Výročná správa
obce Rabčice
za rok 2009
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Úvodné slovo starostu obce
Vážení občania,
dostáva sa Vám do rúk druhá výročná správa obce Rabčice. Správa stručne a verne
odzrkadľuje komplexnú činnosť obce. Popis, uvádzané čísla sú zrkadlom každodenného úsilia
obce Rabčice vynakladaného k napĺňaniu jej poslania.
Pri tom všetkom sa nám darilo eliminovať vplyvy svetovej finančnej a hospodárskej krízy na
hospodárenie a financovanie obce.
Na záver vyslovujem presvedčenie, že výsledky dosiahnuté za rok 2009 nás oprávňujú
vysloviť presvedčenie, že aj v roku 2010 sa budeme snažiť poskytovať naše služby
v potrebnom rozsahu, včasne a kvalitne.
Verím, že spoločným úsilím sa nám toto ťažké obdobie podarí prekonať a jeho výsledkom
bude ďalší rozvoj obce.

Jozef Slovík
starosta obce
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1 Základné údaje o obci
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. 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.

Mapa 1: Geografická poloha obce Rabčice

1.1 Identifikačné údaje
Názov: ....................................................................................................................Obec Rabčice
Adresa: ................................................................Obecný úrad Rabčice, 029 45 Rabčice č. 196
IČO: ..............................................................................................................................00314846
DIČ: ......................................................................................................................... 2020571762
Dátum vzniku: ................................................................................................................1.7.1973
Právna forma: ......................................................................................................................obec
Bankové spojenie: .................................................................................DEXIA, a.s. Námestovo
č. účtu: ............................................................................................................4000937002/5600
Hlavná činnosť: ....................................................................................Všeobecná štátna správa
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č. tel.: ................................043/5594205,5594467
č. faxu: .............................043/5521650
e-mail:..................................................................................................................ocu@rabcice.sk
adresa stránky: ....................................................................................................www.rabcice.sk
1.2 Geografické údaje
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.
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: 1937 obyvateľov k 31.12.2009.
Národnostná štruktúra – podľa posledného sčítania z roku 2001 /na počet obyvateľov 1817 /
ukazuje nasledujúca tabuľka.
Tabuľka : Národnostná štruktúra obyvateľstva obce Rabčice v roku 2001
Národnostná štruktúra
Slovenská
Maďarská
Rómska
Rusínska
Ukrajinská
Česká
Nemecká
Poľská
Chorvátska

