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Identifikačné údaje:
Názov:
Adresa pre poštový styk:
Telefonický kontak:
Fax:
e-mail:
web:
Okres:
Kraj:
IČO:

Obec Rúbaň
Obecný úrad Rúbaň, 941 36 Rúbaň 27
035/6426876
035/6426878
obecruban@ba.tecom. sk

www.obecruban.sk
Nové Zámky
Nitriansky
00309231
DIČ: 2021060580
801 - obec

Právna forma:

Deň vzniku:
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR.
Chotár obce Rúbaň leží v Podunajskej nížine, na západnom úpätí Pohronskej pahorkatiny a v
hornej časti depresie potoka Paríž, v nadmorskej výške 129 – 267 m. n. m.. Najbližšie mesto
je Nové Zámky, leží od obce juhovýchodne vo vzdialenosti 28 km, druhým najbližším
mestom je Štúrovo vo vzdialenosti 29 km.

Rozloha obce: 1.611 ha
Počet obyvateľov k 31.12.2011: 950
Kategória

Spolu

Muži

Ženy

Vek od 0 – 3 rokov

40

19

21

Vek od 4 – 6 rokov

19

5

14

Vek od 7 – 14 rokov

78

36

42

Vek od 15 – 17 rokov

23

10

13

Vek od 18 – 60 rokov

583

299

284

Vek nad 60 rokov

207

78

129

Spolu

950

447

503

Základné orgány obce
1. Obecné zastupiteľstvo
2. Starosta obce

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce. Odo dňa 21.12.2010 sa
zložením sľubu stala starostkou obce Ing. Štěpánka Zacharová.
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Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách, ktoré sa konali 27.11. 2010 na obdobie 4 rokov v počte 5.
V obci Rúbaň je zastupiteľský zbor zložený z poslancov:
•
Ing. Ladislav Bolya
•
Ing. Flórián Jávorka
•
Štefan Juhász
•
JUDr. Marta Kamonczová
•
Ing. Zoltán Tamašek

Novozvolené obecné zastupiteľstvo roku 2011 rozhodovalo na svojich zasadnutiach
o základných otázkach života obce. Zasadnutia sa konali 13 krát, a to v dňoch: 12.01.2011,
25.02.2011, 25.03.2011, 15.04.2011, 29.04.2011, 27.05.2011, 24.06.2011, 19.07.2011,
26.09.2011, 28.10.2011, 11.11.2011, 23.11.2011, 16.12.2011. Každé zasadnutie obecného
zastupiteľstva sa konalo v zasadačke obecného úradu. Deň konania zasadnutia bol občanom
obce oznámený cestou miestneho rozhlasu. Každé zasadnutie bolo verejné.

História obce:
Chotár obce bol osídlený dávno: našlo sa tu kostrové slovansko-avarské pohrebisko z
8. storočia, ale pravdepodobne tu bolo staršie osídlenie. Obec sa prvýkrát spomína r. 1268 pri
opise hraníc Komárňanskej stolice v podobe Fyur. Podľa dobových kroník obyvatelia obcí
zničených Tatármi (Plavci) spolu s príslušníkmi rádu sv. Beňadika dostali útočisko na
Cigléde. Osada patriaca pôvodne ostrihomskému arcibiskupstvu bola r. 1270 pripojená ku
komárňanskému hradnému panstvu. V 1. štvrtine 14. storočia od Rúbane útočili proti hradu
Levice vojská Matúša Čáka a južne od obce sa stretli v bitke proti kráľovskému vojsku Karola
Róberta. Po smrti Matúša Čáka r. 1321 prešla obec pod panstvo Trenčianskeho hradu a neskôr
sa opäť stali kráľovským majetkom. R. 1397 bola obec zaznačená v podobe Fyr alias
denominatione Fyrmonya. V r. 1440 - 1451 obcou prešli vojská Jána Jiskru z Brandýsa,
útočiace na banské mestá v okolí Levíc a Lučenca. R. 1505 bol zemepánom obce Ján Balogh
(z Rúbane), poslanec Komárňanského župného snemu (názov obce zaznačený v podobe
Fywr). V prvých desaťročiach 16. storočia zasiahla obec vlna reformácie: r. 1530 tu pôsobili
významní kalvínski kazatelia Martin Plechner a Ján Pleininger. Reformácia sa však príliš
nešírila.
V obci síce vznikla kalvínska farnosť patriaca komjatickému dištriktu, na koncom 17. storočia
zanikla. Roku 1538 Baloghovci predali tunajšie majetky Gašparovi a Baltazárovi Seneyjovcom, ktorí však r. 1538 dali časť svojho majetku do prenájmu Boldizsárovi Andrejovi a Tomášovi Csúzyovcom. Roku 1549 sa uvádza zemepán Ján Palásthy, ktorý svoj majetkový
podiel dal do prenájmu Marinovi Nagyváthymu. Roku 1562 rod Újfalussyovcov dostal novú
donáciu na celú obec. Rúbaň si veľa vytrpela aj v časoch tureckých vojen: r. 1552 bola spustošená a obývaných tu ostalo iba 12 domov. Neskôr sa obec síce vzmohla, ale r. 1669 sa opäť
spomína medzi obcami spustošenými Turkami. R. 1692 dostala obec palatínovú donáciu za
zásluhy v bojoch proti Turkom Imrich Akács. Ten dal dosídliť obec Slovákmi zo Záhoria, a
tak sa Rúbaň opäť stala katolíckou obcou. Neskôr tu získal majetkové podiely aj barón František Szluha.
V chotári obce sa v r. 1704 - 1710 odohralo viacero potýčiek medzi labancmi a kuricmi Rákocziho vojska. Matej Bel tu začiatkom 18. stoočia. spomína zemepánov Jána Sigraia, dedičov Františka Szluhu, Imricha Csupora, vdovu Štefana Kirláta a Ladislava Lubyho. Roku
1734 sa novými zemepánmi obce stali Juraj Fekete, Imrich Csúzy a Michal Király, ktorí svoje
majetky dostali za zásluhy v bojoch proti kurucom. Ďalšími majiteľmi obce boli roku 1750
Ramocsaházyovci, ale ich majetok získal ako veno Alexander Csery. R. 1754 sa do rodiny Királyovcov priženila rodina Hunyadyovcov, ale na ich majetkový podiel si nárokovala aj
Julianna Ocskayová, manželka Pavla Balogha. R. 1755 sa dedičia Gabriela Zsemberyho do3

