatné pokuty, penále a úroky ...
648 – Ostatné výnosy z prev. činnosti

65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 652 – Zúčtovanie zákonných rezerv
Z prevádzkovej aj finančnej činnosti
z prev. činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
653 – Zúčtovanie ost. rezerv
z prevádzkovej činnosti
658 – Zúčtovanie ostatných opravných
položiek z prevádzkovej činnosti
66 Finančné výnosy

662 – Úroky

693 – Výnosy samosprávy z bežných
transf. zo ŠR a od iných subjekt.VS
694 – Výnosy samosprávy z kap. trans.
zo ŠR a od iných subjektov VS
696 – Výnosy samosprávy z kap.transf.
od Európskych spoločenstiev
697 – Výnosy samosprávy z bežn.transf.
od ostatných subjektov mimo VS

699 – Výnosy samosprávy z odvodu
rozpočtových príjmov
Účtovná trieda 6 celkom
Výsledok hospodárenia pred zdanením

591- Splatná daň
595- Dodatočne platená daň z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení

Obec Rabčice rok 2015 ukončila s výsledkom hospodárenia - zisk vo výške 128384,03 €.
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b/ Základná škola s MŠ Rabčice
Náklady a výnosy - popis a výška položiek /v €/
Druh nákladov
50 Spotrebované nákupy
51 Služby

Popis /číslo účtu a názov/

53 Dane a poplatky

KZ

k 31.12.2014

k 31.12.2015

501 – Spotreba materiálu

49962,43

53089,95

502 – Spotreba energie

38356,95

39725,60

511 – Opravy a udržiavanie

10111,13

2403,77

512 – Cestovné

705,35

629,89

513 – Náklady na reprezentáciu

869,64

131,07

8443,62

9094,82

521 – Mzdové náklady

372287,16

404805,35

524 – Zákonné sociálne poistenie

127492,53

138712,63

525 – Ostatné sociálne poistenie

6031,71

6512,80

527 – Zákonné sociálne náklady

8401,34

9559,98

0,00

0,00

0,00

0,00

544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky ..

0,00

0,00

545 – Ost. pokuty, penále a úroky z om.

0,00

0,00

548 – Ostatné náklady na prevádzk. čin.

5557,10

3553,02

75904,89

37133,00

0,00

0,00

562 – Úroky

0,00

0,00

563 – Kurzové straty

0,00

0,00

5371,53

4579,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9405,08

10082,48

718900,46

720013,95

518 – Ostatné služby
52 Osobné náklady

KZ

538 – Ostatné dane a poplatky

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 541-Zost. cena predan .DNM a DHM

55 Odpisy, rezervy a opravné položky

551 – Odpisy DNM a DHM

z prevádzkovej a finančnej činnosti

553 – Tvorba ostatných rezerv

a zúčtovanie

z prevádzkovej činnosti

časového rozlíšenia
56 Finančné náklady

568 – Ostatné finančné náklady
57 Mimoriadne náklady

578 – Ostatné mimoriadne náklady

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu 584 – Náklady na transfery z rozpočtu
príjmov

obce alebo z rozpočtu VUC do RO a PO
zriadených obcou alebo VUC
586 – Náklady na transfery z rozpočtu
alebo z rozpočtu VUC subjektom mimo
VS
588 – Náklady z odvodu príjmov

Účtovné skupiny 50 – 58 celkom

Druh výnosov

Popis /číslo účtu a názov/

KZ

KZ
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k 31.12.2014
60 Tržby za vlastné výkony a tovar

601 – Tržby za vlastné výrobky

k 31.12.2015

0,00

0,00

26052,65

26388,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

632 – Daňové výnosy samosprávy

0,00

0,00

633 – Výnosy z poplatkov

0,00

0,00

641 – Tržby z predaja DNM a DHM

0,00

0,00

642 – Tržby z predaja materiálu

0,00

0,00

645 – Ostatné pokuty, penále a úroky ...

