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1.Údaje

o plnení rozpočtu za rok 2013

v členení
podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách
s rozpočtovou klasifikáciou

územnej

samosprávy

v súlade

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2013.
Obec Rohovce v roku 2013 zostavila rozpočet podľa zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Hospodárenie obce sa riadilo podľa
schváleného rozpočtu na rok 2013. Rozpočet obce
bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 13.12.2012 uznesením č.127 .
Pôvodný celkový rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
a kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový
Rozpočet bol zmenený počas
roka 3 krát / 3 rozpočtové opatrenia/:
- prvá zmena schválená dňa 25.4.2013 uznesením č. 149/2013
- druhá zmena schválená dňa 21.11.2013 uznesením č. 171/2013.
- tretia zmena schválená dňa 12.12.2013 uznesením č. 185/2013.

Pôvodný
rozpočet:

Rekapitulácia:
Bežné príjmy- obec
Bežné príjmy – ZŠ:
Bežné príjmy – spolu:

Rozpočt.
opatrenie
č.1

Rozp.
opatrenie
č.2

Rozp.
Opatrenie
Č.3

2013
v€

2013
v€

2013
V€

2013
V€

549 407

556 647

630 079

633 245

10 708

10 708

12 508

12 508

560 115

567 355

642 587
645 753

Bežné výdavky- obec
Bežné výdavky- ZŠ
Bežné výdavky – spolu
prebytok bežného rozpočtu:
Kapitálové príjmy:
kapitálové výdavky:
Prebytok kapitálového rozpo.
Finančné operácie-príjmy:
Finančné operácie-výdavky
Rozdiel fin. operácií:
Spolu príjmy- celkom
Spolu výdavky- celkom

293 934

312 499

330 289

334 829

263 088

254 853

276 527

278 020

557 022

567 352

606 816

612 849

+ 3 093

+3

+35 771 +32904

171 547

189 635

153 310

153 310

0

51 067

50 668

50 668

+138 568 +102642 102642

171 547
0

73 764

73 365

73 365

174 640

212 195

174 640

174 640

-174 640 -138 431 -101 275 -101275
731 662

830 754

869 262

872 428

731 662

830 614

832 124

838 157
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a, Bežné príjmy:

Schválený
rozpočet

Bežné:

549 407

Upravený
rozpočet

633 245

Plnenie:

%:

631 520,20

99,73

1. Bežné príjmy- daňové príjmy:
Schválený
rozpočet
Daňové príjmy

315 155

Upravený
rozpočet
345 816

Plnenie:
338 752,72

%:
97,96

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve / pol. 111 003/
Tento druh dane existuje od roku 2005 . V zmysle zákona NR SR 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 je príjmom rozpočtov obcí vo výške 70,3 %. Výnos dane podľa tohto
zákona je poskytnutý zo štátneho rozpočtu a rozdelí sa obciam podľa počtu
obyvateľov obce s trvalým pobytom, podľa veľkosti obce, podľa počtu žiakov
a podľa počtu obyvateľov, ktorí dovŕšili vek 62 rokov.
Obci bol poukázaný výnos dane z príjmov v sume 237 288,12 € / o 1725,88 €
menej, ako rozpočtovaná suma / . To predstavuje 99,28 % plnenia upraveného
rozpočtu. Poukázaná čiastka výnosu v roku 2013 bola o 19 854,42 € vyššia
v porovnaní s rokom 2012/ 217 433,70 €/.
Daň z nehnuteľností / pol. 121001, 121002, 121 003 /
Predstavuje najväčšiu položku daňových príjmov, ktorých správu vykonáva obec.
Zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Upravený rozpočet bol
79267 € , skutočný príjem predstavoval 74 890,29 €, čo je 94,48 % plnenia.
Táto suma obsahuje zaplatené dane fyzických a právnických osôb za rok 2013 a
nedoplatky z minulých rokov . Za nedoplatky z minulých rokov bolo uhradených
9 878 €, za aktuálny rok 2013 65 012,29 € . K 31.12.2013 sa evidujú nedoplatky
vo výške 4 367,73 €, čo v porovnaní so stavom k 31.12.2012 predstavuje
zníženie o sumu 5 542,37 €. Pohľadávky sú v plnej výške vymáhateľné, lebo sú
to nedoplatky existujúcich subjektov. Výzvy na zaplatenie nedoplatkov boli
doručené dňa 20.12.2013 a všetky nedoplatky boli uznané.
Daň za psa / pol. 133 001 /
Z rozpočtovaných 1263 € skutočný príjem bol 1214,62 €, čo je 96,17 % plnenia.
Za nedoplatky z minulých rokov bolo uhradených 66,62 €, za aktuálny rok 1148
€. Nedoplatky k 31.12.2013 predstavujú 48 €, z toho 12 € za rok 2012 a 32 € za
rok 2013. Suma nedoplatkov v porovnaní so stavom k 31.12.2012 je nižšia
o 30,62 €. K 31.12.2013 bolo evidovaných 295 psov/ -2 oproti roku 2012 /.
Evidencia psov bola definovaná 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 2013 bola určená
nasledovne: sadzba za jedného psa sú 4 €, táto sadzba sa platí i za každého
ďalšieho psa u toho istého daňovníka. Základná sadzba nebola
zvýšená
v porovnaní s rokom 2012.
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Daň za užívanie verejného priestranstva / pol. 133 012/
Z rozpočtovaných 500 € skutočný príjem bol 527,92 €, čo je 105,58 %.
Predmetom tejto dane je osobitné užívanie verejného priestranstva, a to za
umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie
služieb, predajného
zariadenia,
zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, za umiestnenie
skládky. Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo
parkovacie miesto.
Daň za zber a odvoz TKO / pol. 133 013/
Z rozpočtovaných 25 772 € skutočný príjem bol 24 831,77 €, čo predstavuje
96,35 %. To je príjem od obyvateľov, od podnikateľov a právnických osôb. Za
nedoplatky z minulých rokov bolo uhradených 810,33 €, za aktuálny rok
22326,44 €, a za uloženie odpadu na zbernom dvore 1695 €.
Nedoplatky
k 31.12.2013 predstavujú 1031,47 € / -51,33 € oproti roku 2012/, z toho za rok
2012: 259,47 € a za rok 2013 772 €. Tieto nedoplatky sú vymáhateľné. Dlžníci
dňa 20.12.2013 boli vyzvaní na zaplatenie nedoplatkov. Sadzby na rok 2013 boli
určené nasledovne: výška poplatku pre obyvateľov bola 14 €/na osobu, a za
prevyšujúci počet nádob 30 €/ na nádobu, pre podnikateľov 30 € / na 1 nádobu.
Od 1. júla 2005 je zavedený poplatok za vývoz netriedeného odpadu na zberný
dvor do veľkokapacitných kontajnerov , poplatok je 1,50 €/100 l a platí sa
v žetónoch zakúpených na Obecnom úrade v Rohovciach . Žetóny boli predané
v počte 1 130 kusov / o 367 ks viac v porovnaní s rokom 2012/.

2. Bežné príjmy- nedaňové príjmy:
Schválený
rozpočet
Nedaňové
príjmy

Upravený
rozpočet

17 907

23 555

Plnenie:
28 866,62

%:
122,55

Príjmy z prenajatých pozemkov / pol. 212 002/
Z rozpočtovaných 645 € skutočný príjem bol 644,72 €. Plnenie bolo 99,96 %.
Nájomné zmluvy sú uzavreté : so ZO PZ Jastrab o nájme poľovných pozemkov, so
spoločnosťou Agrospol s.r.o. Rohovce o nájme ornej pôdy vo vlastníctve obce,
a s jedným obyvateľom o nájme zastavanej plochy 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 878 € / - 116,52 € oproti
roku 2012, čo bolo dôsledkom uskutočnenia rekonštrukčných prác počas roka/.
Bolo 4 rodinné oslavy, rôzne príležitostné akcie- zábavy, prednášky.
Príjmy za prenájom nebytových priestorovk 31.12.2013 boli prenajaté
nebytové priestory v budove súp. č. 153 / všetky miestnosti boli prenajaté/ a
miestnosti v administratívnej budove OcÚ súp. č. 164, kde z 6 miestností sú
obsadené 2. Všetci nájomníci platia pravidelne, nedoplatky nie sú. Príjmy za
prenájom nebytových priestorov predstavovali 4807,16 €, čo je 97,71 % plnenia/ .
Príjmy za prenájom zasadačky v požiarnej zbrojnici
predstavovali 192 €.
V miestnosti sa uskutočnili rôzne prezentácie tovarov , rodinné slávnosti. Celkové
rozpočtované príjmy v tejto položke boli splnené na 120 %
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Príjmy z prenajatých strojov, zariadení, náradia / pol 212 004/
Z rozpočtovaných 270 € skutočný príjem bol 337,07 €, čo je 124,84 %. Táto
položka zahŕňa prenájom traktora / pre obyvateľov obce/ a prenájom kuchynských
prostriedkov v KD Rohovce. Nedoplatky nie sú.
Správne poplatky / 221 004/
Z rozpočtovaných 5 887 € skutočný príjem bol 10648,50 € , čo je 180,88 %
plnenia. Prevažnú časť príjmov tvorili správne poplatky za prevádzku výherných
hracích automatov / 3 kusy/ v sume 4 500 €/ Správny poplatok na úseku
stavebného poriadku predstavoval 3105 €, z overenia odpisov a podpisov 1050 €,
z matričnej činnosti 307 €, z ostatnej oblasti 1686,50 €
Pokuty a penále /222 003/
Pokuty boli vyrubené na úseku stavebného poriadku za priestupky za výstavbu
rekreačných chát bez stavebného povolenia pri Śulianskom jazere vo výške 250 € /
pre 3 osoby/ a za nepovolenú stavbu v obci vo výške 50 € / 1 osoba/. K 31.12.
2013 nie je evidovaný nedoplatok.
Príjmy z predaja výrobkov a služieb / 223 001/
Táto položka zahŕňa platby z fotokopírovania / 83,46 €/, za vyhlásenie v miestnom
rozhlase / 298 €/, cintorínsky poplatok/ 180 €/, platby za vodné, za elektrickú
energiu prijaté od nájomníkov na základe nájomnej zmluvy 1771,06 €, poplatok
za správu od vlastníkov súp. č. 190 v sume 15,94 €, za predaj nádoby TKO
v sume 703,13 €, príjmy za poškodené kuchynské prostriedky v sume 57,76 €.
Celkom z rozpočtovaných 2946 € skutočný príjem bol 3109,35 €, čo je 105,54 %.
Poplatky za materské školy / 223 002/
Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov MŠ Rohovce.
Výška príspevku od 1.9.2012 je 7 €/ 1 dieťa / 1 mesiac. . Z rozpočtovaných
1500 € skutočný príjem bol 1 513,00 €/ 100,87 %/. Výber príspevku závisí od
prítomnosti dieťaťa v MŠ.
Poplatky a platby za stravné / 223 003/
Sú to platby zamestnancov ako príspevok k stravovaniu - úhrada za stravovacie
poukážky
vo výške 1798,90 €. Od 1.9.2012 hodnota stravovacích poukážok
predstavuje 3 € / z toho zamestnanec hradil za jan, feb/2013 0,95 €, od marca- do
decembera 2013 0,85 €, starosta 1,30 €/. Príspevok na stravné zo sociálneho
fondu predstavoval 695,50 € / príspevok zo SF za jan- febr /2013 0,35 €, od
marca do decembra 2013 0,45 € /1 stravovacia poukážka/ , počet vydaných
stravovacích poukážok pre zamestnancov bol 1750 ks a pre starostu 220 ks/.
Úroky z účtov / 243/
Predstavujú kreditné úroky z bankových účtov
plnenia.

