Záverečný účet obce Rohovce
za rok 2008

a. Plnenie príjmov a výdavkov
a.a, Bežné príjmy:

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve / pol. 111 003/
Tento druh dane existuje od roku 2005 . V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z.
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov
fyzických osôb je príjmom rozpočtu obe vo výške 70,3 %. Výnos je poskytnutý zo
štátneho rozpočtu a obsahuje podiel na dani podľa počtu obyvateľov , podiel na
dani podľa veľkosti obce, podiel na originálne kompetencie a opatrovateľskú
službu. Obci bola poukázaná suma 6 406 tis. Sk, čo predstavuje 100,00 %
plnenie upraveného rozpočtu. Čiastka výnosu v roku 2008 bola o 758 tis. Sk
vyššia v porovnaní s rokom 2007.
Daň z nehnuteľností / pol. 121001, 121002, 121 003 /
Tvorí najväčšiu položku daňových príjmov, ktorých správu vykonáva obec. Zahŕňa
daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Upravený rozpočet bol 1 901 tis.
Sk , skutočný príjem predstavoval 1 803 tis. Sk, čo je 94.82 % plnenie. Platba
obsahuje zaplatené dane fyzických a právnických osôb za rok 2008 a nedoplatky
z minulého roku. Za nedoplatky z minulých rokov bolo uhradených 105 tis. Sk,
za aktuálny rok 2008 1 697 tis. Sk . K 31.12.2008 sa evidujú nedoplatky vo
výške 99 tis. Sk, čo v porovnaní so stavom k 31.12.2007 predstavuje zníženie o 6
tis. Sk. Pohľadávky sú v plnej výške vymáhateľné, lebo sú to nedoplatky
existujúcich subjektov. Výzvy na zaplatenie nedoplatkov boli doručené dňa
12.11.2008 a všetky nedoplatky boli uznané.

Daň za psa / pol. 133 001 /
Z rozpočtovaných 33 tis. Sk skutočný príjem k 31.12.2008 bol 31,8 tis. Sk, čo je
96.36 % plnenia. Za nedoplatky z minulých rokov bolo uhradených 0,3 tis. Sk, za
aktuálny rok 31,5 tis. Sk. Nedoplatky k 31.12.2008 predstavujú 0,7 tis. Sk,
z toho 0.1 tis. Sk za rok 2006 a 0,1 tis. Sk za rok 2007. Suma nedoplatkov
v porovnaní so stavom k 31.12.2007 je vyššia o 0,2 tis. Sk. K 31.12.2008 bolo
evidovaných 256 psov / - 3 oproti roku 2007 /. Evidencia psov bola upresnená
zákonom NR SR č. 282/2002 Z.z, ktorým sa upravujú podmienky držania psov.
Obec vydá držiteľom psov zapísaných do evidencie evidenčnú známku psov.
Sadzba dane za psa za rok 2008 bola určená vo VZN Obce Rohovce o miestnych
daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady
č. 1 /2007 zo dňa
28.11.2007nasledovne: sadzba za jedného psa je 100 Sk, sadzba za druhého psa
je 200 Sk, za tretieho psa 300 Sk a za každého ďalšieho o 100 Sk viac. Sadzby
neboli zvýšené v porovnaní s rokom 2007.
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Daň za užívanie verejného priestranstva / pol. 133 012/
Z rozpočtovaných 9 tis. Sk bol skutočný príjem 7,8 tis. Sk, čo je 86.83 %. Tento
príjem je z jednorázových akcií za krátkodobé príležitostné umiestnenie
zariadení na poskytnutie služieb alebo na predaj tovaru.
Daň za zber a odvoz TKO / pol. 133 013/
Z rozpočtovaných 428 tis. Sk skutočný príjem bol 420.6 tis. Sk, čo predstavuje
98.27 %. Je to príjem od obyvateľov, od podnikateľov a právnických osôb. Za
nedoplatky z minulých rokov bolo uhradených 5,5 tis. Sk, za aktuálny rok 386,4
tis. Sk, a za uloženie odpadu na zbernom dvore 28.7 tis. Sk. Nedoplatky
k 31.12.2008 predstavujú 10.7 tis. Sk / + 1,3 tis. oproti roku 2007/ z toho za rok
2005: 0,9 tis. Sk, za rok 2006: 1.3 tis. Sk, za rok 2007 :1,9 tis. Sk, za rok 2008 :
6.6 tis. Sk. Tieto nedoplatky sú vymáhateľné. Dlžníci dňa 12.11.2008 boli
vyzvaní na zaplatenie nedoplatkov. Sadzby na rok 2008 boli určené vo VZN Obce
Rohovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady č.
1/2007 zo dňa 28.11.2007 nasledovne: výška poplatku pre obyvateľov do troch
osôb v domácnosti bolo 320 Sk/ osobu, od troch osôb 200 Sk/ na osobu, pre
obyvateľov osady Štrkovec 160 Sk/ osobu a za prevyšujúci počet nádob 780 Sk /
na nádobu, pre podnikateľov 780 Sk . Sadzby boli zvýšené oproti roku 2007
v priemere o 15%. Od 1. júla 2005 je zavedený poplatok za vývoz odpadu na
zberný dvor formou predaja žetónov. Žetóny boli predané v počte 2872 kusov.
Príjmy z prenajatých pozemkov / pol. 212 002/
Z rozpočtovaných 14 tis. Sk skutočný príjem bol 13,5 tis. Sk. Plnenie bolo 96.7
%. Nájomné zmluvy sú uzavreté : s ZO PZ Jastrab o nájme poľovných pozemkov,
s Urbariátom o nájme ornej pôdy vo vlastníctve obce, a s dvomi obyvateľmi o nájme
pozemkov v obci.
Príjmy z prenajatých budov / pol. 212 003/
Zahŕňajú príjmy z prenájmu kultúrneho domu, nebytových priestorov a zasadačky
v požiarnej zbrojnici.
Príjmy za prenájom kultúrneho domu predstavovali 29,4 tis. Sk / + 1,4 tis. Sk
oproti roku 2007/. Boli 4 sobáše, 7 rodinných osláv a rôzne príležitostné akciepredaj, prednášky.
Príjmy za prenájom nebytových priestorov- k 31.12.2008 prenajaté sú nebytové
priestory v budove súp. č. 153 / všetky miestnosti sú prenajaté/ a miestnosti
v administratívnej budove OcÚ súp. č. 164, kde z 6 miestností obec mala
k dispozícií 2 voľné miestnosti. Zo všetkých nájomníkov 1 nájomca má nedoplatky
vo výške 4 tis. Sk, ostatní nájomníci platia pravidelne. Príjmy za prenájom
nebytových priestorov predstavovali 163 tis Sk / 139,36 % plnenia/ . Vyššie
plnenie príjmov je z dôvodu, že už v decembri 2008 bolo zaplatené nájomné vo
výške 28 tis. Sk na rok 2009.
Príjmy za prenájom zasadačky v požiarnej zbrojnici predstavovali 3 tis. Sk
( + 2,4 tis. Sk v porovnaní s rokom 2007/ , uskutočnili sa rôzne prezentácie
tovarov , rodinné slávnosti.
Celkové rozpočtované príjmy v tejto položke boli splnené na 130.27 % /skutočnosť
195,4 tis. Sk/.
Príjmy z prenajatých strojov, zariadení, náradia / pol 212 004/
Z rozpočtovaných 32 tis. Sk skutočný príjem bol 31 tis. Sk, čo je
položka zahŕňa prenájom traktora, miešačky a kuchynských
v Kultúrnom dome. Príjem z prenajatých dopravných prostriedkov
19,5 tis. Sk, z prenajatých zariadení 2,1 tis. Sk, z prenajatých
prostriedkov 9,5 tis. Sk. Nedoplatky sú vo výške 0.2 tis. Sk
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96,7 %. Táto
prostriedkov
predstavoval
kuchynských