0,00

0,00

646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok

0,00

0,00

997,00

0,00

26183,00

0,00

0,00

10,24

120,00

1200,00

67 Mimoriadne výnosy

0,00

0,00

68 Výnosy z transferov a rozpočtových

0,00

0,00

135967,44

150836,44

75904,89

37133,00

465726,43

504126,58

534,65

320,79

0,00

0,00

731486,06

720015,83

12585,60

1,88

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 653 – Zúčtovanie ost. rezerv
Z prevádzkovej aj finančnej činnosti

z prevádzkovej činnosti

a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 Finančné výnosy

662 – Úroky
668-Ostatné finančné výnosy

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

691 – Výnosy z bež. transférov z RO

príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO

alebo VÚC.

zriadených obcou alebo VUC
692 – Výnosy kap. trans. Z rozpočtu
obce a VUC
693 – Výnosy samosprávy z bež.
transf....
697 – Výnosy samosprávy
z bežn.transf....
699 – Výnosy samosprávy z odv.
rozp.pr.
Účtovná trieda 6 celkom
Výsledok hospodárenia pred zdanením
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591- Splatná daň

2,96

1,88

595- Dodatočne platená daň z príjmov

0,00

0,00

12582,64

0,00

Výsledok hospodárenia po zdanení

Základná škola s MŠ Rabčice rok 2015 ukončila s výsledkom hospodárenia 0,00 €.
c/ Obchodná spoločnosť Rabčice STRED s.r.o.
Náklady a výnosy - popis a výška položiek /v €/
Druh nákladov
50 Spotrebované nákupy

51 Služby

52 Osobné náklady

53 Dane a poplatky

Popis /číslo účtu a názov/

KZ

KZ

k 31.12.2014

k 31.12.2015

1867,38

1827,29

502 – Spotreba energie

896,18

881,23

504 - Predaný tovar

292,32

2731,56

29,23

0,00

512 – Cestovné

0,00

0,00

513 – Náklady na reprezentáciu

4,44

5,68

518 – Ostatné služby

9369,12

9576,56

521 – Mzdové náklady

9063,14

8349,93

524 – Zákonné sociálne poistenie

3019,72

3064,44

525 – Ostatné sociálne poistenie

236,04

239,19

527 – Zákonné sociálne náklady

629,24

679,37

532 – Daň z motorových vozidiel

587,22

474,01

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,26

0,00

0,00

0,00

1678,00

1862,40

0,00

0,00

501 – Spotreba materiálu

511 – Opravy a udržiavanie

538 – Ostatné dane a poplatky
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 541 – Zostatková cena DHM a DHNM
544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky ..
546 – Odpis pohľadávky.
548 – Ostatné náklady na prevádzk. čin.
55 Odpisy, rezervy a opravné položky

551 – Odpisy DNM a DHM

z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia

553 – Tvorba ostatných rezerv

56 Finančné náklady

562 – Úroky

0,00

0,00

563 – Kurzové straty

0,00

0,00

954,45

935,10

0,00

0,00

0,00

0,00

28687,76

30626,76

z prevádzkovej činnosti

568 – Ostatné finančné náklady
57 Mimoriadne náklady
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov
Účtovné skupiny 50 – 58 celkom

578 – Ostatné mimoriadne náklady
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Druh výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
60 Tržby za vlastné výkony a tovar

KZ

KZ

k 31.12.2014

k 31.12.2015

601 – Tržby za vlastné výrobky

0,00

0,00

22455,75

21927,00

270,00

3034,00

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

0,00

0,00

62 Aktivácia

0,00

0,00

632 – Daňové výnosy samosprávy

0,00

0,00

633 – Výnosy z poplatkov

0,00

0,00

641 – Tržby z predaja DNM a DHM

0,00

0,00

642 – Tržby z predaja materiálu

0,00

0,00

645 – Ostatné pokuty, penále a úroky ...