vo výške 14,24 € čo je 71,20%

Príjmy z výťažkov z lotérií a iných pod.
/ 292 008/
NIKE spol. s.r.o. Bratislava a Tipsport SK a.s. Žilina mesačne poukázali 0.5 %
preddavkový odvod z dosiahnutého herného vkladu z prevádzkovania výherných
automatov v Hostinci Marco v Rohovciach a v Hostinci Fitren. Odvod za rok 2013
predstavoval 282,03 €. Ďalej za prevádzkovanie videohry firma Gemataic s.r.o.
zaplatil 1200 € / celkové plnenie je 1482,03 € , čo predstavuje 102,21 % /
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3. Bežné príjmy- ostatné príjmy:
Granty

/ 311/

Patria sem dobrovoľné príspevky od darcov. Stannah s.r.o. daroval peňažný dar vo
výške 200 € na organizovanie dňa dôchodcov. Power s.r.o. daroval peňažný dar
v hodnote 200 € na usporiadanie Obecného dňa. Ďalej
firma Boni Fructi
spol.s.r.o. daroval peňažný dar vo výške 63 € na podporu konzumácie ovocia
a zeleniny pre deti a mládež v MŠ v Rohovciach .
Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu / 312 001, 312 012,
zdroj: 111, /:
V roku 2013 obec prijala zo štátneho rozpočtu nasledovné bežné transfery /v €/:
Poskytnutý
transfer :
212 254,00
2 250,00
167,00
2 726,00
4 094,00
1 440,00
3 534,00
11,07
323,40
1807,10
393,69
62,51
125,18
1109,49
9,71
865,42
4 498,06
1713,19
237 383,82

Účel:
ZŠ s VJM- normatívne prostriedky
MŠ- na výchovu a vzdelávanie
ZŠ – nenormatívne-žiaci SZP
ZŠ- nenormatívne – vzdel. poukazy
ZŠ- nenormatívne – dopravné
ZŠ- nenormatívne – asistent učiteľa
Na originálnu kompetenciu-5% platu
Na originálnu kompetenciu-5 % plat
Hmotná núdza –strava, ŠP-ZŠ
Matrika – prenesený výkon ŠS
REGOB-prenesený výkon ŠS
Pozemné komunikácie-prenes. výkon
Ochrana ŽP- prenes. výkon
Územné plánovanie- prenes. výkon
Vojenské hroby-prenes.výkon
Voľby VÚC
Na riešenie cestnej infraštruktúry
Činnosť azylového zariadenia
Spolu

Finančné prostriedky v sume 222 532,29 €, 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/a dotáciu na originálnu kompetenciu , na 5 %-né
zvýšenie tarifných platov.
Okrem toho bol poukázaný na účet ZŠ zostatok
dopravného pre žiakov z roku 2012 v sume 136,88 € , čo bolo zapojené do
rozpočtu 2013 finančnou operáciou. Koncom roku
bol vrátený na účet obce
111,50 € / zostatok dopravného /. Účtovníctvo ZŠ s VJM obsahuje čerpanie týchto
prostriedkov.
Dotácie, ktoré poskytla MF SR na školstvo
v sume 3 534 € bola určená na
zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva financovaného
z rozpočtu územnej samosprávy v nadväznosti na ustanovenie v §5 ods. 2 zákona
č. 38/2012 Z. z. o ŠR na rok 2013, ktorým sa upravujú
platové
tarify
pedagogických a odborných zamestnancov odmeňovaných podľa prílohy č. 7
zákona č. 553/2003 Z.z. o 5 % a na rozhodnutie vlády SR týkajúce sa rastu platov
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nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúce úrovni 5 %
tarifných platov. Z tejto sumy 552,54 € bolo poukázané pre Školský klub, 964,28 €
pre školskú jedáleň 2 017,18 € pre Materskú školu v Rohovciach. Obec Kyselica
tiež na tento účel poukázal 11,07 € pre Školský klub v Rohovciach.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 9.5.2013 poukázal
finančné prostriedky v sume 4 498 € na údržbu ciest, na riešenie kritického stavu
cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke .
Na žiadosť obce MV SR- Migračný úrad dňa 20.12.2014 poukázal finančné
prostriedky na čiastočnú úhradu nákladov v súvislosti s azylovým zariadením
v Rohovciach v sume 1713,19 €.

Transfery v rámci verejnej správy - Úrad práce, soc. vecí a rodiny – Operačný
program Zamestnanosť a sociálna inklúzia / položka 312 001, zdroj: 11T1ESF, 11T2-spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu/:
V roku 2013 obec obdŕžala podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti nasledovné bežné transfery /v €/:
Poskytnutý
Účel:
transfer :
3692,08 § 50

j- na čistenie verejných
priestranstiev- obdobie júl- október
2013/

Transfer podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti –na
čistenie verejných priestranstievÚrad práce, soc. vecí a rodiny v Dun. Strede na vytvorenie 2 pracovných miest na 9
mesiacov poskytol príspevok podľa dohody č. 11/§50j/NS2013 zo dňa 26.6.2013.
Zamestnanci boli prijaté na dobu od 1.7.2013 do 31.3.2014. Výška poskytnutého
príspevku bola vo výške 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, maximálne
461,60 € na jedného zamestnanca na 1 mesiac. Príspevok sa skladá z príspevku
zo štátneho rozpočtu a príspevku z ESF. Vzájomný pomer medzi prostriedkami
spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a prostriedkami ESF bol 15% : 85%.
Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu / 312 001, zdroj:
131C /:
Pôdohospodárska
platobná agentúra v zmysle
Usmernenia
Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100
o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam na žiadosť obce na investičnú akciu
Úprava námestia, ktorá bola realizovaná v roku 2012 uhradila DPH vo výške 15% ,
t. j. v sume 22 361,96 €. Na základe vyjadrenia MF SR zo dňa 20.4.2011 prijaté
prostriedky na refundáciu predtým vynaložených výdavkov z vlastných zdrojov
rozpočtu obce alebo z prijatých úverov obcou možno použiť na úhradu iných
výdavkov podľa potreby obce pri dodržiavaní príslušných ustanovení zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy . /Akcia Úprava
námestia
bola realizovaná na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného prostriedku z fondu Európskeho spoločenstva č. zmluvy 8000013 zo
dňa 19.3.2012 , Názov projektu Program rozvoja vidieka SR 2007-2013.
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
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b. Kapitálové príjmy:

Kapitálové

Schválený
rozpočet
171 547

Upravený
rozpočet
153 310

Plnenie:

%:

153 309,75

100,00

Príjem z predaja pozemkov -/ 233 001 , zdroj: 43/:
Bol predaný pozemok parc. č. 113/10 v k. ú. Rohovce o výmere 82 m2 za cenu
15€/m2 /celkové plnenie bolo 1230 € , čo predstavuje 100 % upraveného
rozpočtu. /. K zmluvnému prevodu nehnuteľnosti OZ Obce Rohovce dalo súhlas
uznesením číslo 130/2013 z 27.2.2013.
Tuzemské kapitálové granty - dar / 322 001, zdroj: 111/
Ministerstvo vnútra SR- Obvodný úrad Trnava poskytol dotáciu na akciu
Vybudovanie kamerového systému v obci v rámci Programu Ochrana verejného
poriadku, bezpečnosti osôb a majetku v sume 3 000 € .
Tuzemské kapitálové granty - dar / 322 001, zdroj: 11K1,11K2/
Pôdohospodárska platobná agentúra v Bratislave platobným príkazom č.
1335090042 zo dňa 18.4.2013 poukázal finančné prostriedky v sume 149 079,75
€
ako refundáciu
výdavkov na akciu Úprava námestia
na parc. č.
6/1,109,113/5, 113/9,137/4 v obci Rohovce. Úprava námestia
bola
predfinancovaná z úveru v roku 2012 a realizovaná v zmysle Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného prostriedku z fondu Európskeho spoločenstva č. zmluvy
8000013 zo dňa 19.3.2012 / Názov projektu Program rozvoja vidieka SR 20072013 /.

C. Príjmové finančné operácie
Schválený
rozpočet
Príjmy:

0

Upravený
rozpočet
73 365

Plnenie:
73 362,21

%:
100,00

V rámci finančných operácií bol uskutočnený prevod nevyčerpaných finančných
prostriedkov z roku 2012. Boli to finančné prostriedky poskytnuté na dopravné
žiakov pre ZŠ s VJM Rohovce vo výške 136,88 € .
Ďalej
sa uskutočnil prevod z rezervného fondu vo výške 35 671,22 € /
uznesenia OZ č. 148 z 25.4.2013, č. 172 z 21.11.2013/. Rezervný fond bol použitý
na vybudovanie kamerového systému 2600,40 €, , na modernizáciu kultúrneho
domu 3 532,40 €, na modernizáciu administratívnej budovy 3 978,42 €, na
splátku úveru 25 560 €.
V roku 2013 boli prijaté 2 krátkodobé úvery na predfinancovanie projektov
EPFRV a ŠR: úver v sume 17 662 € / zmluva o terminovanom úvere č.
877/2013/UZ z 30.9.2013 a úver v sume 19 892,11 € / a zmluva o terminovanom
úvere č. 876/2013/UZ z 30.9.2013/ schválené Obecným zastupiteľstvom dňa
27.6.2014 uzneseniami č. 154 a 155. Úvery bol prijaté na predfinancovanie
nákladov projektov Modernizácia kultúrneho domu-výmena stavebných otvorov
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a Modernizácia obecného úradu- výmena stavebných otvorov. Úvery sú s dobou
splatnosti do 31.8.2014. Splátky úverov sa uskutočnia naraz alebo v splátkach,
vždy splátkou v takej výške a splatnou v ten deň, ako bude suma alebo časť
sumy NFP pripísaná na Osobitný bežný účet, avšak v prípade, že suma NFP
nebude vo výške dostatočnej na splatenie celého úveru pripísaná na Osobitný
bežný účet do 31.8.2014, obec vráti všetky poskytnuté peňažné prostriedky
najneskôr 31.8.2014. Splátka úroku je splatná v posledný deň kalendárneho
mesiaca.
Banka

VÚB
a.s.
VUB
a.s.