Muži
952
0
1
-

Ženy
851
1
3
-

Spolu
1 803
10
4
-
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1.4 Organizácie a podnikateľské subjekty v obci
Roľnícke družstvo Babia hora Rabčice
Adresa: 029 45 Rabčice č. 65
IČO: 31520440
SHR /Súkromne hospodáriaci roľníci/
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
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice
Adresa: 029 45 Rabčice č. 185
IČO: 31912150
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov, v obci Rabčice – počet členov 26
František Bublák – Rozličný tovar, Rabčice č. 15
TEXTIL Jozef Kocúr
Jolana Turacová – Kvetinárstvo
Anna Ogurková – TEXTIL
AMITO, Milan Turac
Rozličný tovar, Jolana Škorvánková, Rabčice č. 490
BRILIANT, Karol Sahuľ, Rabčice
Piliarska výroba Jozef Grobarčík
Štefan Turac, Rabčice č. 419
Daniela Genzorová, Rabčice č. 328
Predajňa COOP Jednota Námestovo SD, Rabčice č. 157
Predajňa COOP Jednota Námestovo SD, Rabčice č. 363
GORAL PUB, Slovíková Marta, Rabčice č. 195
Bar Končiny
AUTODOPRAVA, Bublák Anton, Rabčice č. 329
1.5 Výchova, vzdelávanie, kultúra a šport
Výchovu a vzdelávanie v obci poskytuje Základná škola s materskou školou Rabčice, ktorá
má právnu subjektivitu.
- Základná škola – počet žiakov školský rok 2008/2009: 289
- Materská škola – počet detí školský rok 2008/2009 : 60
V roku 2009 sa v obci uskutočnili tieto kultúrne a športové podujatia:
1. Goralova bežka
2. Pohár starostu obce v streľbe
3. Stolnotenisový turnaj
4. Vianočný halový futbalový turnaj
5. Futbalový turnaj o pohár starostu obce
6. Slávnostné uvítanie detí
7. Detský karneval
8. Deň matiek
9. Stretnutie pri Hviezdoslavovej hájovni /Rabčická heligónka/
10. Posedenie s dôchodcami
1.6 Sociálne služby
K 31.12.2009 obec mala zamestnaných 6 opatrovateľov , ktorí sa starajú celkom o 8
opatrovaných. Opatrovatelia sú zamestnancami obce. Na čiastočný úväzok sú zamestnaní:
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Jozef Slovík, Xaver Brenkus, Margita Klinovská, Margita Laštiaková, Janka Glombíková, na
plný úväzok: Eva Kyrczová.
Obec zabezpečovala v roku stravovanie pre dôchodcov
prostredníctvom Školskej jedálne. Z rozpočtu obce na hlavné jedlo pre dôchodcov obec
neprispieva žiadnou čiastkou. Službu stravovania využilo celkom 6 dôchodcov. Rozvoz
stravy pre starých a imobilných občanov sa zabezpečoval prostredníctvom pracovníkov obce.
2 História obce
Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1616. Za dôkaz právneho vzniku Rabčíc sa považuje
listina datovaná v Bytči 29. septembra 1616.
2.1 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
brala vyrastajú tri strieborné 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.
3 Základné orgány obce
Základnými orgánmi obce sú:
1.Obecné zastupiteľstvo
2.Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo obce Rabčice je zastupiteľský zbor zložený z 9 poslancov, zvolených
vo voľbách , ktoré sa konali dňa 2. decembra 2006 na obdobie 4 rokov.
Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života
obce. Zasadnutia sa konali v dňoch 30.1., 27.3., 29.5., 19.7., 31.7., 26.8., 24.9.,27.11., 10.12.,
28.12. Pozvánka na zasadnutie bola formou vyhlášky zverejnená na úradnej tabuli najneskôr 3
dni pred konaním zasadnutia. Zároveň konanie zasadnutia bolo vyhlásené aj miestnym
rozhlasom. Každé zasadnutie bolo verejné.
Poslanci Obecného zastupiteľstva:
1/ Bubliak Anton,
Rabčice č. 329
2/ Ing. Moroz Vladislav,
Rabčice č. 244
3/ PaedDr. Borová Margita,
Rabčice č. 214
4/ Káziková Veronika,
Rabčice č. 163
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5/ Huráková Anna,
Rabčice č. 479
6/ Grobarčík František,
Rabčice č. 362
7/ RNDr. Krumpová Zlatica, Rabčice č. 191
8/ Kubík Ondrej,
Rabčice č. 355
9/ Ing. Bolibruch Ferdinand, Rabčice č. 401
Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je
verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
Starostom obce Rabčice je Jozef Slovík, Rabčice č. 234, ktorý bol zvolený vo voľbách,
ktoré sa konali dňa 2. decembra 2006 na obdobie 4 rokov.
3.1 Hlavný kontrolór
Do funkcie hlavného kontrolóra bol zvolený Ing . Slovík Jozef - obecným zastupiteľstvom
uznesením č. 3/2007 zo dňa 25.5.2007 na obdobie 6-tich rokov. Zamestnaný na úväzok
5 hod. mesačne. V roku 2009 hlavný kontrolór pracoval v zmysle plánu práce.
3.2 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 je umiestnený v budove Obecného úradu v Rabčiciach
3.2.1 Zamestnanci obecného úradu
