Konsolidovaná výročná správa
(uvádza údaje z individuálnej výročnej správy)

Obce Rohovce

za rok 2014
Vzatá na vedomie Obecným zastupiteľstvom Obce Rohovce č. uzn. 59 zo dňa 19.11.2015
Spracovaná na základe §20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.

Vypracovala:

Štatutárny zástupca:

Ing. Orbánová Piroska
samostatná odborná referentka

Bc.Eugen Horváth
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Nájsť optimálny model vo fungovaní samosprávy nie je úloha jednoduchá a dnes na ňu
neexistuje žiadny recept. Každý starosta sa snaží svojou prácou prispieť k zveľaďovaniu
obce a jej majetku. Aj v mojom prípade to nie je inak. Teším sa z každého úspechu, ktorý
naša obec dosiahne, na každý pozitívny krok dopredu , čo prispeje k lepšiemu životu našich
občanov. Práca vo vedení obce nemá merateľné kritérium – tým môže byť len spokojnosť
obyvateľov. Konsolidovaná výročná správa Obce Rohovce za rok 2014, ktorú Vám
predkladám, poskytuje reálny pohľad na činnosť obce a zobrazuje dosiahnuté výsledky
v uplynulom roku. Je to dokument, ktorý nielen formou čísiel a tabuliek hodnotí ako obec
nakladala s finančnými prostriedkami v roku 2014, ale poskytuje aj základné informácie
o majetkovej a finančnej situácii, súhrn za všetky účasti konsolidovaného celku a ostatné
dôležité informácie o obci a jej organizáciách ako konsolidovanej účtovnej jednotky.
V roku 2014 sa nám podarilo uskutočniť modernizáciu budovy požiarnej zbrojnice
/výmenu brány / z nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EPFRV a rekonštrukciu
námestia v centre obce z vlastných prostriedkov . Ďalej bola rozšírená plocha cintorína
nákupom pozemku a realizované detské ihriská na námestí pred kaštieľom a pri bytovke súp.
č. 350. Nakoľko v Materskej škole sa stále zvyšuje počet detí, bola rozšírená kapacita
materskej školy rekonštrukciou miestnosti. Cieľom je zachovanie Základnej školy napriek
výraznému zníženiu počtu žiakov. Samozrejme bolo potrebné vykonať aj množstvo mravčej
práce, ako napríklad starostlivosť o verejné priestranstvá, verejnú zeleň, osvetlenie, miestny
rozhlas. No aj napriek všetkým prekážkam sa nám podarilo opäť vykonať niečo pre obec
a jej obyvateľov.
Chcem verejne poďakovať všetkým občanom, ktorí svojou ochotou, obetavosťou
a množstvom práce dennodenne tvoria túto dedinu. Zachovajme všetky pekné a osvedčené
tradície našich predkov a ponúknime nové a kvalitné podmienky pre bývanie a život našim
deťom.
Bc. Eugen Horváth starosta obce
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Rohovce
Sídlo:

93030 Rohovce č.164

IČO:

00305715

DIČ:

2021168985

Štatutárny orgán obce: Bc. Eugen Horváth starosta
Telefón: 031/5598282, 031/5598227, 031/5598504
Fax:

031/5504171

Mail:

ocurohovce@stonline.sk, piroska.orbanova@mail.t-com.sk,
andrea.nagyova@mail.t-com.sk, eugen.borbely@mail.t-com.sk

Webová stránka: www.rohovce.sk

3.Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Bc. Eugen Horváth

Zástupca starostu obce:

Ondrej Csölle

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Helena Matusová, zvolená do funkcie Obecným
zastupiteľstvom Obce Rohovce uznesením č. 6 zo dňa 13.1.2011
na obdobie 6 rokov.

