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1.

Základná charakteristika Obce Rajčany

Obec Rajčany 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 o potreby jej obyvateľov.
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a Ústavou Slovenskej republiky.

Identifikačné údaje:
Názov:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Právna forma:
Hlavná činnosť účtovnej jednotky:

Obec Rajčany
Obecný úrad Rajčany 129, 956 32
00311022
2021315571
právnická osoba – obec
všeobecná verejná správa

Geografické údaje:
Obec Rajčany leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na dolnom toku
pravostranného prítoku Bebravy. Kataster obce sa rozprestiera na ploche 585 ha a stred obce
leží v nadmorskej výške 118 m n. m.
Administratívne je obec zaradená do obvodu Topoľčany, vyššieho územného celku
Nitra a do NUTS II Západné Slovensko.
Obec je situovaná 8 km severovýchodne od okresného mesta Topoľčany a 3,7 km od
obce Chynorany, kde sa nachádza najbližšia základná škola a zdravotné stredisko. Dopravná
dostupnosť územia je zabezpečená cestou II. triedy I - 64. Cez obec neprechádza železničná
trať, najbližšia železničná stanica sa nachádza v obci Chynorany, cez ktorú prechádza trať
Topoľčany – Prievidza.
Prírodno-geografické podmienky majú v štruktúrovaní priestorového ekonomického
systému zvláštny význam. Ovplyvňujú ekonomický rozvoj v priestore tým, že vytvárajú
podmienky pre lokalizáciu ekonomických činností, vplývajú na formovanie sídelnej štruktúry
a ovplyvňujú spôsob života obyvateľov v regióne.

Demografické údaje:
Počet obyvateľov k 31. 12. 2013: 560 obyvateľov
z toho: žien:
286
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mužov:
274
deti a mládež do 18 rokov: 87
Priemerný vek: 41,80 roka
Národnostné zloženie občanov:
národnosť slovenská: 560
národnosť iná:
0