0,00

0,00

646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok

0,00

0,00

5522,01

5608,15

0,00

0,00

0,08

0,16

0,00

0,00

67 Mimoriadne výnosy

0,00

0,00

68 Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v štátnych rozpočtových
organizáciách a príspevkových
organizáciách
69 Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO
zriadených obcou alebo VUC
Účtovná trieda 6 celkom

0,00

0,00

0,00

0,00

28247,84

30569,31

-439,92

-57,45

480,00

480,02

0,00

0,00

-919,92

-537,47

602 – Tržby z predaja služieb
604 – Tržby za tovar

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 653 – Zúčtovanie ost. rezerv
Z prevádzkovej aj finančnej činnosti
z prevádzkovej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 Finančné výnosy
662 – Úroky
668 – Ostatné finančné výnosy

Výsledok hospodárenia pred zdanením
591- Splatná daň
595- Dodatočne platená daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

Spoločnosť Rabčice STRED s.r.o. v r. 2015 skončila s výsledkom hospodárenia
strata - 537,47 €.
3.3 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré
sa vyhotovuje výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke
-Dňa 5.3.2016 sa konali Voľby do NR SR, na ktorých sa v našej obci zúčastnilo 61,49 %
oprávnených voličov.
- Od 1.3.2016 má obec nového hlavného kontrolóra p. Ľudmilu Mordelovú.
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-V roku 2016 si obec pripomenie 400. výročie založenia obce, 360. výročie vzniku farnosti,
190. výročie posvätenia kostola Všetkých svätých a 90. výročie založenia DHZ.
Okrem uvedených udalostí obec nezistila žiadne iné skutočnosti medzi dňom, ku ktorému
bola zostavená výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke a dňom, ku ktorému sa
výročná správa zostavuje, ktoré by mali významný vplyv na hospodársky výsledok , prípadne
na celkovú finančnú situáciu obce za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016.
4 Konsolidovaný celok
Obec Rabčice ako účtovná jednotka verejnej správy v rámci štátneho účtovníctva
a výkazníctva prvýkrát zostavovala konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2009 podľa
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Pri spracovaní konsolidovaného celku obec postupovala metódou úplnej konsolidácie pri
rozpočtových organizáciách v zriaďovacej pôsobnosti obce.
Konsolidovanými účtovnými jednotkami obce sú: rozpočtová organizácia - Základná škola
s MŠ Rabčice a s. r.o. – Rabčice STRED.
4.1 Konsolidovaná závierka
Konsolidovaná závierka pozostáva s nasledujúcich častí:
o
o
o
o
o

Vývoj konsolidovaných aktív
Vývoj konsolidovaných pasív
Vývoj konsolidovaných nákladov
Vývoj konsolidovaných výnosov
Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke

Vývoj konsolidovaných aktív obce Rabčice v rokoch 2014 a 2015
Súvaha k 31.12.2015 dáva obraz o stave a vývoji majetku konsolidovaného celku, respektíve
o jeho finančných zdrojov. Majetok obce slúži na plnenie úloh organizácii konsolidovaného
celku. Konsolidovaná súvaha obsahuje nielen údaje za sledované obdobie, ale aj za
predchádzajúce obdobie, takže je možné hodnotiť aj medziročný vývoj v obci.
Názov

KZ k 31.12.2014

KZ k 31.12.2015

Majetok spolu

2616711,85

3460504,08

Neobežný majetok spolu

2357288,41

3270483,27

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

2107774,37

3020969,23

Dlhodobý finančný majetok

249514,04

249514,04

Obežný majetok spolu

253271,29

184402,90

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
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z toho:
Zásoby

3502,85

4212,18

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

7847,46

4509,10

0,00

0,00

13063,59

11791,22

229217,39

163890,40

6152,15

5617,91

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

Vývoj konsolidovaných pasív obce Rabčice v rokoch 2014 a 2015
Názov
KZ k 31.12.2014
KZ k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky spolu