1/ Bc. Chromeková Marta - samostatný odborný pracovník, úväzok: 7,5 hod. denne
2/ Mgr. Bubláková Dana - samostatný odborný pracovník, úväzok: 7,5 hod. denne
3/ Mordelová Ľudmila- – samostatný odborný pracovník, úväzok: 7,5 hod. denne
4/ Bc. Grobarčíková Renáta – pomocný administratívny pracovník, úväzok: 6 hod. denne
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. Administrujú správne
poplatky a tiež uskutočňujú informácie v miestnom rozhlase. Ďalej vykonávajú poštové a
telekomunikačné služby, správu administratívnych úkonov a ich zhotovovanie, 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.
Samosprávu obce Rabčice vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
- orgánov obce
- hlasovaním obyvateľov obce
- verejným zhromaždením obyvateľov obce
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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:
- opatrovateľskej služby – od 1.1.2003.
- územného plánovania a stavebného poriadku - od 1. 7. 2002
- matriky – od 1.7.2002
- na úseku ochrany prírody a úseku vodného hospodárstva – od 1. 7. 2002
- na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií v roku 2008
- v oblasti životného prostredia v roku 2008
- na úseku registra obyvateľov
Ďalšími zamestnancami obce sú:
- Piták Milan - kurič, pomocný pracovník, úväzok: 7,5 hod. denne
- 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
a opatrovatelia. Bližšie viď článok 1.7.
Stav zamestnancov k 31.12.2009 bol 20. Oproti minulému roku je prepočítaný stav vyšší
o 1,75 zamestnanca.
3.3 Komisie pri Obecnom zastupiteľstve
1/ Komisia finančná – Kubík Ondrej, PaedDr. Borová Margita, Bubláková Dana – Uznesenie
ustanovujúce zo dňa 30.12.2006
2/ Komisia sociálna – Káziková Veronika, Huráková Anna, Chromeková Marta – Uznesenie
ustanovujúce zo dňa 30.12.2006
3/ Komisia na ochranu verejného poriadku – Ing. Bolibruch Ferdinand, Ing. Moroz Vladislav,
Grobarčík František - Uznesenie č. 1/2008 dňa 31.1.2008
4 Rozpočtové organizácie obce
Obec má zriadenú rozpočtovú organizáciu „Základná škola s materskou školou v Rabčiciach“
- s právnou subjektivitou, ktorá hospodári s vlastnými finančnými prostriedkami a je
napojená na rozpočet obce. Rozpočet školy na rok 2009 bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 29.12.2008 uznesením č. 10/2008 bod. č. 3 ako programový
a v priebehu roka 2009 upravovaný podľa potreby.
V roku 2009 hospodárila nasledovne:
Príjmy:
11 203 €
z toho:
-poplatok MŠ
723 €
-odpad
58 €
-réžia
6 799 €
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3 623 €
- ostatné /poistné, chrán.dielňa,
nájom telocvične/
Výdavky:
469 402 €
z toho na:
- originálne kompetencie
96 880 € / Materská škola, ZŠS pri MŠ/
- prenesené kompetencie
343 027 € /Základná škola /
- vzdelávacie poukazy
7 154 €
- KŠU/výchova a vzdelávanie/MŠ
5 117 €
- strava/Hmotná núdza
4 844 €
- školské pomôcky/Hmotná núdza
1 177 €
- ostatné výdavky /z príjmov/
11 203 €
5 Financovanie obce, rozpočet
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj
z ďalších zdrojov.
5.1 Vývoj účtovnej jednotky
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2009. Obec
v roku 2009 zostavila rozpočet
v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade
s osobitným predpisom.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len na bežný
rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné
operácie. Rozpočet obce na rok 2009 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a rozpočet finančné operácie ako schodkový. Kapitálový rozpočet
nebol rozpočtovaný, ale sa dodatočne podľa skutočnosti upravoval.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2009, ktorý bol schválený
obecným zastupiteľstvom dňa 29.12.2008 Uznesením č.10/2008 bod č. 3.
Bol zmenený nasledovne:
- prvá zmena - dňa 27.3.2009 – schválená obecným zastupiteľstvom, Uznesením
č. 2/2009, bod č. 5
- druhá zmena - dňa 29.5.2009 – schválená obecným zastupiteľstvom, Uznesením
č. 3/2009, bod č. 4
- tretia zmena - dňa 31.7.2009 – schválená obecným zastupiteľstvom, Uznesením
č. 5/2009, bod č. 6
- štvrtá zmena - dňa 17.9.2009 – upravený v zmysle internej smernice č. 5/2008
- piata zmena - dňa 24.9.2009 – schválená obecným zastupiteľstvom, Uznesením
č. 7/2009, bod č. 2
- šiesta zmena - dňa 30.9.2009 – upravený v zmysle internej smernice č. 5/2008
- siedma zmena - dňa 27.11.2009 – schválená obecným zastupiteľstvom, Uznesením
č. 8/2009, bod č. 2
- ôsma zmena - dňa 28.12.2009 – schválená obecným zastupiteľstvom, Uznesením
č. 10/2009, bod č. 3

