Výročná správa

obce Rohovce
za rok 2008

Bc.Eugen Horváth
starosta obce
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Základná charakteristika obce
Obec Rohovce 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.
Identifikačné údaje :
Názov: Obec Rohovce
Adresa pre poštový styk : Obecný úrad , 93030 Rohovce č.164
IČO: 00305715
DIČ: 2021168985
Právna forma : právnická osoba
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.
Geografické údaje :
Celková rozloha obce : 1 641 ha

Demografické údaje:
Počet obyvateľov: 1122 obyvateľov k 31.12.2008
Národnostná štruktúra – podľa posledného sčítania z roku 2001 / počet obyvateľov
k 31.12.2000: 1033 /
- slovenská : 107
/ 10,2 %/
/ 87,0 % /
- maďarská : 903
- rómska
: 15
/ 2%/
- česká
:
6
/ 0,6 % /
- ukrajinská : 2
/ 0,2 %/
Služby v obci :
Obchody:
1. COOP Jednota Dunajská Streda – Predajňa rozličného tovaru
2. Vartext- Varga Peter - Predajňa - odev, obuv
3. Nefelejcs- Derzsiová Irena- Predajňa – kvety, darčeky
4. Nárcis – Állóová Magdaléna – Predajňa – kvety, darčeky
5. Veritas Market- Varga Ladislav – Predajňa- potraviny, zelenina
6. Zmiešaný tovar- Horváth Jozef- Predajňa zmiešaného tovaru
7. Potraviny-Bugárová Viola- Predajňa potravín

Zdravotníctvo:
l. Obvodné zdravotné stredisko Rohovce č. 163
- Lekár pre dospelých MUDr. Milan Drugda
- Lekár pre deti a dorast- MUDr. Bertóková Mária
2. Lekáreň AUREA , Rohovce č. 190
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Priemysel v obci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Borbély Ladislav Rohovce č. 30 - AUTO-AKU – oprava a predaj akumulátorov
Varga Peter Rohovce č. 84 Varga Express – doprava osôb
László Ján Rohovce č. 81
- Autoservis – oprava áut
Csöllle Peter Rohovce č. 158
- Kameno-produkt – kamenásrke práce
Horváth Blažej Rohovce č. 78 - BMD METAL – kovová výroba
Horváth Gašpar Rohovce č. 75 - ATYPKOV spol. s.r.o.- kovová výroba
Mészáros Juraj Rohovce č. 49
- Stolárska dielňa

Tieto firmy v obci platia daň z nehnuteľnosti.
Poľnohospodárska výroba :
1. Agromarkt poľnovýroba , Rohovce č. 290
2. Agrofarm B and M- Rohovce č. 278
3. Združenie SHR – Rohovce č. 144

História obce:
Obec leží v južnej časti Žitného ostrova. Prvý krát sa spomína ako Zeroa v písomnej správe
o obci z roku 1250. V listine zo Žigmundových čias sa spomína v roku 1392 ako Zarwa
neskoršie ako Nagzarwa. Obec sa však spomína aj pod menom Svätý Ondrej, po tejto obci
však už v stredoveku stráca stopa. Dnes používaný názov dostala obec po roku 1948.
Obec patrila viacerým šľachtickým rodinám. V stredoveku tu bývali rodiny Bazini a
Szentgyörgyi. Prvým písomne doloženým zemepánom je rodina Sárkányovcov, ktorá tu
povstavila hradný kaštieľ s vodnou priekopou. V roku 1521 ako hosť zastavil počas cesty do
Budapešti aj kráľ Ľudovít II. s manželkou. Vodný hrad neskôr patrila Illésházyovcom. Na
jeho priečelí je dodnes Illésházyovský erb. Štefan Illésházy v roku 1570 nechal prestavať.
Dnešný vzhľad získal po druhej veľkej prestavbe v roku 1730. Je dvojpodlažná budova so
štvorcovým pôdorysom s uzavretým arkádovým dvorom. Okolo kaštieľa je chránený park.
Potom kaštieľ zdedili rodina Batthyányiovcov a rodina Pongráczovcov. Kaštieľ rodiny grófa
Pongrácza po II. svetovej vojne sa stal prístreším školy až do roku 1971.
Pamätihodnosti obce:
•
•
•
•
•
•
•