Správne poplatky / 221 004/
Z rozpočtovaných 390 tis. Sk bol skutočný príjem 407,5 tis. Sk , čo je 104,5 %
plnenia. Prevažnú časť príjmov tvorili správne poplatky za prevádzku výherných
hracích automatov / 7 kusov/ v sume 315 tis. Sk. Správny poplatok za stavebnú
správu predstavoval 44,1 tis. Sk, z overenia odpisov a podpisov 27,1 tis. Sk,
z matričnej činnosti 3,4 tis. Sk, z ostatnej oblasti 17,9 tis. Sk.

Pokuty a penále /222 003/
Pokuty boli vyrubené v oblasti stavebnej správy za priestupky za uskutočnenie
novej stavby bez právoplatného stavebného povolenia pri Śulianskom jazere vo
výške 175,5 tis. Sk a pre jedného občana za priestupok proti nakladaniu
s odpadmi v sume 0,5 tis. Sk .
Príjmy z predaja výrobkov a služieb / 223 001/
Tu sú zahrnuté platby za prieskumné územie / 3,9 tis. Sk /, za stočné súp. č. 104
/ 1.6 tis. Sk/ , príspevok k opatrovateľskej službe /7,5 tis. Sk /, z fotokopírovania
/ 3,1 tis. Sk/, za vyhlásenie v miestnom rozhlase / 5,3 tis. Sk/, cintorínsky
poplatok/ 1,9 tis. Sk/, platby za vodné, za elektrickú energiu prijaté od
nájomníkov
na základe nájomnej zmluvy
/ 49 tis. Sk /.
Celkom
z rozpočtovaných 71 tis. Sk bol skutočný príjem 72,6 tis. Sk, čo je 102,21 %.
Poplatky za materské školy / 223 002/
Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov MŠ Rohovce.
Výška príspevku do 1.9.2008 bolo 100 Sk / dieťa / l mesiac a od 1.9.2008 150,50
Sk. Z rozpočtovaných 24 tis. Sk skutočný príjem bol 23,5 tis. Sk/ 97.89 %/.
Výber príspevku závisí od prítomnosti dieťaťa v MŠ. Počet žiakov v MŠ k 15.9.2008
bolo 24.
Poplatky a platby za stravné / 223 003/
Sú to platby zamestnancov ako úhrada za gastrolístky
vo výške 53 tis. Sk.
Gastrolístky do 31.5.2008 boli poskytnuté v hodnote 70 Sk/ z toho zamestnanec
hradil 24 Sk, starosta 39 Sk/ od 1.6.2008 v hodnote 80 Sk/ zamestnanci uhradili
29 Sk , starosta 36 Sk/. Príspevok na stravné zo sociálneho fondu predstavuje
10,8 tis. Sk / príspevok pre zamestnancov počas celého roka bolo 7 Sk/ 1
gastrolístok/ , počet vydaných gastrolístkov pre zamestnancov bolo 1552 ks/.
Poplatky za predaj / 223 004/
Príjmy za poškodené kuchynské prostriedky v Kultúrnom dome predstavujú 1,4
tis. Sk, za predaj zberných nádob na TKO 25 tis. Sk. Bolo predaných 16 ks
plastových nádob a 21 ks plechových nádob.
Celkový príjem bol 26,4 tis. Sk, čo predstavuje 114,45 % plnenia.
Úroky z účtov / 243/
Predstavujú kreditné úroky z bankových účtov vo výške 5.4 tis. Sk, čo je 107, 5 %
plnenia.
Príjmy z náhrad z poistného plnenia / 292 006/
Obec obdržala náhradu škody za poškodený stĺp s dopravnou značkou z poisťovne
Allianz vo výške 1,5 tis. Sk .
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Príjmy z výťažkov z lotérií a iných pod.
/ 292 008/
NIKE spol. s.r.o. Bratislava mesačne poukazoval
0.5 % preddavkový odvod
z dosiahnutého herného vkladu za pobočku v hostinci Marco v Rohovciach. Odvod
za rok 2008 predstavoval 19, 6 tis. Sk / o 2,4 tis. Sk menej v porovnaní s rokom
2007/.
Príjmy z dobropisov / 292 012/
Do tejto skupiny patria príjmy z dobropisov / príjmy za minulé roky/ - preplatok
z elektrickej energie,
kde nie je prípustné vzájomné započítavanie príjmov
a výdavkov.
Transfery v rámci verejnej správy / 312, zdroj: 111 /:
V roku 2008 obec obdržala zo štátneho rozpočtu nasledovné bežné transfery
/v Sk/:
Poskytnutý
Vyčerpaný
Zostatok
Účel:
transfer :
transfer:
k 31.12. 08
5 749 000
5 749 000
0 ZŠ s VJM- normatívne prostriedky
10 000
10 000
0 MŠ- na výchovu a vzdelávanie
51 749
51 749
0 Matrika- prenesený výkon
90 080
90 080
0 ZŠ- nenormatívne – vzdel. Poukazy
82 858
80 580
2 278 ZŠ- nenormatívne – dopravné
39 400
39 400
0 ZŠ- nenormatívne – odchodné
1 577
1 577
0 CD- prenesený výkon
4 364
4 364
0 Ochrana prostredia- pren. Výkon
27 712
27 712
0 Stav. poriadok - pren. Výkon
39 735
39 735
0 Aktivácia nezamestnaných
10 910
10 910
0 REGOB- pren. výkon
210 000
210 000
0 MV SR- Migračný úrad
233
233
0 Vojenské hroby- prenes.výkon
14 508
14 508
0 Hmotná núdza- stravné detí ZŠ
3 000
3 000
0 Hmotná núdza – školské potreby detí
6 335 126
6 332 848
2 278
V roku 2008 obec obdržala od ostatných subjektov
bežné transfery / v Sk/:
Od koho:
ObÚ-odbor CO

Poskytnutý
Vyčerpaný
Zostatok
Účel:
transfer:
transfer:
k 31.12.2008:
2 760
2 760
0 Odmena

TTSK Trnava

10 0000

10 000

TTSK Trnava

30 0000

30 0000

TTSK Trnava

verejnej správy nasledovné

10 000

10 000

52 760

52 760

0

skladníka CO
Obecný deň

0 Podpora aktivít
–soc. odkázaní
občania
0 Podpora mládež.
aktivít

Dotácie zo štátneho rozpočtu boli vyčerpané v každej oblasti na 100 %. Výnimku
tvoria finančné prostriedky poskytnuté ako nenormatívne finančné prostriedky na
dopravné žiakov ZŠ s VJM.
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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.
Finančné prostriedky v sume 5 976 568 Sk, určené pre ZŠ s VJM s právnou
subjektivitou boli poukázané na účet školy. Táto suma obsahuje normatívne
finančné prostriedky, nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy,
na dopravu žiakov, na odchodné ako aj dotáciu
na stravu žiakov a na školské
potreby / hmotná núdza/. Účtovníctvo ZŠ s VJM obsahuje čerpanie týchto
prostriedkov.