História obce:
Dejiny Rajčian pred založením obce
Napriek tomu, že sa Rajčany nachádzajú v regióne s pomerne hustou sieťou pravekých
a včasnostredovekých lokalít, v strednej časti Nitrianskej pahorkatiny na pravostrannej
nive a terase rieky Bebravy, priamo z obce pochádza len minimum nálezov, umožňujúcich
rekonštruovať sídelný a prípadný etnický vývoj v jej katastri.
Treba uviesť, že priamo v Rajčanoch a ani v ich katastri nebol až dosiaľ realizovaný
žiaden archeologický výskum a v dokumentáciách archeologických inštitúcií (múzeá,
Archeologický ústav SAV) nie sú ani záznamy o prieskumoch alebo iným spôsobom
získaných hmotných pamiatkach.
Rajčany v stredoveku
Stredné Ponitrie a zvlášť pravostranná terasa rieky Nitry patria k starým sídelným
oblastiam, ktoré boli kontinuitne osídlené už od neskorej doby železnej. Osídľovacie
snaženia predchádzajúcich etník tu zavŕšili naši slovanskí predkovia, ktorí natrvalo zaujali
tento priestor a vtlačili mu slovanskú toponýmiu. Aj názov Rajčany je veľmi starobylý
a niektorí mu pripisujú biblickú motiváciu, t.j. že pochádza od slova ,,raj´´, ,,rajec´´
a pomocou prípony –any ( pôvodne –ane) vznikol názov Rajčany.
Prvá hodnoverná písomná zmienka o obci
Jednoznačne hodnoverné historické pramene o existencii Rajčian sa nám zachovali
až z 20. rokov 14. storočia. Z ich znenia je celkom jasné, že už išlo o vyvinutú stredovekú
dedinu s farským kostolom sv. Jána Krstiteľa a mlynom na rieke Hydina. V tomto čase boli
vlastníkmi Rajčian a majetkových podielov v Hájnej Novej Vsi, Krušovciach a Solčiankach
bratia Betlem a Peter, ktorí boli synmi Draga. Drag bol synom Betlehema, ktorý Rajčany
a ďaľších 10 dedín v Nitrianskej župe získal od kráľa Bela IV.
Rajčany v 18. storočí
Okolie Topoľčian na začiatku 18. storočia zasiahlo posledné protihabsburské povstanie
vedevé Františkom II. Rákocim. Kuruci vtrhli do mesta už 30. novembra 1703, kde sa k nim
propojila zhromaždená šlachta Nitrianskej stolice a vzdala hold ich hlavnému veliteľovi
Mikulášovi Berčénimu. Čoskoro sa celá Nitrianska stolica ocitla v rukách povstalcov.
Nasledovali mnohé bitky proti cisárskej armáde. Posledná bitka sa odohrala v roku 1710
v chotári Tovarník, po ktorej vracajúci sa porazení kuruci vyrabovali a zničili krušovský
kostol. V okolitých horách sa potom skrývali mnohí zbehovia, z ktorých sa stávali zbojníci.
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Rajčany v období 1. svetovej vojny
Ani obci Rajčany sa utrpenie týkajúce sa 1. svetovej vojny nevyhlo. Vo výkaze
vojnových invalidov a vdov, ktorý bol vypracovaný až v roku 1934, sa ako obete vojny
spomínajú mená Jurík, Kamenický, Mraffko, Švec, Ján a Jozef Rybánsky. Doživotnými
invalidmi zostali Štefan Pavlen, Jozef Gális, Filip Chrenko, Jozef Švec, Blažej Gelačík,
Štefan Rodina, Ján Pavlen, Ján Jaško, Matej Švec, Jozef Bujna, Gabriel Bujna.
Rajčany na začiatku novej epochy, akou nesporne bol vznik prvého spoločného štátov
Slovákov a Čechov, boli len malou obcou patriacou do obvodu notárskeho úradu
v Nadliciach. Rozprestierali sa na ploche 586 ha, v 59 domoch s 87 bytmi žilo dovedna
484ľudí – 223 mužov a 261 žien.
Rajčany a Slovenské národné povstanie
Obyvatelia Rajčian, hoci obec ležala tak trochu mimo centra udalostí, nezostali bokom
a mnohí sa povstania aktívne zúčastnili. Najväčším povstaleckým hrdinom obce sa stal učiteľ
Jozef Bujna. Za účasť v SNP bol v novembri 1944 zbavený služby. Začiatkom februára 1945
ho v Kovarciach zaistilo gestapo a 30. marca 1945 ho v Topoľčanoch obesili vo väznici.
Rajčany po roku 1945
Rajčany boli oslobodené 2. apríla 1945. Obec našťastie nebola vojnovými udalosťami
príliš poznačená. Poškodené boli len 2 domy. Mína poškodila budovu učiteľských bytov.
Zostala tu aj 350 metrov dlhá protitanková priekopa, na zahrabanie ktorej obec potrebovala
asi 50 mužov na jeden mesiac, ale nemala ich z čoho zaplatiť. Aj po vojne sa obyvatelia
Rajčian živili hlavne roľníctvom. Pôda bola obsiata hlavne pšenicou, ražou, jačmeňom,
ovsom a na malej ploche sa pestovalo krmivo a zelenina.
Rajčany po roku 1989
Revolúcia v roku 1989 mala v Rajčanoch pokojný priebeh. V obci vznikli miestne
organizácie Verejnosti proti násiliu a Kresťanskodemokratického hnutia. V tomto čase žilo
v obci 576 obyvateľov. Domy mali 212 popisných čísel a obec mala výmeru 586 ha.
Rok 1994 bol pre obec veľmi významný. V septembri tohto roku obec oslavovala 750.
výročie prvej písomnej zmienky. Súčasťou osláv bolo aj posvätenie obecných symbolov,
ktoré vykonal farár Jozef Labuda. Na jeseň sa konali aj komunálne voľby a novou starostkou
obce sa stala Mária Švecová. Napriek ťažkým ekonomickým podmienkam rozvoj obce
pokračoval.
Historické a kultúrne pamiatky:
Medzi kultúrno-historické pamiatky Rajčian patrí pôvodne renesančná kúria z roku 1638,
obnovená v rokoch 1810 až 1822. Po rekonštrukcii sa stala sídlom obecného úradu.
Ďalej je to rímsko-katolícky renesančný kostol Sťatia sv. Jána Krstiteľa, ktorý bol postavený
v roku 1640 na základoch pôvodnej stavby zo 14. storočia a v 18. storočí bola pristavená aj
veža a sakristia.
V roku 1826 postavil Valentín Rajčáni kaplnku so sochou Piety na Mechovičke, ktorá je
situovaná v severnej časti obce. Kaplnka bola zrekonštruovaná v roku 1993.V blízkosti
kaplnky vyviera prameň. Trikrát v roku sa na tomto mieste konajú sväté omše.
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Symboly obce:
Erb, vlajka, pečať