2616711,85

3460504,08

Vlastné imanie

1769855,17

2101780,24

0,00

0,00

482,14

481,70

Výsledok hospodárenia

1769373,03

2101298,54

Nevysporiadaný HV z minulých rokov

1629326,36

1943873,24

Výsledok hospod. za účtovné obdobie

140046,67

157425,30

Záväzky

119374,16

91575,08

1904,00

1602,98

0,00

0,00

1249,41

1585,29

Krátkodobé záväzky

87592,38

74815,20

Bankové úvery a výpomoci

28628,37

13571,61

727482,52

1267148,76

z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

Vývoj konsolidovaných nákladov obce Rabčice v rokoch 2014 a 2015
Výkaz ziskov a strát zachytáva podrobný prehľad o výnosoch, nákladoch a výsledku
hospodárenia konsolidovaného celku za rok 2015. Obsahuje údaje nielen za sledované
obdobie, ale aj za predchádzajúce obdobie, čo umožňuje hodnotiť medziročný vývoj v obci.
Skutočnosť
Skutočnosť
NÁKLADY
k 31.12.2014
k 31.12.2015
Účet/Názov
50 - Spotrebované nákupy

151518,27

177007,45
31

51 – Služby
52 - Osobné náklady
53 - Dane a poplatky
54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 - Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a iné
56 - Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 - Náklady na transfery a náklady
z odvodu príjmov
59 - Dane z príjmov
Účtová trieda 5 spolu

93111,05
690729,75
3118,00
10337,82
139354,19

103008,92
736314,45
1969,59
10996,62
118834,98

13531,58
0,00

11719,66
0,00

3238,63

6798,27

635,07

646,32

1105574,36

1167296,26

Graf č. 1 Porovnanie nákladov v rokoch 2014 a 2015

Vývoj konsolidovaných výnosov obce Rabčice v rokoch 2014 a 2015
VÝNOSY
Účet/Názov
60 - Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačn. zásob
62 - Aktivácia
63 - Daňové a colné výnosy z poplatkov

Skutočnosť
k 31.12.2014
67185,46
0,00
5138,50
545177,01

Skutočnosť
k 31.12.2015
75552,20
0,00
0,00
620208,53
32

64 - Ostatné výnosy
65 - Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti a iné

37972,17

48688,80

33982,75

1640,00

921,36
0,00

2076,50
0,00

0,00
555243,78

0,00
576555,53

Účtová trieda 6 spolu

1245621,03

1324721,56

Hospodársky výsledok

140046,67

157425,30

66 - Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
68 – Výnosy z tranferov a rozpočt.príjmov
v štátnych RO a PO
69 - Výnosy z transferov a rozp. Príjmov