Rímsko-katolický kostol sv.Ondreja
Renesančný kaštiel
Románska kamenná krstiteľnica
Prícestná socha sv.Anny
Socha Immaculaty
Štvorhranná kaplnka
Socha sv. Jána Nepomuckého

Symboly obce :
Symboly obce / erb, vlajka, pečať/ sú zapísané v Heraldickom registri SR. Erb je zapísaný
v tejto podobe: v zelenom štíte na oblej čiernej, striebrom šikmo mrežovanej pažiti zlatý
obrátený pluh so striebornými radlicami, sprevádzaný vľavo hore úzkym zlatostriebrorne
štvrteným zahroteným svätoondrejským krížom. Vlajka obce pozostáva z 5 pozdľžných
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pruhov vo farbách zelenej / 3/9/, žltej / 1/9/, bielej / 1/9/ a zelenej / 3/9/. Vlajka má pomer
strán 2“3 a ukončená je tromi cípm, t.j. dvomi zástrihmi , siahajúcimi do tretiny jej listu.

Základné orgány obce :
1.Obecné zastupiteľstvo
2.Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo obce Rohovce . je zastupiteľský zbor zložený z 9 poslancov zvolených
v priamych voľbách , ktoré sa konali dňa 2.12.2006 na obdobie 4 rokov.
1/ Karol Szitás - člen obecnej rady, zástupca starostu
2/ Ing. Zoltán Radványi – člen obecnej rady
3/ Dezider Pálffy - člen obecnej rady
4/ Gašpar Horváth
5/ Ing. Monika Lászlóová
6/ Štefan Rublik
7/ Ladislav Domonkos
8/ Ondrej Csölle
9/ Matej Herberger
Za starostu obce Rohovce bol zvolený :
Bc. Eugen Horváth

Hlavný kontrolór :
Attila Szabo , zvolený do funkcie obecným zastupiteľstvom uznesením č. 124 zo dňa
15.1.2005 na obdobie 5 rokov .
Schválené právne normy obce :
Štatút obce
Organizačný poriadok OZ
Smernica obce o vykonávaní finančnej kontroly
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce
Zásady na obeh účtovných dokladov
Smernica o účtovaní a obehu účtovných dokladov
Smernica pre podprahovú metódu verejného obstarávania s nižšou cenou
Rokovací poriadok komisie OZ na ochranu verejného záujmu
Povodňový plán záchranných práce obce
Pracovný poriadok obce

Obecný úrad :
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce .
Zamestnanci obecného úradu:
1/ Ing. Orbánová Piroska - účtovníčka, matrikárka
2/ Nagyová Andrea- evidencia písomností, evidencia obyvateľstva, dane a poplatky
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Komisie pri Obecnom zastupiteľstve :
1/ Komisia kultúry
2/ Komisia sociálnych vecí a školstva
3/ Komisia mládeže a športu
Rozpočtové organizácie :
1. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Rohovce
IČO: 37836374

Prenesené kompetencie obce:
1. školstvo – poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných školách
a zabezpečenie ich prevádzky
2. matrika
3. hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR
4. starostlivosť o životné prostredie
5. miestne komunikácie
6. stavebný poriadok
7. starostlivosť o vojnové hroby
Príjmy - zúčtované cez rozpočet obce
1. školstvo- normatívne, nenormatívne:
5 965 022 Sk
2. matrika51 749 Sk
3. hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR : 10 910 Sk
4. starostlivosť o životné prostredie:
4 364 Sk
5. miestne komunikácie:
1 577 Sk
6. stavebný poriadok :
27 712 Sk
7. starostlivosť o vojnové hroby :
233 Sk
Príjem na prenesenú kompetenciu celkom:
6 061 567 Sk
Výdavky :
1. školstvo- normatívne, nenormatívne:
5 962 744 Sk
8. matrika51 749 Sk
9. hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR : 10 910 Sk
10. starostlivosť o životné prostredie:
4 364 Sk
11. miestne komunikácie:
1 577 Sk
12. stavebný poriadok :
27 712 Sk
13. starostlivosť o vojnové hroby :
233 Sk
Výdavky na prenesenú kompetenciu celkom:
6 059 289 Sk
Rozdiel: / dopravné žiakov /