Výška
prijatého
úveru
19 892,11

Výška
Zabezpečenie Zostatok
Splatnosť:
splátky
Úveru
K 31.12.2013
k 31.12.2013
0
blankozmenka 19 892,11
31.8.2014

17 662,00

0

blankozmenka 17 662,00

31.8.2014

d. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
– ZŠ s VJM Rohovce-Alapiskola

Bežné:

Schválený
rozpočet
10708

Upravený
rozpočet

Plnenie:
12508

%:

12603,75

100,77

Bežné príjmy: Z rozpočtovaných 12 508 € skutočný príjem bol 12 603,75 €, čo
je 100,77 %.
Základná škola:
nájomné:
4 621,80 €
úroky z účtov:
2,15 €
príjmy z dobropisov:
521,80 €
Školský klub :
Školská jedáleň:

príspevok od rodičov
poplatky a platby za stravné:

1 212,00 €
6 246,00 €

e. Bežné výdavky:

Bežné:

V tom:
Oddiel:
01
02
03
04

Schválený
rozpočet
293 934

Upravený
rozpočet
334 829

Funkčná klasifikácia:
Výdavky verejnej správy
Obrana
Verejný poriadok
a bezpečnosť
Ekonomická oblasť

Plnenie:

%:

310 374,08

92,70

Rozpočet: Skutočnosť: % plnenia:
154 718
145 773,82
94,22
61
45,50
74,59
3 557
3 232,34
90,87
25 474
10

21 743,32

85,35
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Ochrana životného
prostredia
Bývanie a obč. vybavenosť
Zdravotníctvo
Rekreácia,
kultúra,náboženstvo
Vzdelávanie

06
07
08
09
10
Spolu:

Sociálne zabezpečenie

28 740

27 655,48

96,22

16 101
550
40 658

14 255,45
543,36
35 849,43

88,53
98,79
88,17

59 842

58 074,64

97,05

5 128

3 200,74

62,41

334 829

310 374,08

92,70

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 117 741 € skutočné čerpanie k 31.12.2013 bolo v sume
115 049,16 €, čo je 97,71 % čerpania. Patria sem mzdové prostriedky
starostu, pracovníkov OcÚ, matrikárky, hlavného kontrolóra, upratovačky
kultúrneho domu, upratovačky
športovej prezliekárne, pracovníkov
Materskej školy, pracovníkov na VPP.
2) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 45 216 € skutočne čerpané k 31.12.2013 bolo v sume
41 140,99 € , čo je 90,98 %. Sem patria
odvody poistného z miezd
pracovníkov , ktoré platí zamestnávateľ.
3) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 157 798 € skutočné čerpanie k 31.12.2013 bolo v sume
141 646,97 €, čo je 89,76 % plnenia. Ide o prevádzkové výdavky všetkých
stredísk OcÚ, ako sú energie/ 42 613,25 €/, materiál /23 430,55 €/,
dopravné /6 449,83 €/, rutinná a štandardná údržba /14 161,19 €/z toho: na údržbu ciest, na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry
po zimnej prevádzke boli použité finančné prostriedky zo ŠR / MDDRR SR/
v sume 4498,06 €, a finančné prostriedky / MV SR/ na úhradu nákladov
v súvislosti azylovým zariadením v Rohovciach v sume 1713,19 €, ďalej
nájomné za nájom / 1300,04 €/ a ostatné tovary a služby/53 680,11 €/.
4) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 11 791 € skutočne čerpané k 31.12.2013 bolo v sume
10 964,63 €, čo predstavuje 92,99 % čerpania. Sem patria výdavky na
členské príspevky / 1582,47 €/, na nemocenské dávky / 99,33 €/, na
sociálnu výpomoc občanom / 1120 €/,
príspevok
novorodencom
a prvákom /2953,83 €/, transfer športovému klubu / 3469 €/a transfer
na Spoločný úrad / 1740 €/.
5) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami
a návratnými finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 2 283 € skutočné čerpanie bolo v sume 1 572,33 €, čo
predstavuje 68,87 % plnenia. Z toho manipulačné poplatky 190,20 €,
zaplatené úroky 1382,13 €.

11

Č. úveru

Výška
prijatého
úveru

876/2013/U
Z
877/2013/U
Z
855/2012/U
Z
849/2012/U
Z

19 892,11

Výška
splátky
k 31.12.20
13
0

17 662,00

Zabezpečenie
Úveru

blankozmenka

Zostatok
úveru
K 31.12.
2013
19 892,11

Úroky
zaplaten
é v roku
2013
79,80

0

blankozmenka

17 662,00

70,85

29 815,95

25 560,00

blankozmenka

4 255,95

448,72

149079,75

149 079,75

blankozmenka

0

782,76

f. Kapitálové výdavky:

Schválený
rozpočet
Kapitálové:

V tom:
Oddiel:
01
03
08

0

Upravený
rozpočet
50 668

Funkčná klasifikácia:

Plnenie:

%:

50 665,33

100,00

Rozpočet: Skutočnosť: % plnenia:
23 872
23 870,53
100,00
5 601
5600,40
100,00

Výdavky verejnej správy
Verejný poriadok
a bezpečnosť
Rekreácia,
kultúra,náboženstvo

Spolu:

21 195

21 194,40

100,00

50 668

50 665,33

100,00

1/Výdavky verejnej správy- modernizácia administratívnej budovy
Bola uskutočnená modernizácia administratívnej budovy - výmena stavebných
otvorov v sume 23 870,53 €. Z toho suma 3978,42 bola uhradená z vlastných
zdrojov obce / z rezervného fondu/ a zvyšok 19 892,11 € z úveru. Dňa 27.3.2013
s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou bola uzatvorená Zmluva č. 8000025
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EPFRV a ŠR na
sumu 19 892,11 €. Táto suma bude poskytnutá až v roku 2014, po preskúmaní
a kontrole projektu a bude použitá na splátku úveru. Na základe vyjadrenia MF SR
zo dňa 20.4.2011 prijaté prostriedky na refundáciu predtým vynaložených
výdavkov z vlastných zdrojov rozpočtu obce alebo z prijatých úverov obcou možno
použiť na splátku úveru, ktorý bol prijatý obcou za účelom realizácie schváleného
projektu financovaného z prostriedkov ES.
2/Verejný poriadok a bezpečnosť- vybudovanie kamerového systému
Bol vybudovaný kamerový systém v hodnote 5600,40 €. Z tejto sumy 3000 € bol
poskytnutý zo ŠR SR / MV SR-Obvodný úrad Trnava č. zmluvy 80/TT/2013/ a
2600,40 € uhradený z vlastných prostriedkov obce/ z rezervného fondu/. V obci
bolo umiestnených 5 digitálnych kamier a to na frekventovaných miestach obce,
čím je možné sledovať prípadný výskyt trestnej činnosti. Dotácia bola vyúčtovaná
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dňa 31.1.2014 . Projekt bol zaradený
prístroje, zariadenia pod inv. č. 1016.

ako dlhodobý majetok do triedy 022- stroje,

3/Rekreácia, kultúra , náboženstvo – Modernizácia kultúrneho domu
Bola realizovaná
modernizácia kultúrneho domu
- výmena stavebných
otvorov v sume 21 194,40 € . Z toho suma 3 532,40 € bola uhradená
z vlastných zdrojov obce / z rezervného fondu/ a zvyšok 17 662,00 € z úveru. Dňa
27.3.2013 s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou bola uzatvorená Zmluva č.
8000024 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EPFRV
a ŠR na sumu 17 662,00 €. Táto suma bude poskytnutá až v roku 2014, po
preskúmaní a kontrole projektu a bude použitá na splátku úveru. Na základe
vyjadrenia MF SR zo dňa 20.4.2011 prijaté prostriedky na refundáciu predtým
vynaložených výdavkov z vlastných zdrojov rozpočtu obce alebo z prijatých úverov
obcou možno použiť na splátku úveru, ktorý bol prijatý obcou za účelom realizácie
schváleného projektu financovaného z prostriedkov ES.

g. Finančné operácie-výdavky:
Schválený
rozpočet
174 640

Finančné
operácie:

Upravený
rozpočet
174 640

Plnenie:

%:

174 639,75

100,00

V rámci finančných operácií sa uskutočnila splátka úverov, ktoré boli prijaté ešte
v roku 2012 na predfinancovanie investičnej akcie Úprava námestia na parc. č.
6/1,109,113/5, 113/9,137/4 v obci Rohovce .
Splácanie istiny z prijatého
dlhodobého úveru bola realizovaná z vlastných prostriedkov v sume 25 560 € za
obdobie január až december 2013. Splácanie istiny z krátkodobého úveru
v celkovej sume 149 079,75 € bola realizovaná naraz v deň pripísania sumy NFP
na Osobitný účet obce, a to dňa 6.5.2013. /Podľa zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného prostriedku z fondu Európskeho spoločenstva č. zmluvy
8000013 zo dňa 19.3.2012 - Názov projektu Program rozvoja vidieka SR 20072013 /. Splátka úverov celkom predstavuje 174 639,75 €.

Č. úveru

855/2012/UZ
849/2012/UZ

Výška
prijatého
úveru
29 815,95
149 079,75

Výška
splátky
k 31.12.2013
25 560,00
149 079,75

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
úveru
K 31.12.2013
Blankozmenka 4 255,95
Blankozmenka 0

h. Výdavky
rozpočtových
organizácií
subjektivitou- ZŠ s VJM Rohovce- Alapiskola

s právnou

Bežné výdavky:

Bežné:

Schválený
rozpočet
263 088

Upravený
rozpočet
278 020
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Plnenie:
278 004,98

%:
100,00

Bežné výdavky: Z rozpočtovaných 278 020 € skutočný príjem bol 278 004,98
€, čo je 100,00 % plnenie.
Z toho:
Základná škola:

mzdy, odvody, tovary a služby, transfery

Školský klub :

mzdy, odvody, tovary a služby, transfery

18 011,41 €

Školská jedáleň:

mzdy, odvody, tovary a služby, transfery

33 259,88 €

226 733,69€

i. Výsledok hospodárenia obce za rok 2013 a návrh na použitie
prebytku
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 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 a schodok ako záporný rozdiel bežných
a kapitálových príjmov a výdavkov obce . Rozdiel bežných a kapitálových príjmov
a výdavkov za rok 2013 predstavuje hodnotu
+
158 389,31 € , čiže
výsledok
bežného a kapitálového rozpočtu, teda výsledok hospodárenia je
prebytok.
Obec v roku 2013 zostavila a dosiahla prebytkový bežný aj kapitálový
rozpočet. Pretože kapitálový rozpočet obsahovala príjem prostriedkov z fondu
europského spoločenstva ako refundáciu predtým / v roku 2012/ vynaložených
výdavkov z prostriedkov rozpočtu obce na realizáciu projektu Úprava námestia, tak
prijaté prostriedky boli použité na splátku úveru, ktorý bol prijatý obcou za
účelom realizácie schváleného projektu financovaného z prostriedkov ES.
Celkový rozpočet obce je prebytkový a predstavuje sumu + 57 111,77 €.
Táto suma obsahuje nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2013 zo
štátneho rozpočtu v sume 111,50 € / na dopravné žiakov /. Podľa § 8 ods. 5
zákona o rozpočtových pravidlách
verejnej správy
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov bežný transfer poskytnutý po 1. októbri rozpočtového roka
a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka , možno
použiť výnimkou miezd a platov do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.
Tieto nevyčerpané finančné prostriedky sa na účel tvorby rezervného fondu
vylučujú a v nasledujúcom rozpočtovom roku obec ich zaradí do rozpočtu ako
príjmovú finančnú operáciu. Použitie týchto prostriedkov na určený účel bude
výdavkom ZŠ s VJM v roku 2014.
Zostatok
finančných operácií v sume – 101 277,54 € bol spôsobený
splácaním úveru z predchádzajúcich rokov z prebytku bežného a kapitálového
rozpočtu, ako aj čerpaním rezervného fondu na kapitálové výdavky a prijatým
bankovým úverom na predfinancovanie projektov EU.
Prebytok celkového rozpočtu v sume
57 111,77 €, upravený
o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 111,50 € navrhujeme použiť na tvorbu
rezervného fondu. Táto suma
po odpočítaní nevyčerpaných finančných
prostriedkov predstavuje 57 000,27 €.
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Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2013