a.b, Kapitálové príjmy:
Príjmy z predaja kapitálových aktív
/ 231 /:
Kúpnopredajná zmluva na predaj motorového vozidla AVIA 31.1N, rok výroby
1989 bola podpísaná s firmou B and B plus s.r.o. Dunajská Streda v roku 2007,
avšak kúpna cena bola zaplatená v januári v roku 2008 / 13 tis. Sk/ . Ďalej bolo
predané na základe uznesenia OZ č. 122 zo dňa 16.10.2008 služobné osobné
auto FAVORIT DS 970 BU za 30 tis. Sk
Príjmy z predaja pozemkov
/ 233 001 /:
Z rozpočtovaných 589 tis. Sk bol skutočný príjem 589 tis. Sk, čo je 100 %
plnenia. Bola predaná parcela č. 134/69 firme Jostav s.r.o. Dunajská Streda
o výmere 555 m2 za cenu 500 Sk/ m2 za účelom výstavby bytového domu. Ďalej
bola predaná parcela č. 134/70 o výmere 623 m2 Petrovi Csölleovi, bytom Rohovce
č.175 za cenu 500 Sk/ m2

a.c, Bežné výdavky:
Všeobecné verejné služby / kap. 01 /:
Táto kapitola zahŕňa mzdové prostriedky starostu, pracovníkov OcÚ
/administratívne pracovníčky, upratovačky, údržbári /. Mzdy za december 2008
boli uložené na depozitný účet. Na mzdy a odvody z rozpočtovaných 1574 tis. Sk
skutočné čerpanie bolo 1537 tis Sk/ o 33 tis. Sk viac oproti roku 2007/ . Odvody
z miezd predstavovali 506 tis. Sk .Odvody za december 2008 tiež boli uložené na
depozitný účet. Výdavky na plyn predstavovali 225 tis. Sk, na elektrickú energiu
60 tis. Sk /obsahuje aj
spotrebu energie v zasadačke
v budove požiarnej
zbrojnice/. Odmeny poslancom / 9 poslancom/ boli vyplatené v sume 90 tis. Sk.
Bežné transfery jednotlivcovi obsahujú príspevky novorodencom a prvákom ZŠ
s VJM. Novorodencom bolo vyplatených 70 tis. Sk / 14 novorodencom po 5000
Sk/, prvákom ZŠ s VJM 24 tis. Sk / 12 x 2000 Sk /.
Civilná ochrana / kap. 02 /:
Odmenu skladníka CO v plnej miere refundoval Obvodný úrad, odbor CO a KR
v Dunajskej Strede . Odmena za rok 2008 predstavovala 2,7 tis. Sk
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Požiarna ochrana / kap. 03 /:
Bol zaobstaraný špeciálny materiál v sume 41,7 tis. Sk, uniformy vo výške 12,5
tis. Sk. Bola uskutočnená údržba požiarneho auta vo výške 13,2 tis. Sk a údržba
budovy v sume 61,7 tis. Sk. Bežný transfer na činnosť DHZ predstavoval 38 tis.
Sk, ktorý v dohodnutom termíne bol aj vyúčtovaný. Celkové výdavky na požiarnu
ochranu predstavovali 195,5 tis. Sk / 93,99 % /.
Všeobecná pracovná oblasť / kap. 0412 /:
Do aktivačnej činnosti boli zaradené 3 osoby / kosenie verejných priestranstiev
a drobné pomocné práce/ . Výdavky na túto činnosť boli uhradené zo štátneho
rozpočtu vo výške 40 tis. Sk. Výdavky za november a december 2008 v sume 3,9
tis. Sk uhradila obec z vlastných prostriedkov . Táto suma bude refundovaná
v roku 2009.
Cestná doprava a údržba ciest / kap. 0451 /:
Do tejto skupiny patria výdavky na traktor a na údržbu ciest. Z rozpočtovaných 320
tis. Sk bolo skutočné čerpanie 304 tis. Sk. Bola uskutočnená údržba traktora
v sume 29 tis. Sk a údržba ciest na Záhradníckej ulici v sume 225 tis. Sk.
Migračný úrad v Bratislave refundoval čiastku 210 tis. Sk.
Ochrana životného prostredia / kap. 05 /:
Z rozpočtovaných 826 tis. Sk bolo skutočné čerpanie 793 tis. Sk, čo je 95,97 %.
Výdavky za odvoz a uloženie odpadu neobsahujú výdavky za december 2008.
Celkové výdavky na odvoz a uskladnenie predstavuje 659 tis. Sk / + 22 tis. Sk
oproti roku 2007/.
Rozvoj obci / kap. 0620 /:
Boli uzavreté dve zmluvy o službách na vypracovanie žiadosti a po schválení