2 278 Sk

Dopravné žiakov ZŠ – nevyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2008 v sume 2 278 Sk ZŠ
s VJM Rohovce poukázala na samostatný účet obce a v zmysle zákona o rozpočtových
pravidlách č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov tieto finančné prostriedky budú
v roku 2009 finančnou operáciou zapojené do príjmov obce a poukázané na účet ZŠ s VJM
na použitie.
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Rozpočet obce Rohovce :
Obec Rohovce svoje rozpočtové hospodárenie vykonáva na základe zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe Opatrenia MF SR č. 4283/2003-41 z 16.
apríla 2003, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia, Opatrenia MF SR č.
MF/010175/2004-42 z 8.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná
klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.
Obec Rohovce financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov , zo štátnych
dotácií ako aj z ďalších zdrojov . Rozpočet obce na r. 2008 schválilo OZ v Rohovciach.
uznesením č. 81.zo dňa 7.12.2007
Prvá úprava rozpočtu : uznesenie č. 103/2008 zo dňa 17.6.2008
Druhá úprava rozpočtu : uznesenie č. 124/2008 zo dňa 16.10.2008
Tretia úprava rozpočtu : uznesenie č. 141/2008 zo dňa 15.12.2008

Príjmy bežného rozpočtu v tis. Sk
Zdroj
Názov
111

Zo štátneho rozpočtu

Schválený
rozpočet
5 488

41

Vlastné príjmy obcí

8 316

9 780

9 733

13804

16 183

16 121

Spolu

Výdavky bežného rozpočtu v tis. Sk
Program
Zdroj
Názov výdavku

111

Zo štátneho rozpočtu

41

Vlastné zdroje

1317

Zdroje z predch.rokov

Spolu
Príjmy kapitálového rozpočtu v tis. Sk
Zdroj
Názov
111

Zo štátneho rozpočtu

43

Z predaja majetku

Rozpočet
po zmenách
6403

Skutočnosť
k 31.12.2008
6 388

99

Rozpočet
po
zmenách
422

Skutočnosť
k
31.12.2008
412

7 142

7 328

6 964

0

5

5

7 241

7755

7 381

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet
0

Rozpočet
po zmenách
400

Skutočnosť
k 31.12.2008
400

700

632

632

700

1032

1032

Spolu
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Výdavky kapitálového rozpočtu v tis. Sk
Program
Zdroj
Názov výdavku

41

Vlastné zdroje obce

43

Z predaja majetku

Schválený
rozpočet

Spolu:

0

Rozpočet
po
zmenách
798

Skutočnosť
k
31.12.2008
678

1000

464

463

1 000

1 262

1 141

Dokončené významné stavby v roku 2008:
1/ Oplotenie športového ihriska
/ vlastné finančné prostriedky/
2/ Vybudovanie kanalizačnej prípojky – ZŠ
3/ Rekonštrukcia a modernizácia budovy OcÚ

197,00 tis. Sk
79,20 tis. Sk
78,00 tis. Sk

Zostatky na bankových účtoch k 31.12.2008:
Názov účtu:
VÚB 921324122
Dexia 3842020001
Dexia 3842024002
VÚB 1599440751
Dexia 3842029006
VÚB- 1169-921324-122
VÚB- 1171618758
Spolu:

Číslo účtu:
221 001,221 008
221 002
221 003
221 004
221 005, 221 006
221 007
221 008

Suma k 31.12.2008
2 541 458.92
388 362.06
3 980,27
401 208.48
340 852.62
2 490,40
68 465.45
3 746 818.20

Účtovníctvo obce Rohovce:
Obec Rohovce ako účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti roku
2007 z dôvodu zavedenia novej metodiky účtovania od 1.1.2008, t.j. prechodom na akruálne
účtovníctvo. Vo svojom účtovníctve vychádza zo zákona NR SR č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov a z Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007
č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove pre RO, PO, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek /v tis. Sk/
Popis /číslo účtu a názov/

Druh výnosov
Tržby za vlastné výkony a tovar

602 – Tržby z predaja služieb

7

Suma v tis. Sk
0

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

0

Aktivácia

0

Daňové a colné výnosy a výnosy
z poplatkov

632 – Daňové výnosy samosprávy

8 627

633 – Výnosy z poplatkov

446

641- tržby z predaja DHM

619

642- Tržby z predaja materiálu

26

644- Zmluvné pokuty , penále

176

648- Ostatné výnosy fotokopírovanie,
faxovanie,vyhlásenie v MR, výťažok
z NIkÉ, príspevok za MŠ, nájomné