644 123,95

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

631 520,20

bežné príjmy RO

12 603,75

588 379,06

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

310 374,08

bežné výdavky RO

278 004,98

+

Bežný rozpočet

55 744,89
153 309,75

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

153 309,75

kapitálové príjmy RO

0,00

50 665,33

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

50 665,33

kapitálové výdavky RO

0,00

+
+

Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

102 644,42
158 389,31
73 362,21

Výdavky z finančných operácií

174 639,75

-

Rozdiel finančných operácií

Hospodárenie obce-prebytok

101 277,54

57 111,77
111,50

Vylúčenie z prebytku prostriedkov zo ŠR

+

Upravené hospodárenie obce –prebytok

57 000,27

P R ÍJ M Y SPOLU:

870 795,91

VÝDAVKY SPOLU

813 684,14

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku prostriedkov zo ŠR

+57 111,77
111,50

Upravené hospodárenie obce –prebytok

57 000,27

j. Prehľad o peňažných fondoh obce
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Sociálny fond:
Rozpis čerpania sociálneho fondu v €
OcÚ:
Na dopravu
Na dovolenku
Dary na Vianoce
Stravné
Na kultúrne akcie
Nákup multivitamínov
Životné jubileum
Čerpanie spolu:

ZŠ:
0
0
0
1074,20
0
0
0
1 074,20

1283,23
0
0
481,50
0
0
172,62
1937,35

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 predstavuje prídel vo výške 1.5 % pre zamestnancov OcÚ , pre
zamestnancov ZŠ prídel je vo výške 1,25 %. Pravidlá čerpania je zahrnuté v
Zásadách pre používanie sociálneho fondu a , upravuje Kolektívna zmluva. Sociálny
fond je vedený na samostatnom účte VÚB č. 1169-921324-122/0200 ,
v účtovníctve na účtoch 221 007 a 472 010.

Rezervný fond:
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2013

43 011,81

Prírastky - z prebytku hospodárenia 2012

18 226,09

- ostatné prírastky

0,00

Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenia č. 148/13 zo dňa 25.4.2013
a 172 z 21.11.2013
-modernizácia budovy KD-výmena
stavebných otvorov
- modernizácia budovy OcÚ - výmena
stavebných otvorov
- splátka úveru
- vybudovanie kamerového systému

3 532,40

Spolu:
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky

3978,42
25 560,00
2 600,40
35 671,22
0,00
0,00

KZ k 31.12.2013

25 566,68

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
2013 z prebytku celkového rozpočtu vo výške 100 % po vylúčení nevyčerpaných
finančných prostriedkov zo ŠR. Rezervný fond sa vedie na bežnom účte VÚB č.

16

921321122/0200 a v účtovníctve sa sleduje na účte 221 009. O použití rozhoduje
Obecné zastupiteľstvo.
V priebehu roka rezervný fond bol použitý na vyrovnanie časového nesúladu medzi
príjmami a výdavkami v sume 10 000 €.
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 hore uvedených 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
na osobitnom účte VÚB č. 1171618758, v účtovníctve na účte 221 008.
Príjem:
zostatok z r.2012

2 235,15
zaplatené v roku 2013:

Orbán Michal

151,32

Nagyová Soňa

132,24

OcÚ/ Lekáreň/
133,80
___________________________________________________________________________
Spolu príjem:

417,36

Čerpanie:
1. úroky - poplatky banke
49,14
2. oprava budovy
1 955,00
__________________________________________________________________________
Spolu výdavky:
2004,14

Zostatok na účte k 31.12.13

648,37

2. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
A, Obec:

Aktíva:
Predstavuje nehmotný dlhodobý majetok, drobný nehmotný dlhodobý majetok,
stavby , samostatné hnuteľné veci , dopravné prostriedky, drobný hmotný dlhodobý
majetok, obstaranie dlhodobého majetku, pozemky, ostatný dlhodobý
finančný
majetok, zásoby, pohľadávky, finančný majetok / účty, pokladňa/.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok- pohyb nebol, majetok je plne odpísaný.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok – pohyb nebol, majetok je plne odpísaný.
Stavby – prírastok predstavuje 178895,70 €. Bola zaradená stavba Úprava
námestia v obci Rohovce v hodnote 178 895,70 €.
Samostatné hnuteľné veci – bol zaradený kamerový systém v sume 5600,40 €.
Dopravné prostriedky –nebol ani prírastok, ani úbytok.
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Drobný hmotný dlhodobý majetok – pohyb nebol, majetok je plne odpísaný
Pozemky: Bol predaný pozemok parc. č. 113/10 v k. ú. Rohovce o výmere 82 m2 za
cenu 15€/m2 . K zmluvnému prevodu nehnuteľnosti OZ Obce Rohovce dalo súhlas
uznesením číslo 130/2013 z 27.2.2013.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku – k 31. 12. 2013 vo fáze výstavby sú :
výstavba cesty k bytovke 157 / 17 886,61 € / a revitalizácia obecnej zóny
/9862,36 € /. Investičná akcia Úprava námestia v hodnote 178 895,70 € bola
zaradená v januári 2013. Ďalej modernizácia KD v hodnote 21 194,40 €
a modernizácia OcÚ v sume 23 870,53 € bude zaradená v januári 2014.
Realizovateľné
cenné papiere- Emitentom je Západoslovenská Vodárenská
spoločnosť a.s., IČO 36550949, druh cenného papiera akcia kmeňová, mena
cenného papiera EUR, výnos v % 0, dátum splatnosti doba neurčitá, hodnota
k 31.12.2013 189 083,43 € , počet 5697, menovitá hodnota 33,19 €, podiel z emisie
0,109 %.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu
zriaďovateľa- Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov rozpočtových
organizácií sa účtujú na základe skutočne prijatých príjmov v obci alebo k 31.12.
predpisom neodvedených príjmov / rozpočtová organizácia si výnos zaúčtovala, ale
jej neboli vyplatené/. K 1.1.2013 neodvedené príjmy predstavovali 0,24 €.
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 244,59 €. Obec zaúčtuje operácie na základe
informácií od podriadenej rozpočtovej organizácie. Stav k 31.12.2013 je 0.
Pohľadávky krátkodobé– Predstavujú celkom 8736,80 €, z toho
3275,31€
predstavujú neuhradené vystavené faktúry /vyúčtovanie záloh za poskytnuté
služby/, 4411,72 /miestny poplatok za odvoz TKO /, 1049,47€
predstavujú
nedoplatky na dani z pozemkov, zo stavieb, z bytov, daň za psa, ostatné pohľadávky
0,30 €.
Finančné účty- Zostatok v pokladniciach OcÚ je 1945,31 €, zostatok v pokladni
materskej školy je 0. K 31.12.2013 obec vlastní poštové ceniny v hodnote 175,80
€, z toho stravovacie poukážky 56 ks po 3 €, poštové známky v hodnote 7,80 €.
Peniaze na bankových účtov predstavujú 82112,84 €. Peniaze na ceste 10,87 €.
Náklady budúcich období- sumu 2 116,33 € tvorí: poistné 1072,26 €, predplatné
novín 181,98 €, udržiavací poplatok KEO 216,65 € , telefon a plyn 432,04 €,
členský poplatok ZMOS v sume 193,97 €, lízing 19,43 €.
Príjmy budúcich období- Príjmy budúcich období- príjmy z NIKE za december
2013 v sume 33,54 €, pohľadávka MŽP 333,20 €.
Aktíva celkom predstavujú 968 427,15 €.

Pasíva
Medzi pasíva
patrí výsledok hospodárenia / 692 727,48 €/ čo tvorí
nevysporiadaný výsledok z minulých rokov / 678 255,79 €-, výsledok
hospodárenia z roku 2013/ 14 471,69 €/ rozdiel výnosov a nákladov/ . Ďalej sem
patria záväzky, rezervy , dlhodobé záväzky, záväzky zo sociálneho fondu,
krátkodobé záväzky a výnosy budúcich období.
Výsledok hospodárenia za rok 2013- zistí sa ako rozdiel výnosov účtovaných
na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5. Za
rok 2013 predstavuje 14 471,69 €.
Rezervy- boli vytvorené na nevyčerpané dovolenky / 6810,55 €/ na odvody /
2333,70 €, na audit 820 € , na energie 429,82 €, spolu 10 394,07 €.
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Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce- predstavuje zostatok 111,50 €. Zostatok
dopravného pre žiakov, poskytnuté v roku 2013.
Dlhodobé záväzky- tvoria záväzky voči vlastníkom bytovky súp. č. 190, kde obec je
správcom budovy/ 648,37 € /a záväzky zo sociálneho fondu / 499,32 € /.
Krátkodobé záväzky- predstavujú neuhradené faktúry 2439,65 €, záväzky voči
zamestnancom/7 698,09 €/ ostatné záväzky voči zamestnancom / 337,22 €/,
zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia / 4754,75 € /, ostatné
priame dane / 671,58 €/, ostatné záväzky 3,19 €.. Krátkodobé záväzky
predstavujú spolu 15 904,48 €.
Bankové úvery a výpomoci- Obec eviduje bežný bankový úver v sume 41 812,10
€. Úvery
boli prijaté na investičnú akciu: Úprava námestia obce Rohovce,
modernizácia budovy OcÚ a KD. Suma obsahuje aj predpísané nesplatené
úroky.
Obec v roku 2012 uzatvorila s VÚB a.s. Zmluvu o termínovanom úvere č.
855/2012/UZ zo dňa 6.9.2012 na sumu 29 815,95 €. Úver je splatený s dobou
splatnosti
25.2.2014. Splátka úveru je mesačná , vždy k 25. dňa príslušného
mesiaca v sume 2130 €. Splátka úroku je splatná v posledný deň kalendárneho
mesiaca. Zostatok úveru k 31.12.2013 je 4256,25 €.
Obec v roku 2013 uzatvorila s VÚB a.s. Zmluvu o termínovanom úvere č.
877/2013/UZ zo dňa 30.9.2013 na sumu 17 662 €- modernizácia budovy
Kultúrneho domu. Úver je krátkodobý s dobou splatnosti do 31.8.2014. Splátka
úveru sa uskutoční naraz alebo v splátkach, vždy splátkou v takej výške
a splatnou v ten deň, ako bude suma alebo časť sumy NFP pripísaná na Osobitný
bežný účet, avšak v prípade, že suma NFP nebude vo výške dostatočnej na
splatenie celého úveru pripísaná na Osobitný bežný účet do 31.8.2014, obec vráti
všetky poskytnuté peňažné prostriedky najneskôr 31.8.2014 Splátka úroku je
splatná v posledný deň kalendárneho mesiaca.
Obec v roku 2013 uzatvorila s VÚB a.s. Zmluvu o termínovanom úvere č.
876/2013/UZ zo dňa 30.9.2013 na sumu 19 892,11 €- modernizácia budovy
Obecného úradu. Úver je krátkodobý s dobou splatnosti do 31.8.2014. Splátka
úveru sa uskutoční naraz alebo v splátkach, vždy splátkou v takej výške
a splatnou v ten deň, ako bude suma alebo časť sumy NFP pripísaná na Osobitný
bežný účet, avšak v prípade, že suma NFP nebude vo výške dostatočnej na
splatenie celého úveru pripísaná na Osobitný bežný účet do 31.8.2014, obec vráti
všetky poskytnuté peňažné prostriedky najneskôr 31.8.2014. Splátka úroku je
splatná v posledný deň kalendárneho mesiaca.