žiadosti na poskytovanie súčinnosti s úkonmi súvisiacimi so žiadosťou s firmou
OPEN DOOR INTERNATIONAL
s.r.o. , Eurotrend
Šaľa. Ide o žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov ES / regenerácia sídiel
a budovanie a modernizácia verejného osvetlenia /. Bola zaplatená odplata ako
záloha vo výške 71 tis. Sk. Firma Open door international odplatu vráti, ak
riadiaci orgán zamietne žiadosť objednávateľa v celom rozsahu.
Verejné osvetlenie / kap. 0640 /:
Z rozpočtovaných 306 tis. Sk bolo skutočné čerpanie 300 tis. Sk, čo je 98.03 %
plnenia. Výdavky na elektrickú energiu predstavovali 275 tis. Sk, čo obsahuje aj
vyúčtovanie za rok 2008. Údržba verejného osvetlenia predstavovala 24 tis. Sk.
Bývanie a občianska vybavenosť / kap. 0660 /:
Podľa Zmluvy o správe obec platí za lekáreň mesačný poplatok 336 Sk, tieto
prostriedky sú vedené na samostatnom účte. Poplatok za rok 2008 bol uhradený
vo výške 4032 Sk. Výdavky na vodné sa rovnajú príjmom na položke 233 001 R7
/ 6,2 tis. Sk/. Obec uhrádza počas roka výdavky na elektrickú energiu
v spoločnej sociálnej miestnosti súp. č. 153 v budove Pošty. Po vyúčtovaní
elektrická energia je vyfaktúrovaná nájomníkom na refundáciu.
Športová činnosť / kap. 0810/:
Z rozpočtovaných 418 tis. Sk skutočné čerpanie bolo 397 tis. Sk / 95 % /. Bežný
transfer vo výške 165 tis. Sk bol poskytnutý na účet športového klubu Rohovce.
Vyúčtovanie bolo predložené v stanovenom termíne. Z transferu bolo uhradené
cestovné trénerom, rôzne poplatky, odmena a cestovné rozhodcom. Ďalej bol
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zaobstaraný kompresor v sume 3,3 tis. Sk, športový materiál v hodnote 12,8 tis.
Sk a športové oblečenie pre futbalistov v sume 38 tis. Sk.
Kultúrna činnosť
/ kap. 0820 /:
Výdavky na kultúrny dom vo výške 381 tis. Sk boli splnené na 94,95 %.
Náklady na elektrickú energiu predstavovali 50 tis. Sk, na plyn 121 tis. Sk. Boli
kúpené obrusy a rôzne kuchynské prostriedky v sume 28 tis. Sk, ďalej bola
uskutočnená údržba budovy v sume 11 tis. Sk / oprava fasády a klampiarske
práce/ . Na revíziu plynových zariadení bolo vyplatených 8 tis. Sk.
Knihy pre obecnú knižnicu boli zabezpečené v hodnote 15 tis.Sk, na odmenu
knihovníka 8 tis. Sk
Výdavky na ostatnú kultúrnu činnosť – Obecný deň- 10 tis. Sk z transferu od
TTSK Trnava, 11 tis. Sk z vlastných prostriedkov obce, Deň dôchodcov 52 tis. Sk,
vianočná slávnosť 9 tis. Sk, Deň detí 1,4 tis. Sk, za vedenie kroniky 5 tis. Sk, za
zápis do pamätnej knihy 3 tis. Sk, výdavky na rôzne kultúrne vystúpenia ako napr.
folklórny večierok 28 tis. Sk, prepravné do divadla 5 tis. Sk, za hudobné
predstavenie 3,5 tis. Sk, atď. spolu 49tis. Sk
Vysielace a vydavateľské služby
/ kap. 0830 /:
Z rozpočtovaných 20 tis. Sk bolo skutočné čerpanie 12 tis. Sk. Za tlač Infoservisu
bolo vyplatené 2 tis. Sk, na údržbu miestneho rozhlasu 3,6 tis. Sk, na poplatky za
rozhlas 5 tis. Sk, pre Slovgram za používanie hudobných diel suma 1 tis. Sk.
Náboženské a iné spoločenské služby
/ kap. 0840, /:
Z rozpočtovaných 83 tis. Sk skutočné čerpanie bolo 77 tis. Sk/ 92,63 %/. Táto
kapitola zahŕňa výdavky na cintorín a dom smútku. Obec poskytla bežný transfer
cirkvi v sume 20 tis. Sk na opravu veľkého zvona a na prevádzkové náklady
kostola v Rohovciach. Ďalej boli poskytnuté transfery neziskovým organizáciám ako