Služby v obci poskytujú:
Slovenská pošta: Sídlo pošty sa v obci Rajčany nenachádza, najbližšia pošta je v obci
Nadlice, z kadiaľ máme zabezpečený rozvoz pošty k obyvateľom.
Obec má aj smerové číslo Nadlíc 956 32.
Zdravotníctvo:

Na území obce sa nenachádza zdravotné stredisko. Ale zdravotné stredisko
s ambulanciou pre dospelých, deti a zubnou ambulanciou sa nachádza
v obci Chynorany vzdialenej asi 3 km.

Občerstvenie:

V obci sa nachádza predajňa COOP Jednota, s. d. a Pohostinstvo Rajčianka,
Bistro u Vlka.

Iné služby:

Poľnohospodárske družstvo Chynorany, stredisko Rajčany – výroba
mlieka, bravčového mäsa, obilovín, repky olejnej a cukrovej repy.
Autoservis GAPA – oprava osobných automobilov.
Agrotechna – predaj súčiastok poľnohospodárskych strojov.
PANDA – predaj hutného a stavebného materiálu.
Drogéria a zmiešaný tovar – Janík Ľubomír.
MOZET – náhradné diely na traktory.
HART SLOVAKIA – náhradné diely na automobily.
LIGNOTOM – renovávácia nábytku a stolárske práce.
ZDENKA MOZOLOVÁ – krátkodobý prenájom nehnuteľnosti.

Základné orgány obce:
1.
2.

starosta obce
obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo Obce Rajčany je zastupiteľský zbor zložený z 7 poslancov zvolených
v priamych voľbách, ktoré sa konali 27. 11. 2010 na obdobie 4 rokov.
Za poslancov boli zvolení:
Anna Lištiaková
KDH
Ladislav Šulo
KDH
Peter Minárik
KDH
Rudolf Bujna
nezávislý kandidát
Marta Bujnová
KDH
Tibor Kmotorka
nezávislý kandidát
Beáta Bujnová
KDH

Starostka obce je predstaviteľka obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu
je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného
starostu. Za starostu Obce Rajčany bola zvolená: Mária Švecová ako nezávislá kandidátka.
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Obecné zastupiteľstvo v Rajčanoch rozhodovalo v roku 2013 na svojich zasadnutiach
o základných otázkach života obce.
Zasadnutia sa konali v dňoch:
27. 02. 2013
27. 05. 2013
12. 08. 2013
11. 11. 2013
16. 12. 2013

Hlavný kontrolór obce:
Ing. arch. Oto Hodál, bol zvolený do funkcie hlavného kontrolóra obecným zastupiteľstvom
dňa: 12.12.2011 uznesením obecného zastupiteľstva na obdobie 6 rokov od 01.10.2011 do
30.09.2017.
V roku 2012 hlavný kontrolór obce pracoval v zmysle plánu kontrolnej činnosti na rok 2013
schváleného obecným zastupiteľstvom.

Obecný úrad:
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad
zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostky ako aj
orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Komisie obecného zastupiteľstva :
- finančná a sociálna komisia : predseda – Anna Lištiaková
- kultúrna a športová komisia : predseda – Beáta Bujnová
- komisia výstavby: predseda – Ladislav Šulo
- životného prostredia a verejného poriadku : predseda – Marta Bujnová
- komisia na prešetrenie sťažností : predseda – Tibor Kmotorka

2. Informácie o účtovnej jednotke z účtovnej závierky za rok 2013
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj
z ďalších zdrojov.
a) Rozpočet obce na rok 2013
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013.
Obec v roku 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako
prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako
schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
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Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17. 12. 2012 uznesením zo 11.
riadneho zasadnutia OcZ.
Bol zmenený:
- prvá zmena schválená dňa 11.11.2013 uznesením č. 15/2013,
- druhá zmena schválená dňa 16.12.2013 uznesením č. 16/2013.

Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

170.397

Rozpočet
po zmenách
195.686

140.397
0
30.000
170.397

165.546
140
30.000
195.686

131.897
38.500
0
0

141.748
53.938
0
0

Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v eurách
Rozpočet na rok 2013
195.686

Skutočnosť k 31.12.2013
194.913

% plnenia
99,60%

1. Bežné príjmy – daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
165.546

Skutočnosť k 31.12.2013
164.773

% plnenia
99,53%

2. Bežné príjmy – nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
18.400

Skutočnosť k 31.12.2013
18.400

% plnenia
100 %

3. Bežné príjmy – ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2013
10.924

Skutočnosť k 31.12.2013
10.924

Obec prijala nasledovné transfery:
P.č.
Poskytovateľ
1.
Obvodný úrad Topoľčany
2.
Krajský stavebný úrad

% plnenia
100,00%

Suma v €
Účel
1.807,– Matričná činnosť
512,– Spoločná úradovňa Topoľčany
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

UPSVaR Topoľčany
MV SR – VS Bratislava
Krajský školský úrad Nitra
UPSVaR Topoľčany
Krajský úrad životného prostredia
UPSVaR Topoľčany
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo financií SR
Okresný úrad Topoľčany
UPSVaR Topoľčany
MDVaRR SR
Spolu

513,–
182,–
750,–
23,–
58,–
39,–
54,–
1.474,–
1.027,–
3.961,–
524,–
10.924,–

Stravovanie a pomôcky pre deti v HN
Register obyvateľstva
Materská škola
Rodinné prídavky
Životné prostredie
Náradie pre Adamca, Sekereša
Skladník CO
Mzdy a odvody pracovníčok MŠ a ŠJ
Voľby do VÚC
Mzda a odvody pre Adamca, Haranta
Oprava a údržba miestnych komunikácií

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
140,–

Skutočnosť k 31.12.2013
140,–

% plnenia
100 %

5. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
30.000

Skutočnosť k 31.12.2013
30.000

% plnenia
100,00 %

Čerpanie výdavkov za rok 2013 v eurách
Rozpočet na rok 2013
195.686
•

Skutočnosť k 31.12.2013
152.148

% plnenia
77,75%

Skutočnosť k 31.12.2013
125.762

% plnenia
88,72%

Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2013
141.748

v tom:
Programový rozpočet
Plánovanie, riadenie a kontrola obce
Služby občanom
Odpadové hospodárstvo
Školstvo
Kultúra a šport
Prostredie pre život
Sociálne služby
Spolu

Rozpočet
57.308
3.734
7.630
39.889
18.067
11.673
3.447
141.748

v eurách
Skutočnosť
48.445
3.074
7.346
36.404
16.949
10.097
3.447
125.762

% plnenia
84,53%
82,32%
96,28%
91,26%
93,81%
86,50%
100,00%
88,72%
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•

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia
53.938
26.386
48,92%
v tom:
v eurách
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
Plánovanie, riadenie a kontrola obce
48.880
21.651
44,29%
Školstvo
749
749
100,00 %
Kultúra a šport
1.538
1.538
100,00 %
Prostredie pre život
2.771
2.448
88,34%
Spolu
53.938
26.386
48,92%
•

Výdavkové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
0

Skutočnosť k 31.12.2013
0

% plnenia
0,00 %

Plán rozpočtu na roky 2014 - 2016
1. Príjmy celkom

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2013
194.913

Plán na rok
2014
190.180

Plán na rok
2015
186.526

Plán na rok
2016
192.072

164.773
140
30.000

157.180
0
39.000

161.526
0
25.000

162.072
0
30.000

Skutočnosť
k 31.12.2013
152.148

Plán na rok
2014
196.180

Plán na rok
2015
186.526

Plán na rok
2016
192.072

125.762
26.386
0

130.380
65.800
0

136.690
49.836
0

139.762
52.310
0

2. Výdavky celkom

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

b) Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2013 v €
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