banka

Výška
úveru

VÚB
a.s.
VUB
a.s.
VÚB
a.s.

prijatého

Zabezpečenie
Úveru

Zostatok
K 31.12.2013

Splatnosť:

19 892,11

Výška
splátky
k 31.12.2013
0

blankozmenka

19893,03

31.8.2014

17 662,00

0

blankozmenka

17662,82

31.8.2014

29 815,95

25559,70

blankozmenka

4256,25

25.2.2014

Výnosy budúcich období- správny poplatok platené dopredu na rok 2014/ 4500
€/, zostatková cena DHM zo štátneho rozpočtu vo výške 199 909,05 €, zostatková
cena DHM nadobudnutá darom 1902,18 €, spolu predstavujú 206 311,23 €.
Pasíva celkom predstavujú 968 427,15 €.
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b.Rozpočtová organizácia ZŠ s VJM Rohovce:
Aktívá:
Riadok 034 – Zásoby
Materiál na sklade
Materiál na sklade
Celkom

ZŠ
ŠJ

Potraviny

0,00
2 479,96
2 479,96

Riadok 060 – Krátkodobé pohľadávky
Ostatné pohľadávky
Ostatné pohľadávky
Celkom

ZŠ
ŠJ

Nedoplatky - strava

0,00
997,33
997,33

Riadok 085 – Finančné účty
BÚ
BÚ
BÚ
BÚ
BÚ
Celkom

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ŠJ

Depozitný účet
Príjmový účet
Sociálny fond
Darovací účet
Potraviny

32 769,39
0,24
769,41
765,00
61,61
34 365,65

Spolu majetok (A) 37 842,94 €

Pasívá:

Riadok 127 – Rezervy
Ostatné krátkodobé
rezervy

ZŠ Nevyčerpané dovolenky – mzdy,
poistné
ZŠ Nevyfakturované dodávky

Celkom

9 786,28
2 343,77
12 130,05

Riadok 132 – Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
Odvody príjmov
Celkom

ZŠ

Úroky na PÚ k 31.12.2013 (351)
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0,24
0,24

Riadok 140 – Dlhodobé záväzky
Záväzky zo SF

Stav k 01.01.2013
Prídel do SF
Čerpanie – stravné
Čerpanie - doprava do
zamestnania
Čerpanie – životné jubileá
Celkom k 31.12.2013

667,20
1 761,70
481,50
1 283,23
172,62
491,55

Riadok 151 – Krátkodobé záväzky
Dodávatelia

Celkom
Zamestnanci
Zamestnanci
Celkom
Poistné
Celkom
Iné zväzky
Celkom
Ostatné priame
dane
Celkom
Transfery mimo
ver.spr.
Celkom
Spolu

ZŠ
ZŠ
ŠJ
ZŠ
ZŠ

Telefónne poplatky 12/2013
Elektrická energia 12/2013
Potraviny 12/2013
Mzdy
Ostatné záväzky voči
zamestnancom

20,98
223,81
3 574,35
3 819,14
18 165,36
147,69

ZŠ

18 313,05
Sociálne a zdravotné poistenie
11 803,50
11 803,50
Zrážky zo mzdy(odbory, strava)
268,09
268,09
Daň zo mzdy
2 783,28

ZŠ

2 783,28
765,00

ZŠ
ZŠ

Dary

765,00
37 752,06

Pasívá spolu : 37 842,94 €

3. Prehľad o stave a vývoja dlhu
Obec k 31.12.2013 eviduje úvery voči bankám v sume 41 812,10 €.
Úvery prijaté v roku 2012 na predfinancovanie investičnej
akcie Úprava
námestia
na parc. č. 6/1,109,113/5, 113/9,137/4 v obci Rohovce v sume
178 895,70 €:
1/Obec v roku 2012 uzatvorila s VÚB a.s. Zmluvu o termínovanom úvere č.
849/2012/UZ zo dňa 6.9.2012 na sumu 149 079,75 € Úver bol krátkodobý
s dobou splatnosti do 31.8.2013. Splácanie istiny v celkovej sume 149 079,75 €
bola realizovaná naraz v deň pripísania sumy NFP na Osobitný účet obce, a to
dňa 6.5.2013. /Podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku
z fondu Európskeho spoločenstva č. zmluvy 8000013 zo dňa 19.3.2012 - Názov
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projektu Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 /. Zostatok úveru k 31.12.2013
je 0.
2/Obec v roku 2012 uzatvorila s VÚB a.s. Zmluvu o termínovanom úvere č.
855/2012/UZ zo dňa 6.9.2012 na sumu 29 815,95 € .Úver je dlhodobý s dobou
splatnosti
25.2.2014. Splátka úveru je mesačná , vždy k 25. dňa príslušného
mesiaca v sume 2130 €. Splátka úroku je splatná v posledný deň kalendárneho
mesiaca. Splácanie istiny bola
realizovaná z vlastných prostriedkov v sume
25 560€ za obdobie január až december 2013. Zostatok úveru k 31.12.2013 je
4 255,95 €.

Č. úveru

855/2012/UZ
849/2012/UZ

Výška
prijatého
úveru
29 815,95
149 079,75

Výška
splátky
k 31.12.2013
25 560,00
149 079,75

Zabezpečenie
úveru
blankozmenka
blankozmenka

Zostatok
úveru
K 31.12.2013
4 255,95
0

Úvery prijaté v roku 2013 na predfinancovanie nákladov projektov Modernizácia
kultúrneho domu-výmena stavebných otvorov a Modernizácia obecného úraduvýmena stavebných otvorov.
1/ Obec v roku 2013 uzatvorila s VÚB a.s. Zmluvu o termínovanom úvere č.
877/2013/UZ zo dňa 30.9.2013 na sumu 17 662 €- modernizácia budovy
Kultúrneho domu. Úver je krátkodobý s dobou splatnosti do 31.8.2014. Splátka
úveru sa uskutoční naraz alebo v splátkach, vždy splátkou v takej výške
a splatnou v ten deň, ako bude suma alebo časť sumy NFP pripísaná na Osobitný
bežný účet, avšak v prípade, že suma NFP nebude vo výške dostatočnej na
splatenie celého úveru pripísaná na Osobitný bežný účet do 31.8.2014, obec vráti
všetky poskytnuté peňažné prostriedky najneskôr 31.8.2014 Splátka úroku je
splatná v posledný deň kalendárneho mesiaca. Zostatok úveru k 31.12.2013 je
17 662,00 €.
2/Obec v roku 2013 uzatvorila s VÚB a.s. Zmluvu o termínovanom úvere č.
876/2013/UZ zo dňa 30.9.2013 na sumu 19 892,11 €- modernizácia budovy
Obecného úradu. Úver je krátkodobý s dobou splatnosti do 31.8.2014. Splátka
úveru sa uskutoční naraz alebo v splátkach, vždy splátkou v takej výške
a splatnou v ten deň, ako bude suma alebo časť sumy NFP pripísaná na Osobitný
bežný účet, avšak v prípade, že suma NFP nebude vo výške dostatočnej na
splatenie celého úveru pripísaná na Osobitný bežný účet do 31.8.2014, obec vráti
všetky poskytnuté peňažné prostriedky najneskôr 31.8.2014. Splátka úroku je
splatná v posledný deň kalendárneho mesiaca. Zostatok úveru k 31.12.2013 je
19892,11 €.
Banka

Výška
úveru

VÚB
a.s.
VUB
a.s.

prijatého

Zabezpečenie
úveru

Zostatok
K 31.12.2013

Splatnosť:

19 892,11

Výška
splátky
k 31.12.2013
0

blankozmenka

19 892,11

31.8.2014

17 662,00

0

blankozmenka

17 662,00

31.8.2014

Nájom tovaru- operatívny lízing:
Obec uzatvorila v r. 2013 s Canton spol. s.r.o. Komárňanská 21,53 Veľký Meder
Zmluvu o nájme tovaru – kopírovacieho stroja typu Image Runner advance 2530i .
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Základná doba nájmu je 48 mesiacov, t. j. štyri roky od 9.10.2013 – 6.9.2017.
Mesačná platba je 119,29 €, z toho nájomné je 112,69 € a poistné je 6,60 €. Táto
cena zahŕňa 1000 kusov štandardizovaných strán A4/mesiac. Cena za naviac
odber je 0,015 € za A4 stranu.

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

5. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

6. Finančné usporiadanie finančných vzťahov

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných
vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky zo
svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym
fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a, voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Rozpočtová organizácia : Základná škola s VJM – Alapiskola,
Sídlo : 930 30 Rohovce č. 106
IČO : 37 8363 74
Zúčtovanie s obcou –odsúhlasenie dotácií podľa zdrojov za rok 2013
Zdroj 41 – vlastné príjmy obcí
v€
ZŠ s VJM
Bežný transfer od
obce
Vrátené príjmy
Celkom

Školský klub

Školská jedáleň

30,00

16 235,80

25 776,00

5 947,51
5 977,51

1 212,00
17 447,80

6 246,00
32 022,00

Zdroj 111 – prostriedky zo ŠR
v€
ZŠ s VJM

Školský klub
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Školská jedáleň

Bežný transfer zo
ŠR
Asistent učiteľa
VZP
Žiaci zo
soc.znev.prostr.
Dopravné žiakom
Školské potreby
HN
Strava HN
Celkom

212 254,00

563,61

964,28

1 440,00
2 726,00
167,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4 119,38
49,80

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
220 756,18

0,00
563,61

273,60
1 237,88

Rekapitulácia
ZŠ s VJM
Zdroj 41
Zdroj 111
Celkom

v€
Školská jedáleň

Školský klub

5 977,51
220 756,18
226 733,69

17 447,80
563,61
18 011,41

32 022,00
1 237,88
33 259,88

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku
2013
Suma
poskyt.
finančných
prostriedkov
v roku 2013
A. Bežné výdavky spolu
z toho:
1. Prenesené kompetencie spolu
Z toho:
a) normatívne výdavky spolu
z toho: osobné náklady
prevádzkové náklady
b) nenormatívne výdavky spolu
z toho: vzdelávacie poukazy
Dopravné
Odchodné
Asistent učiteľa
Mimoriadne výsledky práce
Príspevok na žiakov so SZP
c) prostriedky z rozpočtu obce
2. Originálne kompetencie
z toho : Školský klub
Školská jedáleň
Školské športové stredisko
3. ÚPSVaR spolu
z toho : strava

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
K 31.12.2013
278 116,48
278 004,98