pre Dom dôchodcov v Gabčíkove suma 3 tis. Sk, pre Obec Topoľníky 11 tis. Sk,
pre ROS Dunajská Streda na tlač letákov pre mládež 2 tis. Sk. Členské poplatky
boli zaplatené do RZOPO, do ZMOŽO, do ZMOS a do Mikroregionu Dunajská
magistrála v celkovej sume 19, 5 tis. Sk.
Materská škola / kap. 0911/
Z plánovaných 1061 tis. Sk bola vyčerpaná 1 003 tis. Sk, čo je 94,56 %. Od 1. 9
2008 bola prijatá ďalšia učiteľka MŠ na 80 % pracovného úväzku. Výdavky
obsahujú výdavky na réžiu / plyn 88 tis. Sk, elektrická energia 6 tis. Sk, vodné 8
tis. Sk/, telefón 6 tis. Sk, nákup učebných pomôcok 5 tis. Sk, stravovanie
zamestnancov 14 tis. Sk. Na mzdy a odvody bolo vyplatených 788 tis. Sk. Bola
uskutočnená revízia plynových zariadení v sume 13 tis. Sk, refundácia mzdy
kuriča 41 tis. Sk. Materská škola obdržala zo štátneho rozpočtu 10 tis. Sk na
nákup učebných pomôcok / na výchovu a vzdelávanie/ , táto suma bola na 100 %
vyčerpaná.
Základná škola / kap. 0912/
Obec uhradila poistné budovy a zariadení v sume 27,8 tis. Sk, na prepravu detí
zo Štrkovca 24 tis. Sk, na dopravné pre 1 žiaka, pre ktorého ZŠ s VJM nie je
školským obvodom / uznesenie OZ č. 128 z 16.10.2008/ 2 tis. Sk a na údržbu
budovy 11 tis. Sk / klampiarske práce/.
Sociálne zabezpečenie / kap 10 /
Počas roka boli opatrované 2 dôchodkyne v rámci opatrovateľskej služby. Boli
zamestnané 2 opatrovateľky / 2 x 0,30 % pracovného úväzku/.
Výdavky
predstavovali 80 tis. Sk.
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Sociálna výpomoc bola poskytnutá
rodinám s maloletými deťmi, zdravotne
postihnutým občanom a občanom v hmotnej núdzi. Počet poskytnutých dávok
bolo 9 v celkovej v sume 29 tis. Sk.
a.d. Kapitálové výdavky:
Nákup budov, objektov alebo ich častí / pol. 712 001 /
Bol uskutočnený nákup oceľovej garáže za účelom skladovania za 4 tis. Sk. Garáž
bola zaradená do DHM pod č. 1000.
Realizácia nových stavieb
/ pol. 717 001/
Oplotenie športového ihriska – stavba bola začatá a dokončená v roku 2008.
Dĺžka vybudovaného oplotenia je 200 m . Z rozpočtovaných 250 tis. Sk skutočné
čerpanie bolo 197 tis. Sk / 78.82 %/. Stavba bola zaradená do DHM pod č.
1004.
Vybudovanie kanalizačnej prípojky pre ZŠ- stavba bola dokončená 4.2.2008.
Práce boli vykonané firmou Multitech s.r.o Šamorín. Bola vybudovaná prípojka
dĺžky 28 m a napojená na jestvujúcu zbernú šachtu. Výdavky predstavovali 79,2
tis. Sk / 99.07 % plnenia/
Rekonštrukcia a modernizácia budov / pol. 712 002/
Budova OcÚ- bola uskutočnená výmena okien na plastové v dvoch kanceláriách
budovy v sume 78 tis. Sk. Hodnota budovy bola zvýšená o túto sumu / DHM
913/.
Budova ZŠ- v roku 2008 bola začatá rekonštrukcia budovy rekonštrukciou časti
strechy. Rekonštrukcia sa bude pokračovať v roku 2009.
Na tento účel bola
poskytnutá dotácia zo ŠR v sume 400 tis. Sk, ktorá bude vyčerpaná v roku 2009.
Výdavky v roku 2008 predstavovali 334 tis. Sk.
Nákup prevádzkových strojov
/ pol 713 004/
Bol uskutočnený nákup bubnovej kosačky typu BDR 581 SP v sume 30 tis. Sk.
Kosačka bola zaradená do DHM pod č. 1002.
Pre materskú školu na detské ihrisko bola zaobstaraná šplhacia veža Agneša
v sume 40 tis. Sk, ktorá bola zaradená do DHM pod č. 750.
Nákup osobných automobilov / pol 714 001/
Bolo kúpené nové služobné vozidlo ŠKODA FABIA COMBI v hodnote 380 tis. Sk.
Vozidlo bolo zaradené do DHM pod č. 1003.