10

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:
Schválený
rozpočet
880303
880303
0
880303
448303
432000

Rozpočet
po zmenách
1658696
1647493
11203
1658696
1189294
469402

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

Schválený
rozpočet
880303
0
433200
432000
15103

Rozpočet
po zmenách
936925
11203
439685
469402
39041

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

Schválený
rozpočet
0
0
0

Rozpočet
po zmenách
301908
446221
-144313

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

Schválený
rozpočet
0
15103
-15103

Rozpočet
po zmenách
408660
303388
105272

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

5.1.1 Rozbor plnenia príjmov a výdavkov obce za rok 2009
Rozbor plnenia príjmov a výdavkov obce za rok 2009 vo finančnom a percentuálnom
vyjadrení nám ukazuje nasledujúca tabuľka.
Názov

Rozpočet

Čerpanie

% plnenia

Príjmy

1658696

1658654

99,99

V tom: - obec
- Školstvo/príjmy
Výdavky

1647493
11203
1658696

1647451
11203
1563234

99,99
100
94,25

V tom: - obec
- Školstvo

1189294
469402

1093832
469402

91,98
100
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5.1.2 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2009
Súvaha k 31.12.2009 dáva obraz o stave a vývoji majetku obce, respektíve o jej finančných
zdrojov. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce. 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 v obci. Hodnota
majetku medziročne vzrástla z dôvodu vysokých kapitálových výdajov na obstaranie
dlhodobého hmotného majetku na investičnú akciu „Oprava a rekonštrukcia ZŠ s MŠ“, na
ktorú bol obci poskytnutý nenávratný finančný príspevok z Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja (ďalej MVaRR SR) a je spolufinancovaná z vlastných zdrojov obce
vo výške 5% a z prostriedkov EU a ŠR. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu stavby
predstavujú sumu 736 198,89 €, MVaRR SR by malo poskytnúť príspevok do výšky
699 388,95 €. K 31.12.2009 bol obci na základe žiadosti o platbu poskytnutý kapitálový
transfer na uvedenú akciu celkom vo výške 294 548,90 €.
AKTÍVA
STRANA AKTÍV

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Majetok spolu

3356671

1967204

Neobežný majetok spolu

2054008

1730532

17628

21510

17117

21510

511

0

1770562

1452533

Pozemky

68800

57260

Stavby

874682

1304189

Samotné hnut. veci a súbory hnut.vecí

3989

7402

Dopravné prostriedky

28256

32464

Obstaranie dlhodobého hmotn. majet.

794835

51218

Dlhodobý finančný majetok

265818

256489

16303

6971

Ostatný dlhodobý finančný majetok

249515

249518

Obežný majetok spolu

1299403

233486

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
z toho:
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Obstaranie dlhodobého nehm. majetku
Dlhodobý hmotný majetok
z toho:

z toho:
Podielové

cenné

papiere

a podiely

v spoločnosti s podstatným vplyvom

z toho :
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STRANA AKTÍV

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Zásoby

-

-

1174445

75118

475769

75118

698676

-

-

-

6364

5842

3269

3153

91

266

2655

2423

349

-

118594

152526

450

-

118144

152526

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

-

-

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

-

-

3260

3186

3260

2921

-

265

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Z toho:
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce
a vyššieho územného celku (355)
Ostatné

zúčtovanie

rozpočtu

obce

a vyššieho územného celku (357)
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Z toho:
Pohľadávky

z nedaň.príjmov

obcí

a VÚC a RO zriad. obcou a VÚC
Pohľadávky z daňových príjmov obcí
a VÚC
Iné pohľadávky
Transfery

a ostatné

zúčtovanie

so

subjektami mimo verejnej správy
Finančné účty
Z toho:
Ceniny
Bankové účty

Časové rozlíšenie
Z toho:
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období