Rozdiel
Dátum
(stĺp.1vrátenia
stĺp.2)
Vratka
nepoužite
j dotácie
111,50

226 795,39

226 683,89

111,50

212 254,00
187 937,00
24 317,00
8 563,88
2 726,00
4 230,88

212 254,00
187 937,00
24 317,00
8 452,38
2 726,00
4 119,38

0,00

1 440,00

1 440,00

167,00
5 977,51
50 997,69
18 011,41
32 986,28

167,00
5 977,51
50 997,69
18 011,41
32 986,28

323,40
273,60

323,40
273,60

24

111,50
111,50 20.12. 2013

0,00

0,00

Školské potreby
4. Ostatné dotácie spolu
z toho : bežné výdavky- havárie
bežné výdavky –havárie
bežné výd. – FP na reg.
Zamestnanosť
B. Kapitálové výdavky spolu
z toho: kap.výd.-havárie PK
Kap.výd.-havárie OK
Kap.výd.-od zriaď na PK
Kap.výd.-od zriaď na OK
Dotácie celkom (A+B)

49,80
0,00

49,80
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

278 116,48

278 004,98

111,50

Výdavky spolu: 278 004,98 €.
Poskytnuté finančné prostriedky okrem dopravného boli vyčerpané na 100 %.
Zostatok dopravného v sume 111,50 € bol zaslaný na osobitný účet obce dňa
20.12.2013- podľa § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov bežný transfer poskytnutý po 1. októbri
rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového
roka , možno použiť výnimkou miezd a platov do 31. marca nasledujúceho
rozpočtového roka. Zostatok dopravného v nasledujúcom rozpočtovom roku obec
zaradí do rozpočtu ako príjmovú finančnú operáciu. Použitie týchto prostriedkov
na určený účel bude výdavkom ZŠ s VJM v roku 2014.

b, voči štátnemu rozpočtu
Bežné a kapitálové transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu /
312 001, 312 012, 322,001,
zdroj: 111 /:
V roku 2013 obec obdŕžala zo štátneho rozpočtu nasledovné bežné a kapitálové
transfery /v €/:
Poskytnutý
transfer :

Vyčerpaný
transfer:

212 254,00
2 250,00
167,00
2 726,00
4 230,88
1 440,00

212 254,00
2 250,00
167,00
2 726,00
4 119,38
1 440,00

Zostatok
k 31.12.
2013
0
0
0
0
111,50
0

3 534,00
323,40
1807,10
393,69
62,51

3 534,00
323,40
1807,10
393,69
62,51

0
0
0
0
0

125,18

125,18

Účel:

Poskyto
vateľ:

ZŠs VJM- normatívne prostriedky
MŠ- na výchovu a vzdelávanie
ZŠ – nenormatívne-žiaci SZP
ZŠ-nenormatívne– vzdel. poukazy
ZŠ- nenormatívne – dopravné
ZŠ- nenormatívne – asistent
učiteľa
ZŠ- 5%-né zvýšenie platov
Hmotná núdza –strava, ŠP-ZŠ
Matrika – prenesený výkon ŠS
REGOB-prenesený výkon ŠS
Pozemné
komunikácie-prenes.
Výkon

MŠVaV
MŠVaV
MŠVaV
MŠVaV
MŠVaV
MŠVaV

0 OchranaŽP-prenes. výkon
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MF SR
ÚPaSV
MV SR
MV SR
ObÚ
CDaPK
Trnava
ObÚ ŽP
Trnava

0 Stavebný

poriadokprenes.
výkon
Vojenské hroby-prenes.výkon

1109,49

1109,49

9,71

9,71

865,42
4 498,06

4 498,06

0 Voľby VÚC
0 Na riešenie cestnej infraštruktúry

1 713,19

1 713,19

0 Azylové

3 000,00

3 000,00

0

240 509,63

240 398,13

111,50

865,42

0

zariadenie-úhrada
výdavkov
Vybudovanie
kamerového
systému - kapitálový transfer
Spolu

MDVRR
SR
ObÚ org.
Trnava
MV SR
MV SR
ObÚ
Trnava
MV SR
MDVRR
S

Dotácie zo štátneho rozpočtu boli vyčerpané na každom úseku na 100 %. Výnimku
tvoria finančné prostriedky poskytnuté ako nenormatívne finančné prostriedky na
dopravné žiakov ZŠ s VJM vo výške 111,50 €. / zostatok z roku 2012 bol
136,88€/. Zostatok dopravného v sume 111,50 € ZŠ zaslala na osobitný účet obce
dňa 20.12.2013. Podľa § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bežný transfer poskytnutý po 1.
októbri rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného
rozpočtového roka , možno použiť výnimkou miezd a platov do 31. marca
nasledujúceho rozpočtového roka. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách č.
583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov tieto finančné prostriedky budú v roku
2014 finančnou operáciou zapojené do rozpočtu- príjmov obce a poukázané na
účet ZŠ s VJM na použitie.
Finančné prostriedky v sume 222 532,29 €, 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/a dotáciu na originálnu kompetenciu , na 5 %-né
zvýšenie tarifných platov.
Okrem toho bol poukázaný na účet ZŠ zostatok
dopravného pre žiakov z roku 2012 v sume 136,88 € , čo bolo zapojené do
rozpočtu 2013 finančnou operáciou. Koncom roku
bol vrátený na účet obce
111,50 € / zostatok dopravného /. Účtovníctvo ZŠ s VJM obsahuje čerpanie týchto
prostriedkov.
Transfery v rámci verejnej správy Úrad práce, soc. vecí a rodiny – Operačný program Zamestnanosť a sociálna
inklúzia / položka 312 001,
zdroj: 11T1- ESF, 11T2-spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu/:
V roku 2013 obec obdŕžala podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti nasledovné bežné transfery /v €/:
Poskytnutý
transfer :
3 692,08

Vyčerpaný
transfer:

Zostatok Účel:
Poskyk 31.12.
tovateľ:
2013
3692,08
0 § 50 j- na čistenie verejných ÚPaSV
priestranstievoktóber 2013/
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obdobie

júl-

Dun.
Streda

Transfer podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti –na
čistenie verejných priestranstievÚrad práce, soc. vecí a rodiny v Dun. Strede na vytvorenie 2 pracovných miest na 9
mesiacov poskytol príspevok podľa dohody č. 11/§50j/NS2013 zo dňa 26.6.2013.
Zamestnanci boli prijaté na dobu od 1.7.2013 do 31.3.2014. Výška poskytnutého
príspevku bola vo výške 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, maximálne
461,60 € na jedného zamestnanca na 1 mesiac. Príspevok sa skladá z príspevku
zo štátneho rozpočtu a príspevku z ESF. Vzájomný pomer medzi prostriedkami
spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a prostriedkami ESF bol 15% : 85%.

Transfery v rámci verejnej správy
rozpočtu / 322 001,
zdroj: 11K1, 11K2 /:
Poskytnutý
transfer :
149 079,75

- z prostriedkov EPFRV a

štátneho

Vyčerpaný
transfer:

Zostatok Účel:
Poskyk 31.12.
tovateľ:
2013
149 079,75
0 Refundácia výdavkov na akciu Pôdohosp
Úprava námestia

platobná
agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra v Bratislave platobným príkazom č.
1335090042
zo dňa 18.4.2013
poukázal finančné prostriedky
v sume
149 079,75 € ako refundáciu výdavkov na akciu Úprava námestia na parc. č.
6/1,109,113/5, 113/9,137/4 v obci Rohovce. Úprava námestia
bola
predfinancovaná z úveru v roku 2012 a realizovaná v zmysle Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného prostriedku z fondu Európskeho spoločenstva č. zmluvy
8000013 zo dňa 19.3.2012 / Názov projektu Program rozvoja vidieka SR 20072013 /. Na základe vyjadrenia MF SR zo dňa 20.4.2011 prijaté prostriedky na
refundáciu predtým vynaložených výdavkov z vlastných zdrojov rozpočtu obce
alebo z prijatých úverov obcou možno použiť na splátku úveru, ktorý bol prijatý
obcou za účelom realizácie schváleného projektu financovaného z prostriedkov ES.
Celá suma bola použitá na splátku úveru.
Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu / 312 001,
zdroj: 131C /:
Poskytnutý
transfer :
22 361,96

Vyčerpaný
transfer:

Zostatok Účel:
Poskyk 31.12.
tovateľ:
2013
22 361,96
0 DPH vo výške 15%- akcia Pôdohosp
platobná
Úprava námestia
agentúra

Pôdohospodárska
platobná agentúra v zmysle
Usmernenia
Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100
o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam na žiadosť obce na investičnú akciu
Úprava námestia, ktorá bola realizovaná v roku 2012 uhradila DPH vo výške 15% ,
t. j. v sume 22 361,96 €. Na základe vyjadrenia MF SR zo dňa 20.4.2011 prijaté
prostriedky na refundáciu predtým vynaložených výdavkov z vlastných zdrojov
rozpočtu obce alebo z prijatých úverov obcou možno použiť na úhradu iných
výdavkov podľa potreby obce pri dodržiavaní príslušných ustanovení zákona č.
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583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy . /Akcia Úprava
námestia
bola realizovaná na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného prostriedku z fondu Európskeho spoločenstva č. zmluvy 8000013 zo
dňa 19.3.2012 , Názov projektu Program rozvoja vidieka SR 2007-2013.
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Všetky transfery boli vyúčtované.
c, voči rozpočtom iných obcí

Obec
Kyselica

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

11,07

11,07

0

Dotácia bola určená pre ZŠ s VJM Rohovce na zabezpečenie zvýšenia platov
zamestnancov regionálneho školstva financovaného
z rozpočtu
územnej
samosprávy v nadväznosti na ustanovenie v §5 ods. 2 zákona č. 38/2012 Z. z. o
ŠR na rok 2013, ktorým sa upravujú platové tarify pedagogických a odborných
zamestnancov odmeňovaných podľa prílohy č. 7 zákona č. 553/2003 Z.z. o 5 %
a na rozhodnutie vlády SR
týkajúce sa rastu platov nepedagogických
zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúce úrovni 5 % tarifných platov.

7. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým
osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4
zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2013 poskytla dotáciu právnickej
v Rohovciach na podporu športovej činnosti v obci.

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

osobe-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-23 469 €

Športový klub - bežné výdavky-

Športovému

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-33 469 €

klubu

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3
)

-40

Dotácia bola použitá na úhradu cestovných náhrad. K 31.12.2013 bola vyúčtovaná
dotácia v plnej výške.

8. Hodnotenie plnenia programov obce
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2012
uznesením č.127 . Pôvodný celkový rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako
vyrovnaný. Bežný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový .
Rozpočet bol zmenený počas roka 3 krát / 3 rozpočtové opatrenia/:
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-

prvá zmena schválená dňa 25.4.2013 uznesením č. 149/2013
druhá zmena schválená dňa 21.11.2013 uznesením č. 171/2013.
tretia zmena schválená dňa 12.12.2013 uznesením č. 185/2013.