a.e. Finančné operácie:
Príjmy: V rámci finančných operácií bol uskutočnený prevod nevyčerpaných
finančných prostriedkov z roku 2007. Boli to finančné prostriedky zo štátneho
rozpočtu v sume 8842 Sk / matrika: 5158 Sk, dopravné žiakov 3684 Sk/. Prevod
zostatku finančných prostriedkov z roku 2007 predstavoval 1 452 183,64 Sk /
uznesenie č. 97 z 24.4.2008/.
Výdavky- V rámci finančných operácií výdavky sa neuskutočnili.
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a.f. Finančné usporiadanie hospodárenia voči ZŠ s VJM

v Rohovciach s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy: Z rozpočtovaných 336 tis. Sk bol skutočný príjem 337,2 tis. Sk, čo
je 100,3 % plnenia. Z tejto sumy 34,9 tis. Sk bol príjem z nájomného, 46,3 tis. Sk
príjem za školskú družinu , 243 tis. Sk príjem zo stravného, príjmy z dobropisov
3,3 tis. Sk, úroky 0.7 tis. Sk, dary 9 tis. Sk.
Bežné výdavky:
ZŠ s VJM Rohovce – cez účet 357 bola poukázaná dotácia zo ŠR na účet ZŠ vo
výške 5 976,6 tis. Sk. Z toho na mzdy a odvody 4 644 tis. Sk, na bežné výdavky
1 105 tis. Sk, na dopravné žiakov 80,6tis. Sk ,na odchodné 39,4 tis. Sk, na
vzdelávacie poukazy pre ZŠ 66,1 tis. Sk, na vzdelávacie poukazy pre Školský klub
24 tis. Sk, na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi 3 tis. Sk, na stravné pre
deti v hmotnej núdzi 14,5 tis. Sk. Ďalej bolo poukázané dopravné / nevyčerpané
finančné prostriedky z roku 2007 / 3,7 tis. Sk. Nevyčerpané finančné prostriedky
na dopravné za rok 2008 vo výške 2 278 Sk boli vrátené na účet obce v decembri
2008. Tieto finančné prostriedky v roku 2009 budú finančnou operáciou zapojené
do príjmov obce a následne vrátené na použitie pre ZŠ na stanovený účel. Obec na
spätne poskytla vlastné príjmy ZŠ vo výške 51,8 tis. Sk / 4 tis. Sk zostatok
z roku 2007, 3,3 tis. Sk preplatok z elektrickej energie za rok 2007, 0,5 tis. Sk
úroky, 9,1 tis. Sk dar / .
Školská jedáleň - dotácia vo výške 527 tis. Sk bola poukázaná cez účet 357,
ktorá bola vyčerpaná na 100 %. Obec ďalej spätne poskytla vlastné príjmy ŠJ vo
výške 262 tis. Sk / 19 tis. Sk z roku 2007, príjem za rok 2008 243 tis. Sk /. Na
mzdy a odvody bolo vyčerpaných 577 tis. Sk, na prevádzku 212 tis. Sk.
Školský klub- cez účet 357 bola poukázaná dotácia na účet ZŠ vo výške 418 tis.
Sk / 100 % plnenia/. Okrem toho boli spätne poukázané vlastné príjmy ŠK vo
výške 55,6 tis. Sk / 9,3 tis. Sk z roku 2007 , 46,3 tis. Sk príjem z roku 2008/. Na
mzdy a odvody boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 379,6 tis. Sk, na
prevádzku 94 tis. Sk.