ZS k 1.1.2013
913.002

KZ k 31.12.2013
888.072

84
800.437

0
775.591
11

Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
Z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
SPOLU

112.481
38.553

112.481
50.567

758
1006
616
36.173

658
0
1.082
48.827

551
952.106

602
939.241

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie
Z toho:
Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
SPOLU

ZS k 1.1.2013
649.253

KZ k 31.12.2013
650.185

649.253
7.340

650.185
12.248

4.838
431
195
1.876

5.465
82
398
6.303

295.513
952.106

276.808
939.241

Strana aktív = strana pasív
Obec od 01. 01. 2008 začala účtovať podľa Opatrenia MF SR z 08. 08. 2007, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové,
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC, toto opatrenie pod číslom MF/16786/
2007-31 nadobudlo účinnosť 01. 01. 2008.

c) Náklady a výnosy v hlavnej činnosti obce k 31. 12. 2013
Informácie z výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
1.

Výnosy - popis a výška významných položiek /v eurách/
Druh výnosov

Tržby za vlastné výkony a tovar

Popis /číslo účtu a názov/
602 – Tržby z predaja služieb

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 632 – Daňové výnosy samosprávy
633 – Výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy

Suma v eurách
4.058
130.374
11.808

641 – Tržby z predaja DNM a DHM

140

642 – Tržby z predaja materiálu

106
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Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
Finančné výnosy

645 – Ostatné pokuty, penále, úroky z omeš.

60

648 – Ostatné výnosy z prevádzkov. činnosti

3.631

653 – Zúčtovanie ostatných rezerv
z prevádzkovej činnosti

4.838

662 – Úroky

80

665 – Výnosy z dlhodobého finan. majetku

7.153

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 693 – Výnosy samosprávy z BT zo ŠR a od
v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených
iných subjektov VS
Obcou alebo VÚC
694 – Výnosy samosprávy z KT zo ŠR a od
iných subjektov VS
696 – Výnosy samosprávy z KT od ES

9.288

13.240

Spolu

190.241

2.

5.465

Náklady - popis a výška významných položiek /v eurách/
Druh nákladov

Spotrebované nákupy

Služby

Osobné náklady

Popis /číslo účtu a názov/

Suma v eurách

501 – Spotreba materiálu

8.802

502 – Spotreba energie

15.111

511 – Opravy a udržiavanie

1.001

512 – Cestovné

969

513 – Náklady na reprezentáciu

122

518 – Ostatné služby

21.954

521 – Mzdové náklady

57.519

524 – Zákonné sociálne poistenie

19.678

527 – Zákonné sociálne náklady

1.823

Dane a poplatky

538 – Ostatné dane a poplatky

58

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

541 – Zostatková cena predaného DNaHM
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542 – Predaný materiál

248

Odpisy, rezervy a opravné položky
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia

Finančné náklady
Náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov

551 – Odpisy DNM a DHM

51.305

553 – Tvorba ostatných rezerv
z prevádzkovej činnosti

5.465

557 – Tvorba zákonných opravných položiek
z prevádzkovej činnosti
568 – Ostatné finančné náklady

196
1.356

585 – Náklady na transfery z rozpočtu obce
alebo rozpočtu VÚC ostatným subjektom VS
586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce
alebo rozpočtu VÚC subjektom mimo VS
591 – Splatná daň z príjmov

Spolu

435
3.240
15
189.309

d) Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2013
Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných
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na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5 (okrem účtov
591 a 595)
Trieda 6 Výnosy
190 240,73 €
Trieda 5 Náklady (bez účtu 591)
189 293,50 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením
947,23 €
591 splatná daň z príjmov
15,06 €
Účtovný výsledok hospodárenia
932,17 €
Celkový výsledok hospodárenia za rok 2013 je vo výške: 932,17 € /zisk/
Nakoľko obec v roku 2013 mala vyššie výnosy ako náklady vznikol kladný výsledok
hospodárenia.
Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2013 – zisk, bude v roku 2014 preúčtovaný
nasledovne:
- usporiadanie kladného výsledku hospodárenia: 431 / 428