Plnenie výdavkov v €
Program

01-Plánovanie,
manažment,
kontrola
01 01 –
Manažment obce
01 02 Členstvo
obce
v združeniach
02- Propagácia,
prezentácia obce
02 01 – Obecná
kronika
02 02- Pamätná
kniha
02 03- Hlásnik

Názov výdavku

11 905

Rozpočet
po
zmenách
12 355

Skutočnosť
k
31.12.2013
12 105,27

10 305

10 755

10 522,80

1 600

1 600

1 582,47

5 766

7 225

7 009,11

Odmena

66

66

0

Odmena

100

135

132,55

1 340

1 080

1 076,40

350

535

533,22

3 910

5 409,00

5 266,94

5 272

5 804

5 156,76

954

1 491

1 447,14

1 313

1 277

1 276

834

834

232,83

1 793

1 808

1 807,10

378

394

393,69

27 790

27 894

26 952,77

Mzdy, odvody kontrolóra,
školenia, audít, odmeny
poslancov, audít
Členské poplatky

Odmena, tlač, grafická

Schválený
rozpočet

úprava
02 04 – Webová
stránka obce
02 05 –Tradičné
podujatia obce
03- Služby
občanom
03 01 –
Cintorínske služby
03 02- Stavebný
úrad
03 03- Obecný
rozhlas
03 04- Matričná
činnosť

03 05- Evidencia
obyvateľstva

Odmena
Všeobecný materiál, ,vecné
dary,všeobecné služby,
vystúpenie

Elektrina, vodné ,
všeobecný materiál
Bežný transfer- Spoločný
úrad- prenesený výkon
štátnej správy
Poplatky, odvody, údržba,
materiál
Mzdy, odvody, energie,
materiál, knihy, ošatenie –
prenesený výkon štátnej
správy
Energie, poštovné,
všeobecný materiálprenesený výkon štátnej spr

04- Odpadové
hospodárstvo
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04 01 – Zber
a likvidácia
odpadu
04 02- zberný dvor
05- Komunikácie

Všeobecné služby, odvoz,
uskladnenie

26 510

27 074

26 266,97

Elektrická energia,
všeobecné služby
Dopravné tabule, údržba
ciest

1 280

820

685,80

660

13 766

12 039,09

55 246

59 442

57 727,44

55 076

59 153

57 431,98

170

289

295,46

13 448

14 322

13 379,61

13 448

14 322

13 379,61

16 638

39 403

36 464,41

06 - Vzdelávanie
06 01- Materská
škola
06 02- Základná
škola
07- Šport
07 01 - Podpora
športovým klubom

Interiérové vybavenie,
energie, mzdy, odvody,
materiál,stravovanie
oplotenie, , poistenie

Podpora športovým
klubom,mzdy,
odmeny,materiál,energie

08- Kultúra
08 01- Knižnica

Knihy, odmeny

920

1009

988,47

08 03- podpora
kultúrnej mobility
08 04 – Kultúrny
dom
09- Prostredie
pre život
09 01- Verejné
osvetlenie
09 02- VZ a
Ochrana ŽP
09 03 –
Bezpečnosť
obyvateľov
10- Sociálne
služby
10 01- Sociálna
pomoc v hmotnej
10 03 –
Starostlivosť
o dôchodcoch
10 04Opatrovateľská sl
11Administratíva
Spolu

Vystúpenie

250

420

170

15 468

37 974

35 295,94

14 684

30 113

28 645,51

Energie, materiál, údržba

11 000

12 705

11 909,96

materiál-,akcia z ES
Úprava parku, kosenie
Odmena skladníka CO,
požiarna ochrana- energie,
materiál, poistenie

1 924

8 189

7 857,31

1 760

9 219

8 878,24

5 232

6 193

4 265,43

600

986

685,83

2 500

3 075

2 972,90

2 132

2 132

606,70

311 933

343 620

331 933,76

468 574

560 137

535 679,16

Mzdy, odmeny, prevádzka

Jednorázove sociálne
výpomoce
Zariadenie, materiál, bežné
transfery, Deň dôchodcov
Mzdy, odmeny, odvody
Mzdy, odvody, energie,
materiál,oprava, nájomné
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Program 01: Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer: harmonicky rozvinutá obec
V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s riadením obce, výdavky na kontrolnú
činnosť, audítora, členstvo v združeniach a odmeny poslancom a komisiám obce,
výdavky na reprezentačné.
PHSR bol prijatý v roku 2007. Výkon samosprávy celý rok bol zabezpečený
a plynulý. Bolo 6 zasadnutí Obecného zastupiteľstva / plán bol 6/. Percento účasti
poslancov na zasadnutiach bolo 92,59 %. Kontrola výkonu práv a povinností bola
kontinuálna , hlavný kontrolór vykonal 15 kontrôl . Vzdelávanie zamestnancov
bolo zabezpečené, počet plánovaných školení bolo 12, skutočný počet bol 12. Boli
to školenia organizované s RZOPO Rovinka v oblasti miezd, daní, účtovníctva
a verejnej správy. S týmito školeniami z odborného hľadiska zamestnanci boli
spokojní. Rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu bolo zabezpečené
členstvom v 6 združeniach -ZMOS Bratislava, ZMOŽO Dunajská Streda, ZOHŽO
Šamorín, Mikroregión
Dunajská Magistrála Lehnice, , RZOPO Regionálne
vzdelávacie centrum Rovinka , Občianske združenie Agroprameň Lehnice.
S činnosťou všetkých spomínaných združení obec je spokojná, združenia v plnej
miere podporujú a pomáhajú obciam.

Program 02: propagácia, marketing a prezentácia obce
Zámer: zachovať tradíciu centrálnej obce
V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s vedením obecnej kroniky, pamätnej
knihy, výdavky na redakciu webovej stránky obce,
organizácia podujatí
propagujúcich obec (maškarný ples detí MŠ ,oslava 15. marca, Deň matiek, Deň
učiteľov, Deň detí,
Obecný deň, slávnostné uvítanie novorodencov obce, uvítanie
prvákov v ZŠ s VJM v Rohovciach, zabíjačkový deň , adventný koncert, vianočná
slávnosť /.
V roku 2013 s cieľom zachovať dôležité momenty zo života obce boli spracované
14 zápisov do pamätnej knihy / 11 novorodencov, 2 sobáše, Deň dôchodcov/.
V roku 2013 informovanosť obyvateľov o dianí v obci sa uskutočnili cez webovú
stránku obce www.rohovce.sk, tam sú uverejnené najdôležitejšie informácie ako
kalendár udalostí, schválené VZN , zápisnice z rokovania OZ, žiadosti atď. Počet
návštevníkov webovej stránky počas roka bolo 5 887 / stav k 31.12.2013 bol 25
555/ Informovanosť obyvateľov sa uskutočnila aj prostredníctvom obecných novín
Hírnök- Hlásnik, ktorý bol vydaný 3x v minulom roku. Podarilo sa zabezpečiť
zachovanie tradičných udalostí v obci, nakoľko počet usporiadaných tradičných
udalostí bolo 11 / maškarný ples detí MŠ, oslava 15. marca, Deň matiek, Deň
učiteľov, Deň detí, Obecný deň, slávnostné uvítanie novorodencov obce, uvítanie
prvákov v ZŠ s VJM v Rohovciach, zabíjačkový deň , adventný koncert, vianočná
slávnosť /.

Program 03: Služby občanom
Zámer: pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce, ústretová obec
Program obsahuje výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec. Konkrétne
ide o výdavky na cintorínske služby, stavebný úrad prostredníctvom Spoločného
úradu, , obecný rozhlas, matričná činnosť, evidencia obyvateľstva.
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S cieľom bolo zabezpečiť údržbu cintorín a a domu smútku. Plocha cintorína vo
výmere 6570 m2 bola v údržbe počas celého roka, kosenie bolo zabezpečené s 2
pracovníkmi.
Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku obec zabezpečí cez
Spoločný úrad Šamorín. Hlavnou úlohou úradu je príprava podkladov na
rozhodovaciu činnosť starostov obcí . Cieľom v oblasti stavebného poriadku je
flexibilná
regulácia výstavby v obci v súlade s jej územným plánom. Percento
konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách za rok 2013 predstavuje:
91,3 %.
Obecný rozhlas má dôležitú úlohu pri informovaní obyvateľov/ hlavne starších /
o aktuálnom dianí v obci , ktorí nemajú k dispozícií počítače a Internet. Počet
udržiavaných reproduktorov v roku 2013 bol 38. S cieľom skvalitniť túto službu
obec vymenila rozhlasovú ústredňu.
Matričnú činnosť a evidenciu obyvateľstva vykonáva obec ako prenesený výkon
štátnej správy obciam. Výdavky na tieto činnosti hradil štát zo štátneho rozpočtu.
Matričný úrad zabezpečí služby aj pre susedné obce Kyselica a Báč, kde nie je
zriadený matričný úrad. Úlohy vykonáva 1 matrikárka na 0,1 % úväzok. Počet
úkonov za rok 2013 bolo 61/ sobáše, úmrtia, zmocnenia k uzavretiu manželstva,
výpisy z matrík, uznania otcovstva atď./. Evidenciu obyvateľstva zabezpečí 1
pracovníčka na 0,1 % úväzok. Počet úkonov za rok 2013 bolo 100.

Program 04: Odpadové hospodárstvo
Zámer: Čistá a ekologicky orientovaná obec
V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu, nakladanie s
odpadovými vodami a výdavky spojené s likvidáciou divokých skládok. Množstvo
zozbieraného odvezeného odpadu v tonách za rok 2013 predstavil
661,57 t
V obci bola zavedená separácia odpadu. Separuje sa papier, sklo, staré nepotrebné
lieky, batérie, elektrické domáce spotrebiče, kovový odpad, drevený odpad,
akumulátory, textílie, opotrebované pneumatiky , plechovky od konzerv, plasty
a obaly tetra-pack. Vyseparovaný odpad zo všetkého v obci predstavuje 50,10
%. Od 1. júla 2005 je zavedený poplatok za vývoz netriedeného odpadu na zberný
dvor do veľkokapacitných kontajnerov , poplatok je 1,50 €/100 l a platí sa
v žetónoch zakúpených na Obecnom úrade v Rohovciach . Žetóny v roku 2013
boli predané v počte 1 130 kusov.

Program 05: Komunikácie
Zámer: Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci – dostupná obec
V programe sa rozpočtujú výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a údržbu ciest a
chodníkov. Program tiež zahŕňa materiál na posyp. Financuje sa aj oprava
vozoviek. Spevnené
komunikácie počas celého roka
boli udržiavané s 2
pracovníkmi. Počas zimnej sezóny bol zabezpečený posyp a očistenie ciest od snehu
a cesty boli prejazdné. Celková udržiavaná
dĺžka
obecných spevnených
komunikácií bolo 18,14 km. Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených
komunikácií bolo 2,4 km. Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie ciest
v zimnej sezóne 125 min. Kvalita vozoviek v dôsledku vybudovania kanalizácie nie
je dokonalá , údržba vozoviek bude potrebná aj v ďalších rokoch. Na údržbu ciest,
na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke boli
použité finančné prostriedky zo ŠR / MDDRR SR/ v sume 4498,06 €, a finančné
prostriedky / MV SR/ na úhradu nákladov v súvislosti azylovým zariadením
v Rohovciach v sume 1713,19 €,
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Program 06: Vzdelávanie
Zámer: Moderné a progresívne školstvo v obci
V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb
materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. Počet detí
v MŠ
k 31.12.2013 bolo 35 . V nasledujúcich rokoch očakávame ďalší rast
počtu detí . Počet žiakov v ZŠ s VJM predstavil 94 . V budúcich rokoch možno
očakávať rovnaký počet detí. Počet vydaných obedov v Školskej jedálni v roku
2013 bolo 19 449. Školský klub navštevovalo 30 žiakov a počet krúžkov
predstavoval 8.