hodli s Jóbom Zmeskalom. Okolo r. 1778 sa tunajšími zemepánmi stala rodina Horváthyovcov z Disznósu, ktorí si z Hontianskej stolice do obce priniesli nových kolonistov. Na konci
18. storočia sa obcou prehnali francúzski vojaci, ale nespôsobili vážnejšie škody. Rodina Horváthyovcov svoj majetok ľahtikársky premrhala, a tak na začiatku 19. storočia svoje podiely v
Rúbani musela predať. Obec bola majetkom mnohých zemanov, ktorí sa tu často menili –
Bolya, Komár, neskôr Pócs, Tóth, Katona, Vas, Víg, Nagy, Jankovich, Pálffy, Szalay a Ordódy. Rok 1809, 1831 a 1835 postihli obec morové nákazy. Drobné potýčky medzi cisárskymi
vojskami a povstalcami sa odohrali pri Fýrskej puste r. 1849. Od konca 19. storočia bol najväčším tunajším zemepánom Július Steiger z Danóm a rodina Varghovcov. Ich dedičia obec v
podstate vlastnili až do r. 1945. V Rúbani od r. 1840 bola pošta, onedlho aj železničná stanica,
potom telegraf a obec bola aj sídlom natiátu. 1. júna 1925 bol pričlenený k notariátu obce
Strekov.
Roku 1924 bola v Rúbani pozemková reforma: pozemky rozdelili medzi miestnym obyvateľstvom. Obe svetové vojny si vyžiadali z radov obyvateľstva mnoho obetí. V r. 1938 - 1945
bola obec pričlenená k Maďarsku a oslobodená bola 30. marca 1945. Roku 1946 sa začala
parcelácia tunajších veľkostatkov, roku 1948 bol názov obce zmenený na Rúbaň. Bola tu
založená telovýchovná jednota Sokol, zväz požiarnikov (nadviazal na bývalý dobrovoľný hasičský zbor). Roku 1950 vznikol MNV. Menila sa tvár obce: spevňovali sa cesty, začala sa individuálna bytová výstavba. R. 1950 bola obec elektrifikovaná, bola postavená materská škola
a hostinec. Roku 1951 bolo založené miestne JRD, roku 1959 bol vybudovaný miestny rozhlas, upravené boli chodníky. Roku 1963 boli vyasfaltované cesty, bola vybudovaná telefónna
sieť, neskôr bol regulovaný aj potok Paríž. Roku 1983 bol založený nový cintorín, v akcii Z
bola postavená nová materská škola, pošta a predajňa mäsa, bol založený klub dôchodcov. V
rokoch 1992 - 1993 bola obec plynofikovaná.
Vývin obyvateľstva v obci bol nasledovný: roku 1869 žilo v obci 750 obyvateľov, do roku
1900 sa ich počet zvýšil na 1048 a stále sa zvyšoval, roku 1930 to bolo 1301 občanov, roku
1940 sa ich počet znížil na 1227, roku 1948 dokonca na 1205, ale roku 1970 tu žilo 1403 obyvateľov.
Pustafýr zachováva pamiatku obce, ktorá zanikla za tureckého vpádu a na väčšie osídlenie sa
už neobnovila. Bol tu iba majer rúbanského veľkopanstva (poslední majitelia Wesz a Zichy).
Chovali sa tu ovce a boli tu byty želiarov, sklady a maštali. Po r. 1951 majer patril miestnemu
JRD, dnes je opustený.