13

PASÍVA
STRANA PASÍV

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Vlastné imanie a záväzky spolu

3356671

1967204

Vlastné imanie

1487296

1453727

Oceňovacie rozdiely

-

-

Fondy

-

-

1487296

1453727

1453650

1286961

33646

166766

1217706

129224

7756

6904

7756

6904

698676

-

698676

-

222

299

222

299

407139

3054

406790

3054

349

-

103913

118967

103913

118967

z toho :

Výsledok hospodárenia
Z toho:
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov (428)
Výsledok

hospodárenia

za účtovné

obdobie
Záväzky
z toho :
Rezervy
Z toho:
Ostatné krátkodobé rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Z toho:
Ostatné

zúčtovanie

rozpočtu

obce

a VÚC (357)
Dlhodobé záväzky
Z toho:
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
Krátkodobé záväzky
Z toho:
Dodávatelia
Transfery

a ostatné

zúčtovanie

so

subjektami mimo ver. správy (372)
Bankové úvery a výpomoci
Z toho:
Bankové úvery dlhodobé (461)
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STRANA PASÍV

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Časové rozlíšenie

651669

384253

Výdavky budúcich období (383)

-

498

Výnosy budúcich období (384)

651669

383755

Z toho:

5.1.3 Výkaz ziskov a strát k 31.12.2009
Výkaz ziskov a strát zachytáva podrobný prehľad o výnosoch, nákladoch a výsledku
hospodárenia obce za rok 2009. Aj výkaz ziskov a strát obsahuje údaje nielen za sledované
obdobie, ale aj za predchádzajúce obdobie, čo umožňuje hodnotiť medziročný vývoj v obci.
Obec dosiahla výsledok hospodárenia pred zdanením – zisk v sume 34406 €, ktorý sa znižuje
o daň zpríjmov vo výške 760 €, t.j. výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
k 31.12.2009 je 33 646 €.
Z nákladov sú najväčšími položkami náklady na transfery z rozpočtu obce (poskytnuté bežné
transfery rozpočtovej organizácii) - účet 584 s 21,15 % -ným, mzdové náklady s 21,14 %ným a ostatné služby – účet 518 s 10,83 %-ným podielom na celkových nákladoch.
Na celkových výnosoch sa rozhodujúcou mierou podieľajú daňové výnosy samosprávy (dane
a poplatky a výnos dane poukázaný územnej samospráve z daňového – účet 632, ktoré sa na
celkových výnosoch podieľajú 69,31 %-ami.
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Náklady - popis a výška významných položiek /v €/
Druh nákladov

Popis /číslo účtu a názov/

ZS k 1.1.2009

KZ k
31.12.2009

50 Spotrebované nákupy
51 Služby

52 Osobné náklady

53 Dane a poplatky

501 – Spotreba materiálu

50189

47049

502 – Spotreba energie

14041

18337

511 – Opravy a udržiavanie

2822

22099

512 – Cestovné

531

548

513 – Náklady na reprezentáciu

2854

2154

518 – Ostatné služby

49260

64327

521 – Mzdové náklady

118370

125584

524 – Zákonné sociálne poistenie

34654

37812

525 – Ostatné sociálne poistenie

1958

2384

527 – Zákonné sociálne náklady

5046

5606

538 – Ostatné dane a poplatky

6705

5673

-

368

544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky ..