296

Ostatné výnosy

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 652 010 – rezerva na mzdy

37

z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie
časového rozlíšenia

652 011 – rezerva na odvody

13

652 020- rezerva na odmeny

25

652 030 – rezerva na audít

15

Finančné výnosy

662 – úroky

6

Mimoriadne výnosy

672 – náhrady škôd

2

Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov
v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených
obcou
alebo VÚC

693 – výnosy samosprávy z bežných
transferov
694- Výnosy samosprávy
z kapitálových transferov
699 – Výnosy samosprávy z odvodu
rozp. príjmov

Spolu:

415
45
337

11 085
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2. Náklady - popis a výška významných položiek /v tis. Sk/
Popis /číslo účtu a názov/

Druh nákladov
Spotrebované nákupy

Služby

Osobné náklady

Dane a poplatky

Suma v tis. Sk

501 – Spotreba materiálu

709

502 – Spotreba energie

846

511 – Opravy a udržiavanie

379

512 – Cestovné

1

513 – Náklady na reprezentáciu

45

518 – Ostatné služby

1 007

521 – Mzdové náklady

2 622

524 – zákonné sociálne poistenie

815

527- zákonné sociálne náklad

122

538 – ostatné dane a poplatky

20

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 541 – zost. cena predaného DHM

24

542 – Predaný materiál

23

548 – Ostatné5 náklady na
prev.činnosť. členské poplatky

32

Odpisy, rezervy a opravné položky

551 100- odpisy – stavby z vl.prost.

z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie
časového rozlíšenia

551 110 – odpisy- stavby zo ŠR

45

551 200 – sam. hnuteľné veci-

28

551 300- odpisy- dopravné

24

1 099

prostriedky
551 400 – odpisy. dlh.nehmotný

118

majetok
553 100- Tvorba ost.rezerv-

60

dovolenky
553 200- Tvorba ost.rezerv – poistné

21

553 300 Tvorba ost.rezerv- odmeny

27

553 400 Tvorba ost.rezerv- audít

17

9

553 500 Tvorba ost.rezerv- plyn MŠ

11

553 600 Tvorba ost.rezerv- plyn

24

OcÚ

Finančné náklady

553 700 Tvorba ost.rezerv – plny KD

18

562- úroky

1

568 – Ostatné finančné náklady

94

Náklady na transfery a náklady z odvodu 584 010- do RO – Š
príjmov
584 011 – do RO- ŠJ

527

584 012 – do RO- ZŠ

52

584 013 – do RO- ŠJ vlastné

262

584 014 – do RO – ŠK vlastné

56

584 100 – ZŠ odpisy

9

585 000 – ost.subj.VS- Obec

11

418

Topoľník
585 100 – ost. subj.VS- Spoločný

41

úrad
586 010 –mimo VS – LSPP

13

586 011 mimo VS – DD gabčíkovo

3

586 012 mimo VS –ŽOS

2

586 013 mimo VS – Cirkev Báč

20

586 014 mimo VS – Športový klub

165

586 015 mimo VS- DPZ Rohovce

38

586 020 mimo VS – jedn.soc. výp.

29

586 050 mimo VS – žiaci l. ročníka

24

ZŠ

Daň z príjmov

586 060 mimo VS- novorodenci

70

591- Splatná daň z príjmov

1

Spolu:

9 972

Výsledok hospodárenia za rok 2008- zistí sa ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch
účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5. Za rok 2008 predstavuje
1 113 tis. Sk.
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O nákladoch a výnosoch sa účtuje oddelene / nezávisle od príjmov a výdavkov /.
Porovnaním výnosov a nákladov vzniknutých v účtovnom období sa zistí výsledok
hospodárenia za účtovné obdobie. Porovnaním príjmov a výdavkov uskutočnených
v účtovnom období sa zistí zmena stavu peňažných prostriedkov, t.j. / prebytok alebo
schodok rozpočtu/. Výsledok hospodárenia sa preto nemôže rovnať prebytku alebo
schodku rozpočtu.

Rekapitulácia aktív a pasív obce
Aktíva
Predstavuje nehmotný dlhodobý majetok, drobný nehmotný dlhodobý majetok, stavby ,
stroje a zariadenie , dopravné prostriedky, drobný hmotný dlhodobý majetok, nedokončené
investície, pozemky, ostatný dlhodobý finančný majetok, zásoby, pohľadávky, finančný
majetok / účty, pokladňa/.