Najväčšie pamätihodnosti v obci:
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Obec Rúbaň bola už od svojho vzniku pod vplyvom kláštora rádu sv. Beňadika. Benediktínov
začiatkom 16. stor. vymenili premonštráti. Rod Újfalussyovcov sa síce prikláňal ku kalvínskej
cirkvi, od 2. Polovice 16. Stor. do konca 17. Stor. tu bola kalvínska farnosť, ale na podnet zemepána Imricha Akácsa zanikla a pod vplyvom kolonistov sa tu rozšírila katolícka viera. Rúbaň od r. 1397 je fíliou rímskokatolíckej farnosti v Dubníku. Dnes 99% občanov Rúbane vyznáva katolícku vieru. Románsky kostol v obci stál pravdepodobne už na konci 13. Stor. a r.
1561 bol opustený. V tom čase bol vo vlastníctve kalvínov a späť do majetku katolíkov sa dostal na konci 17. Stor. V polovici 18. Stor. bol tento románsky kostol prestavaný a rozšírený v
neskorobarokovm slohu. Pri veľkom požiari v obci r. 1890 vyhorel a ostali iba časti múrov. R.
1908 sa na pôvodných základoch začalo so stavbou nového neorománskeho rímskokatolíckeho kostola sv. Imricha. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, prístavanou sakristiou a predstavanou vežou. Na chráme sú hladké fasády, okná s polkruhovým
zakončením, s nadokennou a podokennou rímsou, na hlavnej štítovej fasáde sú aj lizény. Celú
stavbu podopiera rad oporných pilierov. Lizénové rámy členia predstavanú vežu, ukončenú
ihlancovou strechou. Severný vstup do kostola je dnes zamurovaný, je tu pekný portál zakončený trojuholníkovým tympanónom. Vchod do objektu je cez vežovú časť, v ktorej je aj
vstupná predsieň. Kostol je zaklenutý valenou klenbou, na ktorej je secco zázračného rozmnoženia chleba z r. 1967 od amatérskeho maliara Štefana Peticu, iluzívne secca a nástenné
maľby sv. Štefana, sv. Imricha nad chórom, sú od Pavla Miskolczyho z r. 1979. Fresco Poslednej večere z r. 1967 na víťaznom oblúku je dielom maliarky Márie Chmeliarovej. Pôvodný chór bol r. 1967 zväčšený do dnešnej rozlohy. Namiesto hlavného oltára je dnes drevený
kríž z r. 1967, ktorý vyhotovil Imrich Seszták, korpus je starší a pochádza z Čiech. Závesný
barokový obraz Modliaceho sa sv. Imricha z 18. stor. pochádza z hlavného oltára z 19. Stor.
Bočný oltár Ježišovho srdca doniesla rodina Pristyákovcov r. 1913 z Viedne. Anton Pristyák
bol aj hlavným finančným sponzorom stavby nového kostola. Na oltári je olejomaľba Panny
Márie a sv. Jozefa. S dieťaťom, v dolnej časti sú plastiky anjelov. Krstiteľnica z červeného
mramoru z Piszky a medené veko dal vyhotoviť horár Jozef Kovács a 31.3.1943 ju daroval
kostolu. 14 sadrových reliéfov Krížovej cesty pochádza z r. 1954. Sochy sv. Jozefa a sv.
Antona kúpil v r. 1908 Anton Pristyák, sochy Panny Márie s dieťaťom a sv. Terézie pochádzajú z r. 1949. Najvzácnejšia pamiatka kostola je baroková polychrómová socha Piety z 18.
Stor. a v 19. Stor. bola sem donesená zo Šaštína. Na stene lode je pamätná tabuľa obetiam I.
svetovej vojny z r. 1928 od M. Fellnera z Nových Zámkov, oproti nej je pamätná tabuľa obetiam II. svetovej vojny z r. 1976 od Vojtecha Szlamu z Dubníka. Obe tabule sú z čierneho
mramoru. Rokokové lavice sú z začiatku 2. Polovice 18. stor. a boli sem prinesené v druhej
polovici 19. Storočia zo starého levického kostola. Na chóre je organ asi z 80. Rokov 19. stor.
od majstrov Riegerovcov z Viedne, r. 1931 ho vyladil organár Fattinger. Na vonkajšej fasáde
kostola medzi dvoma opornými piliermi bola r. 1967 vystavaná maketa Lurdskej jaskyne so
sochou Panny Márie. V jednej z budov charitatívneho domova bola r. 1987 zriadená kaplnka.
Jej zariadenie – sv. Trojicu, Ukrižovaného, Ducha svätého, svätého Otca, oltárnu sviatosť,
mozaiku s plechovým reliéfom Panny Márie, 14 zastavení Krížovej cesty maľovaných na
okenných sklách a aj ostatné vnútorné zariadenie – navrhol a čiastočne vyhotovil akademický
maliar Petráš z Prievidze. Nad vchodom do kaplnky je malá zvonička železnej konštrukcie,