Graf č. 2 Porovnanie výnosov v rokoch 2014 a 2015

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
Pri porovnaní výsledku hospodárenia obce medzi rokom 2014 a 2015 je vidieť ,že v roku
2015 došlo k zvýšeniu výnosov a nákladov. Nárast výnosov zabezpečilo zvýšenie prevodu
podielu daní z rozpočtu štátu, väčší objem prijatých transferov na prenesené úlohy štátu na
obce a prijatý transfer na projekt : „Rekonštrukcia obecnej kotolne“ .
Nárast nákladov spôsobilo prechodné zníženie majetku tvorbou opravnej položky, nárast
osobných nákladov pedagogických a nepedagogických zamestnancov v
rozpočtovej
organizácii a v neposlednom rade aj nárast cien tovarov a služieb, ako aj náklady na úhradu
výdavkov na projekty „Rekonštrukcia obecnej kotolne“ a „Modernizácia verejného osvetlenia
v obci“.
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5 Poslanie a zámery
a/ Obec Rabčice
Z hľadiska budúcich cieľov obec Rabčice bude aj v roku 2016 naďalej prostredníctvom
svojich orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a plniť prenesené
úlohy štátnej správy, tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Obec bude aj napriek pretrvávajúcej kríze v roku
2016 pokračovať v realizácii poskytovania čo najkvalitnejších služieb pre občanov s
prihliadnutím na ich potreby a bude sa snažiť o ďalší rozvoj obce z rôznych hľadísk. Veľký
dôraz bude kladený čo najviac a najbližšie sa priblížiť k občanovi. Všetky nutné zmeny, ktoré
obec bude v budúcnosti realizovať, budú mať jediný cieľ, a to zvýšenie starostlivosti
o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov.
V roku 2016 plánujeme:
- ukončiť práce súvisiace s rozšírením cintorína ,
- podľa možností prenajať kasárne,
- upraviť chodníky v obci v časti smerom Križovatka – Vyšný koniec, podľa možnosti
aj Križovatka - Končiny,
- začať s prípravnými prácami na projektoch „Multifunkčná budova“ a „Zberný dvor
Rabčice“
b/ Základná škola Rabčice s MŠ
Hlavným poslaním ZŠ Rabčice s MŠ je vytvoriť kvalitné podmienky na rozvoj vedomostí,
zručností a návykov každého žiaka s ohľadom na jeho rozumové, povahové a fyzické
možnosti v súlade s učebnými osnovami pre I. stupeň ZŠ, pripraviť žiaka na úspešné
pokračovanie v štúdiu na 2. stupeň ZŠ, formovať osobnosť žiaka, ktorý bude mať pozitívny
vzťah ku kultúrnym tradíciám regiónu, k svojmu okoliu a prírodnému prostrediu.
V roku 2016 plánujeme:
- obnoviť
interiérové vybavenie v
materskej škole (nákup postieľok, matracov
a učebných pomôcok).
- zriadiť Školský klub detí pri ZŠ s MŠ v Rabčiciach.
Rozsiahlejšie investičné akcie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov neplánujeme.
c/ Obchodná spoločnosť Rabčice STRED s.r.o.
Z hľadiska budúcich cieľov spoločnosť Rabčice STRED s.r.o bude aj v roku 2016 naďalej
prostredníctvom svojich orgánov plniť funkcie, na ktoré bola zriadená . Všetky nutné zmeny,
ktoré obec bude v budúcnosti realizovať, budú mať za cieľ, zvýšenie kvality služieb,
poskytovaných obyvateľom obce Rabčice.
V roku 2016 plánujeme .
- zabezpečiť vyššiu kontrolu hospodárnosti s vodou
- v závislosti od celkového finančného vývoja mierne zvýšiť cenu vody
- nájsť ďalší zdroj príjmov, napr. prenájmom V3S a poskytovaním iných služieb.
6 Záverečné ustanovenia
Obec Rabčice ako konsolidujúca ÚJ a ním konsolidované ÚJ tvoria celok, ktorým obec
zabezpečuje výkon samosprávnych činností, ale aj činností v rámci prenesených kompetencií
štátu na obec v zmysle platných právnych predpisov. Sledovanie hospodárenia obce ako
konsolidovaného celku je stále vo dvoch líniach: rozpočtovej a účtovnej. Pre sledovanie toku
peňazí a rozpočtu obce je dôležitá rozpočtová oblasť, ktorá je sledovaná za obec a jej
rozpočtovú organizáciu /ZŠ Rabčice s MŠ/ ako súčasť rozpočtu obce. Konsolidovaná účtovná
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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 do nej zahrnované boli
jednou ekonomickou jednotkou akoby boli len vnútropodnikovými útvarmi aj keď majú
právnu subjektivitu. Umožňuje komplexný pohľad na konsolidovaný celok s možnosťou
riadenia súčasnej situácie ale aj perspektívy a plánovania všetkých súčastí obce ako jedného
celku.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015.
Účtovná závierka obce a základnej školy Rabčice s MŠ bola odovzdaná do RISSAM-u
v zákonom stanovenom termíne. Účtovná závierka obchodnej spoločnosti bola odovzdaná na
Daňovom úrade v Námestove v písomnej forme.
Predkladaná výročná správa sa vyhotovuje v zmysle § 20 uvedeného zákona. Postupy
účtovania pre obce upravuje Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007 - 31
a č. MF/25189/2008 – 311.
Údaje do tejto výročnej správy boli čerpané z účtovníctva obce Rabčice a predložených
výročných správ Základnej školy s MŠ Rabčice a obchodnej spoločnosti Rabčice STRED
s.r.o.

Poznámka: Výročná správa obce ku konsolidovanej účtovnej závierke obce za rok 2015
vzatá na vedomie na OZ dňa 26.8.2016, pod A/ Berie na vedomie: bod č. 3..
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