166

25

545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z

166

-

1992

2159

102171

112025

7900

7801

-

1

568 – Ostatné finančné náklady

664

1248

578 – Ostatné mimoriadne náklady

266

-

104860

125586

929

232

1627

3763

514175

593850

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

omeškania
548 – Ostatné náklady na prevádzk.
činnosť
55 Odpisy, rezervy a opravné položky

551 – Odpisy DNM a DHM

z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie
časového rozlíšenia
56 Finančné náklady

562 - Úroky
563 – Kurzové straty

57 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
587 – Náklady na ostatné transfery
Spolu
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Výnosy - popis a výška významných položiek /v €/
Druh výnosov

Popis /číslo účtu a názov/

ZS k 1.1.2009

KZ k
31.12.2009

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

-

9

34389

33493

33

33

-

-

62 Aktivácia

47069

63 Daňové a colné výnosy a výnosy
z poplatkov

632 – Daňové výnosy samosprávy

450674

434933

21576

23650

641 – Tržby z predaja DNM a DHM

3884

7357

642 – Tržby z predaja materiálu

4216

2048

645 – Ostatné pokuty, penále a úroky ...

33

110

646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok

100

81

30206

35103

4979

7459

3651

1061

67 Mimoriadne výnosy

-

-

68 Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v štátnych rozpočtových
organizáciách a príspevkových organizác.
69 Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov

-

-

22539

42807

47235

25482

199

2370

133

296

10689

11203

Spolu

681605

627496

Výsledok hospodárenia pred zdanením

167430

34406

664

760

166766

33646

633 – Výnosy z poplatkov
64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

648 – Ostatné výnosy z prevádzkov.
činnosti
65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 653 – Zúčtovanie ost. rezerv
z prev.činnosti
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie
časového rozlíšenia
66 Finančné výnosy

662 – Úroky

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

v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených
obcou

694 – Výnosy samosprávy

alebo VÚC

696 – Výnosy samosprávy

a kap.transf....
z kap.transf....
697 – Výnosy samosprávy
z bežn.transf....
699 – Výnosy samosprávy z odv.
rozp.pr.

591 Splatná daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

591 – Splatná daň z príjmov
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5.2 Finančné usporiadanie vzťahov voči
a/ zriadeným a založeným právnickým osobám
b/ štátnemu rozpočtu
c/ štátnym fondom
d/ ostatným právnickým a fyzickým podnikateľom
V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám
,ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a/ Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t.j. obchodným
spoločnostiam
Obec má zriadenú od 15.4.1998 obchodnú spoločnosť pod názvom Rabčice STRED s.r.o.
Obec poskytla s.r.o. v roku 2009 finančné prostriedky vo výške 9 332,14 €, čím sa zvýšilo
základné imanie s.r.o.
b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu

1
Krajský úrad Žilina,
Odbor živ. prostredia
Krajský úrad pre cestnú
dopravu a poz.
Komunikácie Žilina
Ministerstvo vnútra
SR/Obvodný úrad No
Ministerstvo vnútra
SR/Obvodný úrad No
Obvodný úrad Námestovo

2
Výrub drevín, ochrana vôd,
ovzdušia, …
Špeciálny stavebný úrad

Krajský školský úrad
Žilina
Krajský školský úrad
Žilina
Krajský školský úrad
Žilina
Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny Námestovo
Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny Námestovo
Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny Námestovo
Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny Námestovo
Ministerstvo financií SR

279,27

Suma
použitých
prostr.
4
279,27

95,14

95,14

0,--

1831,29

1831,29

0,--

635,58

635,58

0,--

2212,33

2212,33

0,--

343029,--

343029,--

0,--

7153,60

7153,60

0,--

5117,--

5117,--

0,--

Hmotná núdza – Strava

4843,88

4843,88

0,--

Hmotná núdza – Školské pomôcky

1177,89

1177,89

0,--

Aktivačné práce/doplatok r. 2008 –
ESF + ŠR
Aktivačné práce/ r. 2009

732,79

732,79

0,--

2503,28

2503,28

0,--

Dofinancovanie bežných výdavkov

34884,--

34884,--

0,--

Matričná činnosť
Prenes.výkon/REGOB
Voľby/Voľby prezidenta I.+II.kolo,
do Európsk.parlam
Školstvo-prenes.kompetencie
Školstvo – vzdelávacie poukazy
Výchova a vzdelávanie/MŠ