ktorú tiež navrhol Petráš. Pôvodná kaplnka domova bola vo veľkej sále kaštieľa.
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Kaštieľ z 2. polovice 18. stor. v klasicistickom slohu postavila pravdepodobne rodina Horváthyovcov (z Disznósu). R. 1830 budovu prestavala rodina Jankovichovcov. R. 1887 nový
majiteľ panstva Július Steiger dal budovu prestavať v neoklasicistickom slohu do dnešnej
podoby. Okolo r. 1910 panstvo s kaštieľom kúpil budapeštiansky bankár dr. Filip Weisz. Jeho
vnučku si vzal za manželku gróf Aladár Zichy (zo Surdu), ktorý panstvo vlastnil až do r.
1945. Potom tu boli sklady UNRY, neskôr detský domov. Od r. 1960 je tu charitatívny
domov. Hoci bol kaštieľ viackrát opravovaný, dnes je prázdny a je v zlom stave. Je to prízemná budova obdĺžnikového pôdorysu, spojená krátkou chodbou so susednou, voľne stojacou
budovou štvorcového pôdorysu, ktorú využíval personál panstva. V strede hlavnej fasády je
stľpový portikus zakončený trojuholníkovým tympanónom. Na nádvornej fasáde je arkádový
portikus, krytý baňou. V strede jehovýchodnej fasády je zabudovaná štvorcová veža. Fasády
sú členené bosovanými lizénami a obdĺžnikovými oknami v šambránach, podokennou rímsou
a klenákom. Na nárožiach dvorovej fasády sú polkruhové rizality. Miestnosti kaštieľa majú
rovné stropy a ú za sebou po stranách ústrednej chodby. V jednej miestnosti sa zachoval
kozub z čierneho mramoru s bohatou reliéfnou výzdobou. Oproti dvorovej fasáde sa zachovala pôvodná budova s bytmi služobníctva. Sú v nej tri vstupné vyrezávané verandy a na severnej fasáde je vodárenská veža.
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Kúria Imricha Akácsa bola postavená na konci 17. stor. čiastočne asi zo stavebného materiálu
z újfalussyovskej kúrie, ktorá stávala v blízkosti kostola. Pravdopodobne v polovici 18. stor.
získala budovu rodina Szalayovcovcov, ktorí kúriu neskôr prestavali v klasicistickom slohu.
V 1. Polovici 19. stor. sa do ich rodiny priženil Jozef Vargha, za manželku si vzal Teréziu
Szalayovú (1798-1855). Na konci 19. stor. sa do rodiny Varghových priženili Pristyák Anton,
ktorí neskôr začali používať zložené priezvisko Sándor- Vargha. Posledným majiteľom kúrie
bol dr. Koloman Aranyossy, jeho manželka Emma Sándorová-Varghová (1864-1949) a Alžbeta Sándorová (žili tu do r. 1949). Potom sa v kúrii úsídila správa miestneho ŠM a JRD, neskôr tu bolo aj sídlo kultúrneho domu. R. 1968 bola kúria nešetrne prestavaná a zbavená temer všetkých architektonických detailov (v dvorovej časti bolo pristavené kolmé krídlo). Kúria dovtedy mala obdĺžnikový pôdorys. Fasády prízemnej stavby kedysi členili lizénové rámy
a okná boli v jednoduchých šambránach.
Oproti starému cintorínu bol parný mlyn, ktorý postavil Fridrich Böttger. On bol prvým majiteľom, po ňom sa mlyn dostal do majetku Františka Gubányiho. Na konci 19. stor. majer kúpila rodina Jókaiovcov, ktorá ho na začiatku 20. stor. vydala do prenájmu Nürnbergerovcom.
Majer viedla pani Nürnbergerová, jej manžel Jozef bol železničiar. Po r. 1951 majer prepadol
miestnemu JRD. Súčasťou majera je kúria z konca 19. stor. s pôdorysom v tvare T s trojosovou hlavnou fasádou, ktorú členia obdĺžnikové okná s podokennou rímsou v ušnicových sambránach. Vo dvorovej časti kúrie je vstupná drevená veranda s došteným trojuholníkovým
štítom. Kúria je dnes prázdna. V polovici 18. stor. získali majetkové diely v Rúbani Ordódyovci, ktorí si v miestach dnešného malého námestia postavili majer s kúriou. Okrem kúrie bol
v prednej časti dom, vzadu kancelárie, maštale a sklady. Na konci 19. stor. kúpil dvor Július
Steiger, a okolo r. 1910 Filip Weisz, ktorý ho však dal do prenájmu Ödönovi Honigovi. Tento
nový správca sa o majetok nestaral, a preto dvor schátral, až napokon pripadol Aladárovi Zichymu. Po r. 1945 kúriu zbúrali a dvor zanikol.