a.g. 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
221
221
221
221
351
261

001
002
003
004
005
100
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

a.h. 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.

a.i. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde
v znení neskorších predpisov a čerpá sa v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou
obce. Príjem / Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej
klasifikácie viď. v prílohe / tvorí prídel vo výške 1.5 % pre zamestnancov OcÚ , pre
zamestnancov ZŠ prídel je vo výške 1,05 %. Príjem pre zamestnancov OcÚ
predstavoval 21 tis. Sk, čerpanie 25,4 tis. Sk. Zostatok fondu k 31.12.2008 je 2,5
tis. Sk. Sociálny fond je vedený na samostatnom účte VÚB č. 1169-921324122/0200 , v účtovníctve na analytike 221 007.
Rezervný fond je vytvorený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách SR v znení neskorších predpisov. Obec vytvára rezervný fond za rok
2008
vo výške 100 % prebytku hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných
finančných prostriedkov zo ŠR. Rezervný fond sa vedie na bežnom účte VÚB č.
921321122/0200 a v účtovníctve sa sleduje na analytike 221 009. O použití
rozhoduje Obecné zastupiteľstvo.
V súlade so zákonom
rezervný fond bol tvorený z prebytku hospodárenia
predchádzajúceho roka vo výške 10 % v sume 202 291 Sk / uznesenie OZ č. 97
z 24.4.2008 /. Rezervný fond v roku 2008 nebol použitý.
Združené prostriedky na správu bytovky súp. č. 190
Na základe Zmluvy o výkone správy , uzavretá podľa § 8 zákona NR SR č.
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov medzi vlastníkmi ,
vlastníci poverili
Obec Rohovce
s vykonaním
správy horeuvedených bytov
a nebytových priestorov. Obec Rohovce
vykonáva správu spoločných
častí
a spoločných zariadení domu. Na zabezpečenie prevádzky , údržby, opráv a správy
domu vlastníci platia mesačné preddavky. Finančné prostriedky sa vedú oddelene
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na osobitnom účte
Nedoplatky nie sú.

VÚB č. 1171618758, v účtovníctve na analytike 221 008.

b. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2008
b.a. 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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b.b. 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. Skrozdiel 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.

c, Prehľad o stave a vývoja dlhu
Obec k 31.12.2008 nemá prijatý úver .

d, Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Rohovce nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

e, Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec Rohovce neposkytla záruky.

f, Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. ZŠ s VJM Rohovce zabezpečuje školské
stravovanie.

g, Hodnotenie plnenia programov obce
Na rok 2008 nebol schválený programový rozpočet obce.
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Tabuľky:
Tabuľka č. 1
Príjmy- obec / v tis. Sk/:

Bežné:
Kapitálové:
Spolu:

Schválený
rozpočet
13 804
700
14 504

Upravený
rozpočet
16 183
1 032
17 215

Plnenie:

%:
16 121
1 032
17 153

99,62
100
99,63

Tabuľka č.2
Príjmy- ZŠ / v tis. Sk/:

Schválený
rozpočet
Bežné:
Kapitálové:
Spolu:

Upravený
rozpočet
326
0
326

Plnenie:

%:

336
0
336

337
0
337

100.29
0
100.29

Tabuľka č. 3
Výdavky- obec / v tis. Sk/:
Schválený
rozpočet
Bežné:
Kapitálové:
Spolu:

Upravený
rozpočet

7 241
100
7 341

Plnenie:
7 755
1 262
9 017

%:
7 382
1 141
8 523

95.19
90.42
94,52

Tabuľka č. 4
Výdavky- ZŠ / v tis. Sk/:
Schválený
rozpočet
Bežné:
Kapitálové:
Spolu:

Upravený
rozpočet

6 589
0
6 589

Plnenie:
7 300
0
7 300

%:
7 295
0
7 295

99,93
0
99.93

Tabuľka č. 5
Finančné operácie / v tis. Sk/:
Schválený
rozpočet
Príjmy:
Výdavky:
Spolu:

Upravený
rozpočet
0
0
0

Plnenie:
1 460
0
1 460
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%:
1 461
0
1 461