Program 07: Šport
Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám
Program zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu športových aktivít obyvateľov
a záujmových združení v obci. V obci najväčšiu obľúbenosť má futbalový klub. Počet
aktívnych futbalistov predstavuje celkom 51, z toho dospelí 17, dorastenci 15,
žiaci 19. V roku 2013 bolo celkom 98 odohraných zápasov , z toho dospelí hrali 38,
dorastenci 35 a žiaci 25. Športový areál počas celého roka bol udržiavaný.
Viacúčelové športové ihrisko bolo odovzdané do užívania v roku 2009 a je prístupné
za úhradu aj pre verejnosť.

Program 08: Kultúra
Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov
V programe sú rozpočtované výdavky na knižničné služby obce a podporu
kultúrneho vyžitia jej obyvateľov. Do knižnice bolo zakúpených 77 ks kníh a počet
výpožičiek predstavoval 323. Knižnica je otvorená raz za týždeň , v každý piatok
od 16.00- 17.00 hod. Počet udržiavaných cirkevných pamiatok v obci je 6. V roku
2013 s podporou obce bolo organizovaných
celkom 5 podujatí . Kultúrny dom
kvôli modernizácie nebol v prevádzke počas letných mesiacov. Bola uskutočnená
modernizácia kultúrneho domu - výmena stavebných otvorov z nenávratného
finančného príspevku z prostriedkov EPFRV a ŠR a z vlastných prostriedkov.

Program 09: Prostredie pre život
Zámer: Estetická a príjemná obec, kde sa jej obyvatelia cítia príjemne
V programe sa rozpočtujú výdavky na verejné osvetlenie, verejnú zeleň, bezpečnosť
obyvateľov a verejný poriadok. Celoročne funkčné verejné osvetlenie sa podarilo
zabezpečiť údržbou . V prípade nefunkčnosti
oprava bola zabezpečená v čo
najkratšom čase. Kosenie a udržiavanie verejného priestranstva bolo zabezpečené
s 2 stálymi pracovníkmi a s 2 pracovníkmi, ktorí boli prijatí v rámci § 50j zákona
č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti na čistenie verejných priestranstiev na
dobu od 1.7.2013 do 31.3.2014. Výmera kosených plôch predstavila 37 000 m2.
Požiarnu ochranu zabezpečil dobrovoľný požiarny zbor, ktorého členovia aktívne sa
zúčastnili aj na súťažiach. V oblasti verejného poriadku bol vybudovaný kamerový
systém z dotácie zo ŠR SR a z vlastných prostriedkov obce/ z rezervného fondu/.
V rámci tohto projektu v obci bolo umiestnených 5 digitálnych kamier a to na
frekventovaných miestach obce, čím je možné sledovať prípadný výskyt trestnej
činnosti.
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Program 10: Sociálne služby
Zámer: Obec bez sociálnych problémov
V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu Klubu dôchodcov, na organizáciu
Dňa dôchodcov, opatrovateľskú službu v obci a na podporu občanov v krízových
sociálnych situáciách. V roku 2013 nebola opatrovaná žiadna dôchodkyňa v rámci
opatrovateľskej služby. Sociálna výpomoc bola poskytnutá rodinám s maloletými
deťmi, zdravotne postihnutým občanom
a občanom v hmotnej núdzi. Počet
poskytnutých dávok bolo 5, z toho 3 pre občanov v hmotnej núdzi . Výdavky na
pohreb 1 občana bol
financovaný z prostriedkov obce, nakoľko rodina bola
v hmotnej núdzi. Uznesením OZ Rohovce č.17 zo dňa 22.3.2011 bolo schválené
zabezpečenie stravovania pre dôchodcov v Školskej jedálni pri ZŠ v Rohovciach za
výhodnú cenu. Obec prispieva na stravovanie miestnych dôchodcov v školskej
jedálni sumou 0,20 € na 1 obed. Výhodné stravovanie využívalo 12 dôchodcov.
V rámci starostlivosti o dôchodcoch bol organizovaný Deň dôchodcov. Na tomto
podujatí sa zúčastnilo 112 dôchodcov. Na základe § 6 VZN obce Rohovce č.3/2009
o poskytovaní jednorázovej dávky obec poskytla dôchodcom s trvalým pobytom
v obci Rohovce- jubilantom 80 ročným a starším jednorázový finančný príspevok
vo výške 20 € /31 dôchodcom/. V obci pôsobí klub dôchodcov, počet členov je 32.
Žiaľ, v obci už nefunguje pravidelné organizovanie darovania krvi.

Program 11: Administratíva
Zámer: Maximálne funkčný obecný úrad
V programe sa rozpočtujú mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu, ktoré sa
nedajú alokovať do jednotlivých podprogramov, energie obecného úradu, služby
nakupované pre fungovanie obecného úradu. Ďalej sa rozpočtujú výdavky spojené
s obstaraním a starostlivosťou o majetok obce, právne služby pre obec. V súvislosti
so zvýšením administratívnych úloh a počtom obyvateľov od októbra 2011 bol
prijatý ďalší administratívna pracovník na 100 % pracovný úväzok
v rámci
Projektu „ Chránená dielňa“. Počet administratívnych zamestnancov predstavuje 3.
Bola uskutočnená modernizácia administratívnej budovy - výmena stavebných
otvorov z nenávratného finančného príspevku z prostriedkov
EPFRV a ŠR
a z vlastných prostriedkov obce.

Tabuľky:
Tabuľka č. 1
Príjmy- obec / v € /:

Bežné:
Kapitálové:
Spolu:

Schválený
rozpočet
549 407
171 547
720 954

Upravený
rozpočet
633 245
153 310
786 555

Plnenie:

%:

631 520,20
153 309,75
784 829,95

99,73
100,00
99,78

Tabuľka č.2
Príjmy-rozpočtová organizácia ZŠ / v € /:

Bežné:
Kapitálové:
Spolu:

Schválený
rozpočet
10 708
0
10 708

Upravený
rozpočet
12 508
0
12 508
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Plnenie:
12603,75
0
12 603,75

%:
100,00
0
100,00

Tabuľka č. 3
Výdavky- obec / v €/:

Bežné:
Kapitálové:
Spolu:

Schválený
rozpočet
293 934
0
293 934

Upravený
rozpočet
334 829
50 668
385 497

Plnenie:

%:

310 374,08
50 665,33
361 039,41

92,70
99,99
93,66

Tabuľka č. 4
Výdavky- rozpočtová organizácia ZŠ / v €/:

Bežné:
Kapitálové:
Spolu:

Schválený
rozpočet
263 088
0
263 088

Upravený
rozpočet
278 020
0
278 020

Plnenie:

%:

278 004,98
0
278 004,98

100,00
0
100,00

Tabuľka č. 5
Finančné operácie / v €/:
Schválený
rozpočet
Príjmy:
Výdavky:

0
0

Upravený
rozpočet
73 365
174 640

Plnenie:

%:

73 362,21
174 639,75

100,00
100,00

Tabuľka č.6
Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov v €

Druh
peňažného
fondu:
Sociálny fondOcÚ
Sociálny fond
ZŠ s VJM
Rezervný fond

Počiatočný
stav
k 1.1.2013
433,16

Správa
bytov
súp. č. 190

Príjem:

Použitie:

Stav
k 31.12.2013

1140,36

1074,20

499,32

667,20

1 761,70

1 937,35

491,55

43 011,81

18 226,09

35 671,22

25 566,68

2 235,15

417,48

2004,26

648,37

35

Tabuľka č.7

Aktíva – OcÚ k 31.12.2013:
Nadobúdacia
Oprávky
cena
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
942,38
942,38
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
19 630,08
19 630,08
Pozemky
121 656,47
0
Stavby
1 138 295,65
660 341,96
Samostatné hnuteľné veci
24 822,17
14 514,81
Dopravné prostriedky
25 287,12
25 287,12
Drobný dlhodobý hmotný majetok
22 881,07
22 881,07
Obstaranie DHM
72 813,90
0
Dlhodobý finančný majetok
189 083,43
0
Materiál
1 169,11
0
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce
0,24
0
Poskytnuté prevádzkové preddavky
0
0
Pohľadávky z ned. príjmov
1 049,47
0
Pohľadávky z daňových príjmov
4 411,72
0
Iné pohľadávky
3 275,61
0
Finančné účty
84 223,08
0
Náklady budúcich období
2 116,33
0
Príjmy budúcich období
366,,74
0

Spolu: aktíva

1 712 024,57

743 597,42

Zostatková
cena

121
477
10

72
189
1

1
4
3
84
2

0
0
656,47
953,69
307,36
0
0
813,90
083,43
169,11
0,24
0
049,47
411,72
275,61
223,08
116,33
366,74

968 427,15

Tabuľka č. 8

Pasíva – OcÚ- k 31.12.2013:
Stav k 31.12.2013
Nevysporiadaný výsledok z min. rokov
Výsledok hospodárenia za bežné obdobie
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Ostatné dlhodobé záväzky
Záväzky zo sociálneho fondu
Dodávatelia
Iné záväzky
Ostatné záväzky
Zamestnanci
Ostatné priame dane
Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poist.
Bankové úvery
Výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období

Spolu pasíva:

678 255,79
14 471,69
10 394,07
111,50
648,37
499,32
2 439,65
337,22
3,19
7 698,09
671,58
4 754,75
41 812,10
206 311,23
18,60

968 427,15
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Tabuľka č.9
Aktíva – ZŠ s VJM k 31.12.2013:
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

Oprávky

8002,58

Zostatková
cena

8002,58

2 479,96

0

2 479,96

997,33

0

997,33

34 365,65

0

34 365,41

0

0

0

45 845,52

8002,58

37 842,94

Tabuľka č. 10
Pasíva – ZŠ s VJM v €
Stav k 31.12.2013
Nevysporiadaný výsledok z min. rokov
Výsledok hospodárenia za bežné obdobie
Rezervy
Zúčt. transferov rozpočtu obce
Záväzky zo sociálneho fondu
Nevyfakturované dodávky
Dodávatelia
Iné záväzky
Zamestnanci
Ostatné záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poist.
Daň z príjmov
Ostatné priame dane
Transfery a ost- zúčt.
Spolu pasíva:

- 11 739,90
- 791,06
12 130,05
0,24
491,55
0
3 819,14
268,09
18 165,36
147,69
11 803,50
0
2 783,28
765

37 842,94

Dátum vyvesenia: 25.5.2014
Dátum zvesenia: 25.6.2014
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Návrh
Uznesenie OZ Rohovce č. ………….

z ………………….

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
1. Záverečný účet obce Rohovce a celoročné hospodárenie za rok 2013
bez

výhrad /podľa § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov/

2. prebytok

rozpočtu obce v sume

158 389,31 €

zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,

3, zaradenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov
poskytnutých v roku 2013 zo štátneho rozpočtu do rozpočtu obce
na rok 2014 ako príjmovú finančnú operáciu vo výške
111,50 €
4, použitie prebytku celkového rozpočtu
v sume

na tvorbu rezervného fondu
57 000,27 €
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