Významní rodáci a občania:
František Lévárdy (1. január 1885 - 22. jún 1916), rímskokatolícky kňaz.
Štefan Petic ( 28. august 1897 Lazany - 9. júla 1972 Rúbaň ), fráter Spoločnosti Ježišovej.
Známy maliar-amatér, ktorý sa okrem maľovania obrazov venoval aj výzdobe kostolov. V tunajšom charitatívnom dome žil od jeho vzniku (od r. 1960). Tento srdečný a obľúbený človek
je pochovaný v rodnej obci Lazany.

Symboly obce:
Erb obce

V červenom štíte medzi dvomi zelenými vetvičkami vyrastajúcimi z nízkeho zeleného
trojvršia vyrastajú dva zlaté klasy, sprevádzané heraldicky vľavo strieborným hrotom nahor
smerujúcim lemešom.
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Vlajka obce

Pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, žltej, zelenej a červenej. Vlajka
má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej
listu.

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starostka obce.
Zamestnanci obecného úradu:
• Erika Csölleová , prednostka obecného úradu a účtovníčka obce
• Bernadeta Borbélyová, Mgr. matrikárka a samostatná odborná referentka /sociálna agenda,
pokladnica obce/
• Helena Kanyicsková, samostatná odborná referentka /dane, mzdy a personálna agenda/
Hlavný kontrolór obce
Marta Zubnárová, bytom Rúbaň č. 375 bola zvolená do funkcie obecným zastupiteľstvom
v Rúbani uznesením č. 45/29102010 na obdobie 6 rokov.
Komisie
Popri orgánoch obce ako je starosta obce a obecné zastupiteľstvo, obec má zriadené aj
poradné orgány, a to „Komisie“. Sú zriadené v zmysle Štatútu obce schváleným rozhodnutím
obecného zastupiteľstva č. 21 a účinným od 25.02.2011.
Sú to tieto komisie:
1. Komisia pre financie
2. Komisia pre kultúru, šport a cirkev
3. Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie
4. Komisia pre výstavbu, životné prostredie, územné plánovanie a dopravu
V roku 2011 najbohatšiu činnosť vykázala „Komisia pre kultúru, šport a cirkev“ a „Komisia
pre financie“.
Ďalej v obci pracuje aj komisia zriadená v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorej členmi sú
všetci poslanci.
Obec Rúbaň 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
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a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje
financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového
programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť
štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými
obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce
slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote
zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.
**Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon
samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec
môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do
obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže
upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí
v zásadách hospodárenia s majetkom obce.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí
výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003
Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho
rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na
ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech
svojho rozpočtu.
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR,
do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou
osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č.
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
V zmysle tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného
účtovníctva.
Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom
účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom účtovná závierka
tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých súčastí – súvahy,
výkazu ziskov a strát, poznámok.
Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke.
Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti,
zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia
individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou
závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov.
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PROJEKTY OBCE
PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV RÚBAŇ
nariadenie pozemkového úradu 1.3.2004
výmera obvodu projektu 1504 ha
vykonanie projektu PÚ - § 14 zákona č. 330/1991 Zb.
zverejnený: 8.12.2009
schválený: 30.7.2010
nariadené vykonanie: 1.3.2011
vytýčenie - apríl 2011
zápis do KN - október 2011
PROJEKT ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI RÚBAŇ
projekt financovaný z fondov Európskeho spoločenstva – Program rozvoja vidieka SR
2007 - 2013
-

autobusové zastávky v počte 4, rekonštrukcia oplotenia pred obecným úradom, zastrešenie
malého trhoviska, oplotenie futbalového ihriska, spevnené plochy

-

cena diela: 426 927,80 EUR s DPH

-

skutočná realizácia: 09/2010 – 05/2011

INŠTITÚCIE V OBCI
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Rúbaň – Fűr, Rúbaň
28
Bez právnej subjektivity, zriaďovateľom je Obec.
Riaditeľka: Mgr. Ildikó Lévárdi
Adresa: 941 36 Rúbaň 28
Telefónne číslo: 035/6499103
e-mail: skola-ruban@stonline.sk
Počet žiakov v školskom roku 2010/2011: 25
Počet žiakov v školskom roku 2011/2012: 14
Jej súčasťou je školský klub detí.
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Rúbaň – Fűr, Rúbaň 407
Bez právnej subjektivity, zriaďovateľom je Obec.
Riaditeľka: Lea Dikáczová
Adresa: 941 36 Rúbaň 407
Telefónne číslo: 035/6499121
e-mail: ael@panelnet.sk
Počet žiakov v školskom roku 2010/2011: 15
Počet žiakov v školskom roku 2011/2012: 19
Materská škola v školskom roku 2011/2012 zmenila svoju prevádzku na poldennú.
Jej súčasťou je školská jedáleň, ktorá zabezpečuje len výdaj desiatej pre deti materskej školy.
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Slovenská pošta a.s.
Adresa: 941 36 Rúbaň 165
Telefónne číslo: 035/6499125
Zdravotné ambulancie
MUDr. Kristína Nagyová Teliarová : lekár pre dospelých, telefonický kontakt: 035/6497119
ordinačné hodiny utorok 1500 h do 1800 h
MUDr. Mariana Vojteková: detská lekárka, telefonický kontakt: 035/6495302
ordinačné hodiny:
utorok 1100 h do 1200 h
štvrtok 1100 h do 1200 h
Obchodné prevádzky v obci
Jednota - obchod s potravinami a zmiešaným tovarom,
telefonický kontakt: 035/6449237, 6449238
Agromix, adresa: 941 36 Rúbaň 46
Predajňa inštalačného materiálu, adresa: 941 36 Rúbaň 77
Reštaurácie a pohostinstvá:
Reštaurácia KROKODÍL-PUB, adresa: 941 36 Rúbaň 150
HUGI BAR, adresa: 941 36 Rúbaň 287
SAINT HUBERTUS, adresa: 941 36 Rúbaň 270

Ostatné podnikateľské subjekty:
Rúbanka s.r.o., adresa: 941 36 Rúbaň 148, telefonický kontakt: 035/6499181
AT DUNAJ sro, farma Rúbaň, telefonický kontakt: 035/6499184
BIO-TOMAL, adresa: 941 36 Rúbaň 411, telefonický kontakt: 035/6407740
Ladislav Pócs - SHR, adresa: 941 36 Rúbaň 101, telefonický kontakt: 0907/626717
Juraj Vágvölgyi - SHR, adresa: 941 36 Rúbaň 68, telefonický kontakt: 035/6499131

Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011.
Obec v roku 2011 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 2011 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011. Rozpočet obce
bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25.3.2011 uznesením č. 35.
Úprava rozpočtu bola vykonaná jedenkrát. Zmena bola schválená dňa 16.12.2011
uznesením č. 103.
Po vykonanej úprave bol rozpočet obce k 31.12.2011 nasledovný:

Rozpočet obce v EUR:
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce

1.003.119
1.003.119
vyrovnaný
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z toho:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

338.062
336.181
1.881

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

307.011
364.327
- 57.316

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z finančných operácií

358.046
302.611
55.435

Poznámky:
ku dňu
31.3.2011
Skutočné
bežné
príjmy
287.298
v predchádzajúcom roku
Záväzky nad 60 dní
41.621
Dlhy /bez ŠFRB/ – úver
229.010
Percento záväzkov po lehote
splatnosti
ku
skutočným
14,48
bežným príjmom

ku dňu
30.6.2011

ku dňu
30.9.2011

287.298

287.298

35.524
227.918

17.921
225.816

12,36

6,23

v EUR
ku dňu
31.12.2011
287.298
12.090
224.803
4,21

Rozbor plnenia príjmov v roku 2011 v EUR
Rozpočet na rok 2011
1.003.119

Skutočnosť k 31.12.2011
972.201

% plnenia
96,92

Bežné príjmy – daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2011
238.215

Skutočnosť k 31.12.2011
221.271

% plnenia
92,89

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 156.696 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 150.525 EUR, čo predstavuje plnenie na
96,06 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 59.948 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 54.947 EUR, čo je
91,66 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 47.680 EUR, dane zo stavieb boli
vo výške 7.254 EUR a dane z bytov vo výške 13 EUR. K 31.12.2011 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 3.207 EUR.
d) Daň za psa
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Z rozpočtovaných 1.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 700 EUR, čo je
70,00 % plnenie. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 328 EUR.
e) Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 330 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 1.738 EUR, čo je
526,66 % plnenie. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného
priestranstva vo výške 13,30 EUR.
f) Daň za predajné automaty
Obec nemala rozpočtované príjmy v roku 2011 ani skutočný príjem. K 31.12.2011 obec
neeviduje pohľadávky na dani za predajné automaty.
g) Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
Obec nemala rozpočtované príjmy v roku 2011 ani skutočný príjem. K 31.12.2010 obec
eviduje pohľadávky na poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov vo
výške 2.173 EUR.
h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 20.241 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 13.361 čo je
66,01 % plnenie. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad vo výške 5.738 EUR.

Bežné príjmy – nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2011
49.962

Skutočnosť k 31.12.2011
43.390

% plnenia
86,85

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 19.712 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 18.376 EUR, čo je
93,22 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov a pozemkov.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky
Z rozpočtovaných 8.200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 3.693 EUR, čo je
45,03 % plnenie. Ide o príjem zo správnych poplatkov.
c) Pokuty a penále
Obec nemala rozpočtovaný takýto druh príjmu. Skutočný príjem k 31.12.2011 bol vo výške
80 EUR. Ide o príjem z pokút za porušenie predpisov.
d) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Z rozpočtovaných 22.050 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 19.106 EUR, čo
je 86,65 % plnenie. Ide o príjem z predaja výrobkov, tovarov a služieb vo výške 18.124 EUR,
z poplatkov za MŠ a ŠKD vo výške 389 EUR a z predaja prebytočného hnuteľného majetku
vo výške 593 EUR.
e) Úroky z účtov finančného hospodárenia
Obec nemal rozpočtované úroky z účtov finančného hospodárenia. Skutočný príjem z týchto
úrokov k 31.12.2011 však bolo 1 EURO.
f) Ostatné platby
Obec nemala rozpočtované takéto príjmy. Skutočný príjem k 31.12.2011 bol vo výške 220
EUR. Ide o príjem z úrokov z omeškania vo výške 220 EUR.
g) Ostatné príjmy
Obec nemala rozpočtované takéto príjmy. Skutočný príjem k 31.12.2011 bol vo výške 1.914
EUR. Ide o príjem z výťažkov z lotérií a iných podobných hier vo výške 801 € a vratky z roku
2010 vo výške 1.083 € a iný príjem z úhrady škôd vo výške 30 EUR.
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Granty a transfery
Rozpočet na rok 2011
49.885

Skutočnosť k 31.12.2011
49.883

% plnenia
100,00

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Poskytovateľ
ÚPSVaR v NZ
Krajský školský úrad v Nitre
Obvodný úrad v NZ
Obvodný úrad v NZ
Krajský stavebný úrad v Nitre
Krajský úrad pre CDaPK v Nitre
Krajský úrad ŽP v Nitre
ÚPSVaR v NZ
ÚPSVaR v NZ
Obvodný úrad v NZ

Suma v EUR
3.994
40.943
1.790
313
884
50
108
657
166
978

Účel
aktivačná činnosť
základná škola, MŠ
matrika
evidencia obyvateľstva
stavebný úrad
doprava
životné prostredie
stravné pre deti v HN
školské potreby
SOBD

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2011
307.011

Skutočnosť k 31.12.2011
299.611

% plnenia
97,59

a) na úpravu VP
Obec prijala na projekt „Rekonštrukcia VP“ dotáciu vo výške 287.011 EUR. Rozpočet:
287.011 EUR, skutočnosť: 287.011 EUR, plnenie 100,00 %-né.
b) príjem z predaja kapitálových aktív
Obec mala príjem z pedaja kapitálových aktív vo výške 2.600 EUR. Podľa kúpno-predajnej
zmluvy (Kliment a manž.) z predaja domovej nehnuteľnosti č. súp. 157.
b) príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Obec mala príjem z predaja pozemkov vo výške 10.000 EUR. Predaj pozemku Rúbanke s.r.o.
Rúbaň.
V tejto položke mala obec plánovaný príjem: 20.000 EUR, skutočnosť: 10.000 EUR, plnenie
50,00 %-né.

Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2011
358.046

Skutočnosť k 31.12.2011
358.046

% plnenia
100,00

a) V roku 2011 bol prijatý prekleňovací úver na predfinancovanie projektu „Úprava VP“ vo
výške plánovanej dotácie, a to 287.011 EUR. Plánovaný príjem: 287.011 EUR, skutočný
príjem 287.011 EUR, plnenie 100,00 %.
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b) V roku 2011 bol prijatý úver na vyfinancovanie projektu „Úprava VP“ vo výške DPH, t.j.
71.035 EUR. Plánovaný príjem: 71.035 EUR, skutočný príjem 71.035 EUR, plnenie
100,00 %.

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v EUR
Rozpočet na rok 2011
1.003.119

Skutočnosť k 31.12.2011
965.714

% plnenia
96,27

Skutočnosť k 31.12.2011
303.215

% plnenia
90,19

Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2011
336.181
podľa funkčnej klasifikácie:
Funkčná klasifikácia
Všeobecné verejné služby
Verejný poriadok a bezpečnosť
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie – predškolská výchova
Vzdelávanie – základné vzdelanie
Vzdelávanie – školský klub detí
Vzdelávanie – školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

Rozpočet
135.832
2.873
0
36.723
45.897
1.672
18.063
29.710
46.996
4.546
11.262
2.607
336.181

Skutočnosť
113.903
3.200
1
22.106
59.817
1.338
14.267
28.553
43.377
3.442
11.931
1.277
303.212

% plnenia
83,86
111,38
0
60,20
130,33
80,02
78,98
96,11
92,30
75,71
105,94
48,98
90,19

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 141.831 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 115.140
EUR, čo je 81,18 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, spoločného
stavebného úradu, materskej školy, základnej školy, školského klubu detí, školskej jedálne,
opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 53.646 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 44.415 EUR,
čo je 82,79 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 104.028 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 112.524
EUR, čo je 108,16 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ako sú cestovné náhrady, energie,
voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 14.966 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 12.366 EUR,
čo je 82,63 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými prostriedkami
Z rozpočtovaných 21.710 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 18.770 EUR,
čo je 86,46 % čerpanie.
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Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2011
364.327

Skutočnosť k 31.12.2011
362.842

v tom:
Funkčná klasifikácia
Bývanie a občianska vybavenosť
Vzdelávanie a výchova

Rozpočet
363.069
1.258

% plnenia
99,59
Skutočnosť
362.842
0

% plnenia
99,94
0

a) Bývanie a občianska vybavenosť
Ide o nasledovné investičné akcie:
projekt: Úprava verejného priestranstva – 360.047 EUR.
výstavba nájomných bytov 2x6 b.j. – staré záväzky – 2.762 EUR
výstavba vodovodu – staré záväzky – 33 EUR

Finančné operácie:
Rozpočet na rok 2011
302.611

Skutočnosť k 31.12.2011
299.657

% plnenia
99,02

Z rozpočtovaných 302.611 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2011 vo výške 299.657 EUR čo predstavuje 99,02 %.
Plnenie programového rozpočtu:
Č.
Názov programu
1
Plánovanie, manažm. a kontr.
2
Služby občanom
3
Odpadové hospodárstvo
4
Komunikácie
5
Bezpečnosť
6
Vzdelávanie
7
Šport
8
Kultúra
9
Prostredie pre život
10
Bývanie
11
Sociálne služby
SPOLU

Rozpočet
122.155
4.469
28.575
0
2.873
93.772
3.208
10.861
698.769
29.878
8.559
1.003.119

Skutočnosť
98.687
4.288
21.064
1
3.200
87.306
3.014
8.525
702.557
29.878
7.194
965.714

% plnenia
80,79
95,95
73,71
0
111,38
93,10
93,95
78,49
100,54
100,00
84,05
96,27

Výsledok hospodárenia za rok 2011
Obec Rúbaň dosiahla za rok 2011 celkové príjmy vo výške 614.155 € a celkové výdavky obce
boli 666.057 €. Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových
príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledkom hospodárenia za rok
2011 v zmysle zákona 583/2004 Z. z. § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) je rozdiel
bežného a kapitálového rozpočtu a predstavuje schodok vo výške 51.902 €.
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Príjmy bežného rozpočtu
Príjmy kapitálového rozpočtu
PRÍJMY SPOLU
Výdavky bežného rozpočtu
Výdavky kapitálového rozpočtu
VÝDAVKY SPOLU
Výsledok bežného rozpočt. obdobia
Príjmy z finančných operácií
Výdavky na finančné operácie
Výsledok z finančných operácií
Kumulatívny prebytok RH