Obecné zastupiteľstvo: je zastupiteľský zbor zložený z 9 poslancov zvolených v priamych
voľbách , ktoré sa konali dňa 15.11.2014 na obdobie 4 roky:
1/ Ondrej Csölle- člen obecnej rady, zástupca starostu
2/ Karol Szitás – člen obecnej rady
3/ Matej Herberger - člen obecnej rady
4/ Miroslav Pálffy
5/ Zoltán László
6/ Blažej Horváth
7/ PaedDr. Bc. Anita Sido
8/ Ing. Zoltán Radványi
9/ Štefan Lentulay
Komisie:
1/ Komisia kultúry a mládeže
Predseda: PaedDr. Bc. Anita Sido
Členovia: Zoltán László
Karol Szitás
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2/ Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku
Predseda: Ondrej Csölle
Členovia: Matej Herberger
Ing. Zoltán Radványi
3/ Komisia športu
Predseda: Blažej Horváth
Členovia: Matej Herberger
Miroslav Pálffy
4/ Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda: Karol Szitás
Členovia: Štefan Lentulay
Ing. Zoltán Radványi
Obecný úrad:
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce .
Zamestnanci obecného úradu:
1/ Ing. Orbánová Piroska - účtovníctvo , majetok, matrika, osvedčovacia agenda
2/ Nagyová Andrea- evidencia obyvateľstva, dane a poplatky, mzdová evidencia
3/ Ing. Eugen Borbély - evidencia písomností , osvedčovacia agenda, stavebné konanie
4/ Dezider Bugár – údržbár
5/ Juraj Farkas- pomocný pracovník
6/ Irena Germánová – upratovačka

Rozpočtové organizácie obce :
Názov: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským –Alapiskola Rohovce
Sídlo:

93030 Rohovce č.106

IČO:

37836374

Štatutárny orgán: riaditeľka PaedDr. Alica Szilassyová
Telefón: 031/5598358
e-mail:

zsrohovce106@hotmail.com

webová stránka: www.zsrohovce.edu. sk
Príspevkové organizácie obce: nezriadené
Neziskové organizácie založené obcou: nezriadené
Obchodné spoločnosti založené obcou: nezriadené
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce
Poslaním obce Rohovce je slúžiť obyvateľom obce, riešiť základné otázky zo života obce
a efektívne a transparentne vynakladať zdroje pre rozvoj obce. Chrániť jej majetok, nakladať
s ním hospodárne , efektívne a ekonomicky.
Vízie obce
Víziou Obce Rohovce je vytvárať príjemné miesto pre život obyvateľov s rozvinutou
infraštruktúrou a s vysokým štandardom služieb. Vytvárať také podmienky, ktoré prilákajú
do obce nových občanov .

Ciele obce:
Cieľom Obce Rohovce je zabezpečiť občanom pokojný a bezpečný život v čistom,
v kľudnom prostredí.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec Rohovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
Obec Rohovce je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom
a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obec Rohovce ako samostatný
územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.
Konsolidovaný celok tvoria: :
Materská účtovná jednotka

Obec Rohovce

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky

93030 Rohovce č. 164

IČO:

00305715

Dcérska účtovná jednotka

Základná škola s VJM – ALAPISKOLA

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky

93030 Rohovce č. 106

IČO:

37836374
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5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce :
Obec Rohovce je obec na Slovensku , leží na Podunajskej nížine, v južnej časti Žitného
ostrova, v okrese Dunajská Streda.
Susedné mestá a obce : Kyselica, Trnávka, Báč, Blatná na Ostrove
Celková rozloha obce: 1 641 ha
Nadmorská výška: v strede obce je 124 m n.m. , v chotári 122-125 m n.m.

5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov :
Počet obyvateľov: 1155 obyvateľov k 31.12.2014
Národnostná štruktúra podľa posledného sčítania z roku 2011:
- slovenská
- maďarská
- rómska
- česká
- ukrajinská
- ruská
- iná
- nezistená

:

204
852
7
5
1
3
5
115

:
:
:
:
:
:
:

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu podľa posledného sčítania z roku
2011:
Rímskokatolická cirkev:
Gréckokatolická cirkev:
Pravoslávna cirkev
:
Evanjelická cirkev
:
Reformovaná krešťanská cirkev:
Bez vyznania:
Iné:
Nezistené:

895
4
3
24
19
100
5
142

Vývoj počtu obyvateľov :
Rok 1995:
Rok 2000:
Rok 2010:
Rok 2011:
Rok 2012:
Rok 2013:
Rok 2014:

1022
1038
1135
1192
1132
1143
1155
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5.3 Ekonomické údaje
Vývoj nezamestnanosti:
Nezamestnanosť v obci k 31.12.2014:
Nezamestnanosť v okrese k 31.12.2014:

9,80 %
11,78 %

5.4 Symboly obce
Symboly obce Rohovce / erb, vlajka, pečať/ sú zapísané v Heraldickom registri SR.
Erb je zapísaný v tejto podobe: v zelenom štíte na oblej čiernej, striebrom šikmo mrežovanej
pažiti zlatý obrátený pluh so striebornými radlicami, sprevádzaný vľavo hore úzkym
zlatostriebrorne štvrteným zahroteným svätoondrejským krížom.
Vlajka obce pozostáva z 5 pozdľžných pruhov vo farbách zelenej / 3/9/, žltej / 1/9/, bielej /
1/9/ a zelenej / 3/9/. Vlajka má pomer strán 2“3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi
zástrihmi , siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať je okrúhla, uprostred s erbom Obce Rohovce a kruhopisom Obec Rohovce.
5.5 Logo obce- Obec Rohovce nemá
5.6 História obce
Obec leží v južnej časti Žitného ostrova. Prvý krát sa spomína ako Zeroa v písomnej správe o
obci z roku 1250. V listine zo Žigmundových čias sa spomína v roku 1392 ako Zarwa
neskoršie ako Nagzarwa. Obec sa však spomína aj pod menom Svätý Ondrej, po tejto obci však
už v stredoveku stráca stopa. Dnes používaný názov dostala obec po roku 1948.
Obec patrila viacerým šľachtickým rodinám. V stredoveku tu bývali rodiny Bazini a
Szentgyörgyi. Prvým písomne doloženým zemepánom je rodina Sárkányovcov, ktorá tu
postavila hradný kaštieľ s vodnou priekopou. V roku 1521 ako hosť zastavil počas cesty do
Budapešti aj kráľ Ľudovít II. s manželkou. Vodný hrad neskôr patril Illésházyovcom. Na jeho
priečelí je dodnes Illésházyovský erb. Štefan Illésházy v roku 1570 nechal prestavať. Dnešný
vzhľad získal po druhej veľkej prestavbe v roku 1730. Je dvojpodlažná budova so štvorcovým
pôdorysom s uzavretým arkádovým dvorom. Okolo kaštieľa je chránený park. Potom kaštieľ
zdedila rodina Batthyányiovcov a rodina Pongráczovcov. Kaštieľ rodiny grófa Pongrácza po II.
svetovej vojne sa stal prístreším školy až do roku 1971. Potom v budove bol umiestnený sklad
MV SR. Od roku 2005 kaštieľ je v súkromnom vlastníctve firmy Parcus a.s. Bratislava
a a budova slúži ako zariadenie sociálnych služieb - dom seniorov.
5.7 Pamiatky
Rímsko-katolický kostol sv.Ondreja –románsky z polovice 13. storočia, goticky
upravený v 15. a zbarokizovaný v 18. storočí, epitaf neskoro renesančný z roku 1655
Renesančný kaštiel – z roku 1570, prestavaný barokovo z 1. polovice 18. storočia,
upravený čiastočne klasicisticky v 1. polovici 19. storočia, v súčasnosti slúži ako
zariadenie sociálnych služieb
Románska kamenná krstiteľnica
Prícestná socha sv.Anny
Socha Immaculaty
Štvorhranná kaplnka
Socha sv. Jána Nepomuckého
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5.8 Významné osobnosti obce
Medzi významné osobnosti obce zaraďujeme posledných šľachetných majiteľov kaštieľa
v Rohovciach rodinu Pongráczovcov. Ďalšou významnou osobnosťou bol učiteľ Lajos
Szabó, ktorý viedol miestnu ľudovú školu od svojho založenia v roku 1892 po dobu 35 rokov.
5.9 Občianska a technická vybavenosť obce:
-základná škola
-materská škola
-telocvičňa
-futbalové ihrisko
-viacúčelové športové ihrisko s umelou trávou
-knižnica
-pošta
-verejný vodovod
-verejná kanalizácia
-kanalizačná sieť pripojená na ČOV
-rozvodná sieť plynu
-výdajňa liekov
-samostatné ambulancie zdravotnej starostlivosti
-zberný dvor
-obchody potravinárskeho tovaru
-obchody textilného a priemyselného tovaru
-pohostinstvá
-cukráreň
-pizzéria
-zariadenie sociálnych služieb