e) Zostatky na bankových účtoch k 31. 12. 2013 spolu vo výške 48.199,61 eur
Z toho: VÚB a.s. č.účtu 1169320557/0200
Dexia banka a.s. č. účtu 0917511005/5600
VÚB a.s. č.účtu 1591413951/0200
Dexia banka a.s. č.účtu 0917514003/5600
Dexia banka a.s. č.účtu 0917511603/5600
Dexia banka a.s. č.účtu 0917515604/5600
Dexia banka a.s. č.účtu 0917515006/5600
VÚB a.s. č.účtu 1657739154/0200
Dexia banka a.s. 0917510002/5600
Spolu

1.702,48
0,–
46,09
45.797,96
0,–
0,–
215,19
57,03
380,86
48.199,61

f) Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách
Stav
k 31.12 2012

Stav
k 31.12 2013

Pohľadávky do lehoty splatnosti

24,57

472,75

Pohľadávky po lehote splatnosti

591,22

805,12

Stav
k 31.12 2012

Stav
k 31.12 2013

Záväzky do lehoty splatnosti

2.071,58

6.701,24

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Pohľadávky

Záväzky
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g) Rozpočtový výsledok hospodárenia na tvorbu rezervného fondu:
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2013

164 772,99 €
125 765,33 €
39 007,66 €
140,00 €
26 386,85 €
-26 246,85 €
12 760,81 €
-196,97 €
12 563,84 €

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Prebytok rozpočtu za rok 2013 v sume 12.760,81 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods.
3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený
o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 196,97 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
12.563,84 EUR

h) Ostatné dôležité informácie
Prijaté granty a transfery
V roku 2013 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Obvodný úrad Topoľčany
Krajský stavebný úrad
UPSVaR Topoľčany
MV SR – VS Bratislava
Krajský školský úrad Nitra
UPSVaR Topoľčany
Krajský úrad životného
prostredia
UPSVaR Topoľčany
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo financií SR
Okresný úrad Topoľčany
UPSVaR Topoľčany

Účelové určenie
transferu
(bežné výdavky)
Matričná činnosť
Spoločná úradovňa
Topoľčany
Stravovanie a pomôcky
pre deti v HN
Register obyvateľstva
Materská škola
Rodinné prídavky
Životné prostredie
Náradie pre Adamca,
Sekereša
Skladník CO
Mzdy a odvody
pracovníčok MŠ a ŠJ
Voľby do VÚC
Mzda a odvody pre
Adamca, Haranta

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2013

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2013

Rozdiel

1.807,–
512,–

1.807,–
512,–

0,–
0,–

513,–

513,–

0,–

182,–
750,–
23,–
58,–

182,–
750,–
23,–
58,–

0,–
0,–
0,–
0,–

39,–

39,–

0,–

54,–
1.474,–

54,–
1.392,13

0,–
81,87

1.027,–
3.961,–

1.027,–
3.961,–

0,–
0,–
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MDVaRR SR

Oprava a údržba
miestnych komunikácií

Spolu

524,–

524,–

0,–

10.924,–

10.842,13

81,87

Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2007 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v roku
2013

Suma použitých
prostriedkov v roku
2013

Rozdiel

Televovýchovna jednota
2.640,18
2.640,18
0,–
Rajčany – bežne výdavky
Rímsko-katolícka cirkev –
600,–
600,–
0,–
bežné výdavky
Spolu
3.240,18
3.240,18
0,–
K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/
2007 o dotáciách.

Obec Rajčany má podiel akcií v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti vo výške
103 121,33 € t. j. 3 107 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 €.

Obec nemá žiadnu rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu.

Obec Rajčany má k 31. 12. 2013 dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu vo výške 398,30 €.

V budúcom období bude obec i naďalej zabezpečovať plnenie úloh v zmysle zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

3. Záver
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013.
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Finančnej správe v Nitre v
elektronickej forme v zákonom stanovenom termíne.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo
potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
V Rajčanoch dňa 25. 02. 2014
Vypracovala: Ing. Miriam Košíková
Mária Švecová
starostka obce
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