Nehmotný dlhodobý majetok –obec nevlastní.
Drobný nehmotný dlhodobý majetok- pohyb počas roka nebol, majetok je plne odpísaný.
Ostatný
nehmotný dlhodobý majetok – pohyb počas roka nebol, zostatková cena
predstavuje 267 tis. Sk.
Stavby – prírastok predstavuje 358 tis. Sk. Boli zaradené nasledujúce stavby: výstavba
kanalizačnej prípojky ZŠ, nákup garáže, rekonštrukcia administratívnej budovy a oplotenie
športového ihriska.
Stroje, prístroje, zariadenia- prírastok predstavuje 70 tis. Sk. Bol uskutočnený nákup
kosačky a šplhacej veže na ihrisko v MŚ.
Dopravné prostriedky –bolo zaradené služobné auto typu ŠKODA FABIA COMBI v sume
380 tis. Sk a vyradené staré služobné auto Favorit v sume 238 tis. Sk.
Drobný hmotný dlhodobý majetok - bolo vyradenie zastaralých predmetov v hodnote 42 tis.
Sk.
Pozemky- boli predané 2 parcely – 1 parcela občanovi na podnikanie a druhá parcela firme
Jostav a.s. Dunajská Streda za účelom výstavby bytových domov.
Nedokončené investície – k 31. 12. 2008 bola začatá a nebola dokončená rekonštrukcia
strechy ZŠ . Výstavba námestia v centre obce bola dočasne prerušená.
Dlhové cenné papiere- sú to cenné papiere ZVSK a.s., počet 5697, menovitá hodnota 1000
Sk, podiel z emisie 0,109 %.
Zúčtovanie transferu rozpočtu obce – slúži na zaúčtovanie operácie, týkajúce sa použitia
kapitálových transferov v rozpočtovej organizácii ZŠ s VJM. Počas roka počiatočný stav
znížili odpisy v sume 9 tis. Sk. Obec zaúčtuje operácie na základe informácií od
podriadených rozpočtových organizácií.
Pohľadávky – predstavujú celkom 201 tis. Sk, z toho 71 tis. Sk sú zálohy na základe
Zmluvy o službách č.081208/4 a č. 081208/5- vypracovanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného fin. príspevku z fondov ES, 20 tis. Sk predstavujú neuhradené vyšlé faktúry /
nájomné, fotokopírovanie, / a 110 tis. Sk predstavujú nedoplatky na dani z pozemkov, zo
stavieb, z bytov, daň za psa a odvoz TKO. Všetky pohľadávky boli uznané dlžníkmi
v rámci inventarizácie.
Náklady budúcich období- sumu 50 tis. Sk tvorí: poistné 40 tis. Sk, predplatné novín 6 tis.
Sk, členské poplatky, telefón 4 tis. Sk .
Príjmy budúcich období- príjmy z NIKE za december 2008 až v januári 2009, vyúčtovanie
preddavkov za rok 2008 v celkovej sume 9 tis. Sk
Aktíva celkom predstavovali 24 947 tis. Sk
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Pasíva
Sem patrí výsledok hospodárenia / 23 131 tis. Sk/ čo tvorí nevysporiadaný výsledok
z minulých rokov / 22 018 tis. Sk- zostatková cena DHM, výsledok hospodárenia z roku
2007, rozdiely zo zmien použitých účtovných metód- prechod na akruálne účtovníctvo /
a výsledok hospodárenia za rok 2008 / 1 113 tis. Sk- rozdiel výnosov a nákladov/ . Ďalej
sem patria záväzky/ rezervy , dlhodobé záväzky, záväzky zo sociálneho fondu, krátkodobé
záväzky a výnosy budúcich období.
Nevysporiadaný výsledok z minulých rokov – pohyb nebol.
Výsledok hospodárenia za rok 2008- zistí sa ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch
účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5.
Rezervy- boli vytvorené na nevyčerpané dovolenky / 60 tis. Sk/ na odvody / 21 tis. Sk/, na
odmenu starostu 27 tis. Sk, na audit 17 tis. Sk a na nevyfaktúrované dodávky 53 tis. Sk,
spolu 178 tis. Sk
Dlhodobé záväzky- tvoria záväzky voči vlastníkom bytovky súp. č. 190, kde obec je
správcom budovy.
Krátkodobé záväzky- sú to nevyfaktúrované dodávky v sume 64 tis. Sk, záväzky voči
zamestnancom / 205 tis. Sk/ , ostatné záväzky voči zamestnancom –stravné lístky/ 3 tis. Sk/,
zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia / 102 tis. Sk/ , ostatné priame dane /
29 tis. Sk/, daň z príjmov / 1 tis. Sk/, iné záväzky zamestnancov / sporenie zamestnancov/ 5
tis. Sk/.
Výnosy budúcich období- prijatý kapitálový transfer na rekonštrukciu strechy ZŠ v sume
400 tis. Sk , nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR /2 tis. Sk/ , nájomné platené na rok
2009 / 14 tis. Sk/, správny poplatok platené dopredu na rok 2009 / 315 tis. Sk/.
Pasíva celkom predstavujú 24 947 tis. Sk.