100.07
0
100.07

Tabuľka č.6
Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov v tis. Sk

Druh
peňažného
fondu:
Sociálny fondOcÚ
Sociálny fond
ZŠ s VJM
Rezervný fond
Správa
bytov
súp. č. 190

Počiatočný
stav
k 1.1.2008

Príjem:

7

Použitie:

Stav
k 31.12.2008

21

3

25

9

45

42

12

0
60

202
8

0
1

202
67

Tabuľka č.7
Rozpis čerpania sociálneho fondu v tis. Sk

OcÚ:

ZŠ:

Na dopravu
Na dovolenku
Dary na Vianoce
Stravné
Na kultúrne akcie
Nákup
multivitamínov,
regen.
Životné jubileum
Čerpanie spolu:

0
0
6
14
3
2

24
0
0
13
0
5

0
25

0
42

Tabuľka č.7
Aktíva – OcÚ v tis. Sk:
Nadobúdacia
cena
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Pozemky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Obstaranie DHM
Dlhodobý finančný majetok
Materiál
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce
Poskytnuté prevádzkové preddavky
Pohľadávky z ned. príjmov
Pohľadávky z daňových príjmov
Bankové účty
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období

33
325
0
14 253
291
339
737
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
266
3 466
10 011
109
356
0
353
5 697
640
42
71
20
110
3747
50
9

40 925

15 978

24 947

5

3

14

Zostatková
cena

33
591
466
264
400
695
737
353
697
640
42
71
20
110
747
50
9

3
24

Spolu: aktíva

Oprávky

Tabuľka č. 8
Pasíva – OcÚ- v tis. Sk

Stav k 31.12.2008
Nevysporiadaný výsledok z min. rokov
Výsledok hospodárenia za bežné obdobie
Rezervy
Ostatné dlhodobé záväzky
Záväzky zo sociálneho fondu
Nevyfaktúrované dodávky
Prijaté preddavky
Iné záväzky
Zamestnanci
Ostatné záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poist.
Daň z príjmov
Ostatné priame dane
Výnosy budúcich období
Spolu pasíva:

22 018
1 113
178
67
2
64
1
5
204
3
102
1
29
1 160

24 947

Tabuľka č.9
Aktíva – ZŠ s VJM v tis. Sk:
Nadobúdacia
cena
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Pozemky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Obstaranie DHM
Dlhodobý finančný majetok
Materiál
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce
Poskytnuté prevádzkové preddavky
Pohľadávky z ned. príjmov
Pohľadávky z daňových príjmov
Bankové účty
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období

Spolu: aktíva
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Oprávky

Zostatková
cena

288

191

97

1

0

1

10

0

10

572

0

572

4

0

4

875

191

684

Tabuľka č. 10
Pasíva – ZŠ s VJM v tis. Sk

Stav k 31.12.2008
Nevysporiadaný výsledok z min. rokov
Výsledok hospodárenia za bežné obdobie
Rezervy
Zúčt. transferov rozpočtu obce
Záväzky zo sociálneho fondu
Nevyfaktúrované dodávky
Prijaté preddavky
Iné záväzky
Zamestnanci
Ostatné záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poist.
Daň z príjmov
Ostatné priame dane
Výnosy budúcich období
Spolu pasíva:

- 90
- 96
196
42
12
4
31
363
128
39
55

684

V Rohovciach, dňa 13.2.2009

Bolo schválené uznesením OZ č. 165/2009 zo dňa 10.6.2009

............................................
starosta obce: Bc. Eugen Horváth
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Uznesenie OZ Rohovce č. 165/2009

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

1. be r i e na v e d o m i e
rozbor rozpočtového hospodárenia obce Rohovce za rok 2008

2. s c h v a ľ u j e
/podľa § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov/

záverečný účet obce Rohovce za rok 2008 nasledovne:
a, prebytok rozpočtu obce

+

1 672 627,88 Sk / 55 521,07 € /

b, Stav fondov k 31.12.2008 nasledovne:
Sociálny fond - OcÚ
Sociálny fond – ZŠ s VJM
Rezervný fond

2 493.40 Sk /

82,77 € /

11 966,12 Sk /

397,20 € /

202 291,00 Sk / 6 714,83 € /

Fond správy a údržby bytov

67 463,75 Sk / 2 239,39 € /

c, Bilanciu aktív a pasív nasledovne:
aktíva

25 631 tis. Sk / 850 793,33 € /

pasíva:

25 631 tis. Sk/ 850 793,33 €/

d, prehľad o stave a vývoji dlhu
e, zaradenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých
v roku 2008 zo štátneho rozpočtu vo výške 402 278 Sk / 13 353,19 € / do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu
f, prevod prebytku rozpočtu obce / po vylúčení účelovo určených nevyčerpaných
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu / vo výške 1 270 349.88 Sk
/ 42 167,88 € / na účet rezervného fondu.
g, prevod zostatku príjmových finančných operácií v sume 1 461 025,64 Sk
/ 48 497,17 € / do rezervného fondu
h, finančné usporiadanie hospodárenia voči ZŠ s VJM s právnou subjektivitou

3. s ú h l a s í
s celoročným hospodárením obce Rohovce bez výhrad
starosta obce:
Bc. Eugen Horváth
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