Suma
poskytn.
prostr.
3

Rozdiel
(stl.3-4)
5
0,--
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c/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2009 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.
5.3 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa
vyhotovuje výročná správa
• ukončenie prác na stavbe „Oprava a prestavba ZŠ s MŠ Rabčice“, jej kolaudácia
v 12/2009 a prevod do správy ZŠ s MŠ Rabčice od 1.6.2010
• vybudovanie prístrešku na Dome smútku a jeho zastrešenie
• povodne v 05/2010
• odstraňovanie následkov spôsobených povodňami
• čiastočne zrekonštruované futbalové ihrisko
Okrem uvedených udalostí, obec nezistila žiadne iné skutočnosti medzi dňom, ku ktorému
bola zostavená účtovná závierka a dňom, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ktoré by
mali významný vplyv na hospodársky výsledok spoločnosti, prípadne na celkovú finančnú
situáciu obce za obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009.
5.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky
Obec Rabčice bude aj v roku 2010 pokračovať v realizácií 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.
Podrobnosti o budúcom vývoji obsahuje dokument Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 31.1.2008, Uznesením č. 1/2008.
5.5 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Obec Rabčice v roku 2009 nevynaložila finančné prostriedky na výdavky v oblasti výskumu a
vývoja.
5.6 Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií,
dočasných listov, obchodných podielov a akcií,
Od roku 2006 má obec vo vlastníctve CP v počte ks 9637 v menovitej hodnote 25,89 € /1 ks
od spoločnosti Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., ktoré eviduje na účte 069 – k 31. 12.
2009 v celkovej hodnote 249 514,04 €.
Dňa 1.4.1998 obec založila obchodnú spoločnosť Rabčice STRED s.r.o., kde má 100%-nú
účasť. Základný vklad obce v tejto spoločnosti je vo výške 6 638,78 € (200.000,-- Sk), vklad
na rezervnom fonde je vo výške 331,94 € (10 000,-- Sk). V roku 2009 navýšila základný
vklad o 9 332,14 €.
5.7 Údaje požadované podľa osobitných predpisov
Obec nedisponuje informáciami, ktorými by naplnilo podstatu ods. 1, písm. g)
5.8 Organizačná zložka v zahraničí
Obec Rabčice nevlastní organizačnú zložku v zahraničí.
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5.9 Výsledok hospodárenia obce za rok 2009
Náklady spolu

593850

Výnosy spolu

627496

Výsledok hospodárenia pred zdanením

34406

591 Splatná daň z príjmov

760

Výsledok hospodárenia po zdanení

33646

Výsledok hospodárenia za rok 2009 tvorí rozdiel medzi výnosmi a nákladmi a odpočítanie
dane z príjmov, ktorý bol v roku 2009 vo výške 33 646,-- €. V roku 2010 obec preúčtovala
výsledok hospodárenia z účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
6 Poslanie a zámery obce
Z hľadiska budúcich cieľov obec Rabčice bude aj v roku 2010 naďalej prostredníctvom
svojich orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a 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. 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 2010 plánujeme zahájenie nasledovných akcií:
- Rekonštrukcia Domu smútku – prístrešok
- Zberný dvor Rabčice
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
- Vysporiadanie pozemkov pod miestne komunikácie v rámci ROEP
7 Záverečné ustanovenia
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009. Účtovná
závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Dolnom Kubíne
v písomnej forme, aj na diskete v zákonom stanovenom termíne. Účtovná závierka bola
v zmysle zákona § 19 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve overená audítorom. Správa
audítora tvorí prílohu tejto výročnej správy.
Súčasťou výročnej správy je Správa audítora o overení súladu výročnej správy
s individuálnou účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540ú2007 Z.z. §-23, odsek 5.
V Rabčiciach dňa 8.7.2010
Vypracovala: Mgr. Dana Bubláková

Jozef Slovík
starosta obce
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