6 . Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci zabezpečuje:
1. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola Rohovce , ktorá má
právnu subjektivitu . Poskytuje primárne vzdelávanie na I. stupni základných škôl / l-4
ročníky / a nižšie sekundárne vzdelávanie na II. stupni základných škôl /5-9 ročníky/
v rámci povinnej školskej dochádzky pre deti z obce Rohovce, Kyselica, Trnávka
a Báč.
Počet detí
k 15.9.2014 bolo 87, o 7 žiakov menej oproti roku 2013.
K základnej škole patrí Školský klub a Školská jedáleň. Školský klub navštevovalo 30
žiakov a počet krúžkov predstavoval 8. Počet vydaných obedov v Školskej jedálni
v roku 2014 bolo 20 930, počet vydaných raňajok bolo 6 892 a počet vydaných
olovrantov bolo 5 335. .
2. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda je bez právnej
subjektivity. Poskytuje predprimárne vzdelávanie detí od troch do šiestich rokov
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veku a detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Počet detí
k 15.9.2014 bolo 45, o 10 detí viac oproti roku 2013.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať ďalší rast počtu detí
v Materskej škole, počet detí v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským bude aj
naďalej klesať. Z toho dôvodu jednou najdôležitejšou úlohou obce je zachrániť a zachovať
školu s vyučovacím jazykom maďarským v budúcich rokoch.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
- Obvodné zdravotné stredisko Rohovce č. 163
- Lekár pre dospelých MUDr. Milan Drugda
- Gynekológ – Mudr. Ľudovít Janek
-