Plán 2011
338.062
307.011
645.073
336.181
364.327
700.508
-55.435
358.046
302.611
55.435
0

Skut. 2011
314.544
299.611
614.155
303.215
362.842
666.057
-51.902
358.046
299.657
58.389
6.487

Rozdiel
-23.518
- 7400
-30.918
-32.966
- 1.485
-34.451
- 3.533
- 2.954
2.954
+ 6.487

Poznámka:
Obec mala ešte okrem rozpočtovaných výdavkov, aj výdavky na úhradu starého záväzku –
odvod peňažných prostriedkov od obyvateľov obce na vybudovanie domácich vodovodných
prípojok, a to vo výške 5.994 EUR

Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu
Sociálny fond
Začiatočný stav k 1.1.2011
Prírastky – povinný prídel 1%
Úbytky - príspevok na stravovanie
- regenerácia pracovníkov
- vianočné poukážky
Konečný stav k 31.12.2011

Suma v EUR
1.493
743
466
0
170
1.600

Tvorba a použitie fondu opráv
Fond opráv
Začiatočný stav k 1.1.2011
Prírastky –
Úbytky Konečný stav k 31.12.2011

Suma v EUR
2.746
1.008
392
3.362

Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu
a právnickým a fyzickým osobám v tis. Sk
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 právnickým
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a fyzickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať
finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
A.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu, FO a PO – za prijaté prostriedky

Poskytovateľ Účelové určenie grantu
-1ÚPSVaR
KŠÚ v NR
ObÚ v NZ
KÚ CDaPK
ObÚ v NZ
KÚ ŽP
KSÚ v NR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ObÚ v NZ
ObÚ v NZ

-2aktivačná činnosť
základná škola,MŠ
evidencia obyvateľstva
pozemné komunikácie
matrika
životné prostredie
stavebný poriadok
školské potreby
stravovanie
na SOBD
voľby 2010

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2011
-33.994
40.943
313
50
1.790
108
884
166
657
978
-

Suma použitých Rozdiel
prostriedkov (stĺ. 3 – stĺ.
v roku 2011
4)
-43.994
40.943
313
50
1.790
108
884
166
657
978
320

-5–
–
----–
–
–
–
–
---

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2011

Rozdiel
(stĺ.2 –
stĺ.3)

795
1.843
823
315
166
100
320
978
6.439
584

–
–
–

B.
Finančné usporiadanie voči FO a PO – za poskytnuté prostriedky

Žiadateľ dotácie
Telových. jednota Rúbaň - neúčelová
Členské príspevky združeniam obcí
Deti MŠ a ZŠ v hmotnej núdzi
Občanom v núdzi
ZMRS pri ZŠ a MŠ
Dobrovoľní hasiči
Voľby 2010
Sčítanie ľudí, obyvateľov a bytov
Pracovníci, starosta - odstupné
Nemocenské dávky pracovníkov

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2011
795
1.843
823
315
166
100
320
978
6.439
584

-----------

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v EUR
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2011

KZ k 31.12.2011

1.439.613

1.753.844
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z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

1.250.530

1.564.761

Dlhodobý finančný majetok

189.083

189.083

35.073

34.099

Zásoby

15.137

15.112

Pohľadávky

19.883

18.593

53

394

Obežný majetok spolu
z toho:

Finančný majetok
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

6.313

3.562

Náklady budúcich období

1.659

562

Príjmy budúcich období

4.654

3.000

1.480.999

1.791.505

z toho:

SPOLU

PAS ÍVA
Názov
Vlastné imanie

ZS k 1.1.2011

KZ k 31.12.2011

359.995

417.516

404.767

425.839

z toho:
Nevysporiadaný VH z predch. rokov
Výsledok hospodárenia za účt. obd.
Záväzky

-

44.772

-

8.323

552.825

547.806

Dlhodobé záväzky

267.995

253.398

Krátkodobé záväzky

112.570

58.951

Bankové úvery a ostatné príj. výp.

164.371

228.506

7.889

6.951

568.179

826.183

568.179

826.183

1.480.999

1.791.505

z toho:

Rezervy
Časové rozlíšenie
z toho:
Výnosy budúcich období
SPOLU
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Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči ŠFRB
- zo sociálneho fondu
- z fondu opráv
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči inštitúciami soc. zabezpečenia
- ostatné priame dane
- iné záväzky
- krátkodobé rezervy
- prijaté preddavky

228.506
224.803
1.600
3.362
35.832
6.989
3.918
9.612
23.633
6.951
2.600

Záväzky voči bankám
v tom:
Výška prijatého
P.č.
úveru

Výška
Zostatok
Zabezpečenie úveru
Splatnosť
úroku
31.12.2011
12
mes
vlastná platobná viasta
1.
159.331
Bribor+0,8
159.331
4.11.2022
bianco zm.
% rozp.
Eurobribor
2.
71.035
vlastná blankozmenka
69.175
31.12.2016
+2,8 % odch.
Z hľadiska budúcich cieľov Obec Rúbaň aj naďalej bude 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.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011.
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Nitre
v písomnej aj elektronickej forme zákonom stanovenom termíne. Po ukončení účtovného
obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto
výročnej správe.

Ing. Štěpánka Zacharová
starostka obce
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