Zistenie záverečného účtu obce:
Záverečný účet je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce za
rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie.
Prebytok rozpočtu obce za rok 2008 :
Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
zmien a doplnkov účinnosťou od 1. septembra 2007 definuje prebytok rozpočtu obce ako
kladný rozdiel bežných a kapitálových príjmov a výdavkov obce. Rozdiel bežných
a kapitálových príjmov a výdavkov predstavuje 1 672 627,88 Sk, čiže táto suma je
prebytkom rozpočtu obce za rok 2008. Táto suma obsahuje nevyčerpané finančné
prostriedky poskytnuté v roku 2008 zo štátneho rozpočtu v sume 402 278 Sk / z toho
400 000 Sk je kapitálový transfer na rekonštrukciu strechy základnej školy a 2 278 Sk na
dopravné žiakov /. Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. možno kapitálové výdavky
použiť aj v nasledujúcich rokoch až do ich úplného vyčerpania na určený účel. Tieto
nevyčerpané finančné prostriedky sa na účel tvorby rezervného fondu z tohto prebytku
vylučujú a v nasledujúcom rozpočtovom roku obec ich zaradí do rozpočtu ako príjmovú
finančnú operáciu. Použitie týchto prostriedkov na určený účel bude výdavkom obce v roku
2009.
Zostatok príjmových finančných operácií predstavoval 1 461 025,64 Sk, čo nebolo použité
v roku 2008. Obec v dôsledku toho k 31.12.2008 disponuje s finančnými prostriedkami
celkom v sume 3 133 653,52 Sk.
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Názov účtu:
VÚB 921324122
Dexia 3842020001
Dexia 3842024002
VÚB 1599440751
Dexia 3842029006
Neodvedené príjmy ZŠ
Peniaze na ceste
Spolu:

Číslo účtu:
221 001
221 002
221 003
221 004
221 005
351 100
261 000

Suma k 31.12.2008
2 339167,92
388 362.06
3 980,27
401 208.48
1 058,62
40,75
- 164,58
3 133 653,52

Použitie prebytku rozpočtu obce za rok 2008
Prebytok rozpočtu za rok 2008 v sume 1 270 349,88 Sk / po vylúčení nevyčerpaných
finančných prostriedkov zo ŠR v sume 402 278 Sk/ navrhujeme previesť do rezervného
fondu ako aj zostatok príjmových finančných operácií v sume 1 461 025,64 Sk. V dôsledku
toho zdrojom rezervného fondu bude suma celkom 2 731 375,52 Sk. Nevyčerpané finančné
prostriedky zo ŠR z minulého roku vo výške 402 278 Sk obec zaradí do rozpočtu ako
príjmovú finančnú operáciu. Použitie týchto prostriedkov na určený účel bude výdavkom
obce v roku 2009.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie 2008. Po ukončení účtovného obdobia
nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej
správe.
V Rohovciach dňa 28.2.2009

Vypracovala: Ing. Orbánová Piroska
účtovníčka

.............................................
Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie OZ Rohovce č. 166 /2009 zo dňa
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9.6.2009

Uznesenie OZ Rohovce č.166/2009

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
be r i e na v e d o m i e
1. výročnú správu obce Rohovce za rok 2008
2. výsledok hospodárenia – zisk obce Rohovce za rok 2008 vo výške:
1 114 663,34 Sk / 37 004,04 € /

starosta obce:
Bc. Eugen Horváth
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