Výdajňa liekov AUREA , Rohovce č. 190

Na základe analýzy bolo by potrebné zabezpečiť pre obyvateľov ordináciu detského lekára
a zubného lekára v obci. Detského lekára v súčasnosti nie je možné zabezpečiť z dôvodu
nedostatočného počtu detí, potrebné k vytvoreniu samostatného obvodu.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci
v prípade potreby zabezpečuje Obec Rohovce formou
opatrovateľskej služby pre starých, ďalej poskytnutím jednorázových sociálnych dávok pre
dôchodcov a pre obyvateľov v hmotnej núdzi a zabezpečením stravovania a s prispievaním
k stravovaniu dôchodcov v školskej jedálni .
V roku 2014 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 . 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
jeden obed. Výhodné stravovanie využívalo 10 dôchodcov. V rámci starostlivosti o
dôchodcoch bol organizovaný Deň dôchodcov. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 104
dôchodcov. Na základe § 6 VZN obce Rohovce č.3/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky
obec poskytla dôchodcom s trvalým pobytom v obci Rohovce- jubilantom 80 ročným a starším
jednorazový finančný príspevok vo výške 20 € /31 dôchodcom/. V obci pôsobí klub
dôchodcov, počet členov je 32.
V obci pôsobí zariadenie sociálnych služieb Senior Park, ktorá poskytuje zdravotnosociálnu starostlivosť tým, ktorých zdravotný stav vyžaduje trvalú opateru. Zariadenie je
v súkromnom vlastníctve.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci bol zabezpečený nasledovne :
Do knižnice bolo zakúpených 58 ks kníh a počet výpožičiek predstavoval 307. Knižnica
je otvorená raz za týždeň, v každý piatok od 16.00- 17.00 hod.
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V kultúrnom dome v roku 2014 s podporou obce bolo organizovaných celkom 10
spoločenských podujatí /tanečné zábavy, výstava, benefičný koncert pre školu, burzy/ . Bolo
zabezpečené zachovanie tradičných udalostí v obci, počet usporiadaných tradičných udalostí
bolo 11 / maškarný ples detí MŠ, oslava 15. marca, Deň matiek, Deň detí, Obecný deň,
slávnostné uvítanie novorodencov obce, uvítanie prvákov v ZŠ s VJM v Rohovciach, Deň
kukurice, Zabíjačkový deň , Adventný koncert, Vianočná slávnosť /.
V roku 2014 s cieľom zachovať dôležité momenty zo života obce bolo spracované
17 zápisov do pamätnej knihy / 11 novorodencov, 4 sobáše, Deň dôchodcov, výstava
fotografií- Zázraky Žitného Ostrova /.
Informovanosť obyvateľov o dianí v obci sa uskutočnila cez webovú stránku obce
www.rohovce.sk, tam
sú uverejnené najdôležitejšie informácie ako kalendár udalostí,
schválené VZN , tlačivá, žiadosti atď. Počet návštevníkov webovej stránky k 31.12.2014 bol
30 863.
Informovanosť obyvateľov sa uskutočnila aj prostredníctvom obecných novín HírnökHlásnik, ktorý bol vydaný 3x v minulom roku / v apríli, v júli a v novembri/
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci sú:
1. COOP Jednota Dunajská Streda – Predajňa rozličného tovaru
2. Regatex- Rengel Peter - Predajňa - odev, obuv
3. Nefelejcs- Derzsiová Irena- Predajňa – kvety, darčeky
4.Veritas Market- Varga Ladislav – Predajňa- potraviny, zelenina
5. Zmiešaný tovar- Horváth Jozef- Predajňa zmiešaného tovaru
6. Farby-laky- Fitos Pavol
7.Mäso-údeniny, potraviny- Alfréd Halász
8. Hostinec- Fitren s.r.o.
9.Borbély Ladislav Rohovce č. 30 - AUTO-AKU – oprava a predaj akumulátorov
10.Varga Peter Rohovce č. 84 - Varga Express – preprava osôb
11.László Ján Rohovce č. 81
- autoservis – oprava áut
12.BISO Schrattenecker s.r.o.- predaj a oprava poľnohospodárskej techniky
Najvýznamnejší priemysel v obci:
1. Csölle Peter Rohovce č. 158
- Kameno-produkt – kamenásrke práce
2. Horváth Blažej Rohovce č. 78 - BMD METAL – kovová výroba
3. Horváth Gašpar Rohovce č. 75 - ATYPKOV spol. s.r.o.- kovová výroba
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
1. Agromarkt poľnovýroba , Rohovce č. 290
2. Agrofarm B and M- Rohovce č. 278
3. Agrospol s.r.o. – Rohovce č. 144
4. Ing. František Matús- Benefit- prevádzka Rohovce
Tieto firmy v obci platia daň z nehnuteľnosti
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6.6 Šport
V obci pôsobí futbalový klub. Obyvatelia obce majú možnosť využívať miestnu
telocvičňu, športové ihrisko s umelou trávou, posilňovňu a tenisový kurt vo vlastníctve
súkromnej spoločnosti.
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 odohrali 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 aj verejnosti.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2014. Obec
Rohovce v roku 2014 zostavila rozpočet podľa ustanovenia §10 odsek 7) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného
rozpočtu na rok 2014. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013
uznesením č.191 .
Pôvodný celkový rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako prebytkový. Bežný
a kapitálový rozpočet tiež bol zostavený ako prebytkový . Prebytok bežného a kapitálového
rozpočtu bol použitý na úhradu návratných zdrojov financovania -na splátku úveru v rámci
finančných operácií. Rozpočet bol zmenený počas roka 4 krát / 4 rozpočtové opatrenia/:
- prvá zmena schválená dňa 27.2.2014 uznesením č. 200
- druhá zmena schválená dňa 26.6.2014 uznesením č. 217
- tretia zmena schválená dňa 6.11.2014 uznesením č. 245
- štvrtá zmena schválená dňa 11.12.2014 uznesením č. 5.

Príjmy- obec / v € /:

Bežné:
Kapitálové:
Spolu:

Schválený
rozpočet
596 923
37 555
634 478

Upravený
rozpočet
622 728
37 555
660 283

Plnenie:

%:

626 842,17
37 644,11
664 486,28

100,66
100,23
100,63

Príjmy-rozpočtová organizácia ZŠ / v € /:

Bežné:
Kapitálové:
Spolu:

Schválený
rozpočet
11 203
0
11 203

Upravený
rozpočet
12 039
0
12 039

Plnenie:
12 117,91
0
12 117,91

%:
100,65
0
100,65
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Výdavky- obec / v €/:

Bežné:
Kapitálové:
Spolu:

Schválený
rozpočet
323 571
5 000
328 571

Upravený
rozpočet
345 648
67 494
413 142

Plnenie:

%:

314 717,87
66 429,28
381 147,15

91,05
98,42
92,25

Bežné výdavky :
Oddiel:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Spolu:

Funkčná klasifikácia:
Výdavky verejnej správy
Obrana
Verejný poriadok
a bezpečnosť
Ekonomická oblasť
Ochrana životného
prostredia
Bývanie a obč. vybavenosť
Zdravotníctvo
Rekreácia,
kultúra,náboženstvo
Vzdelávanie

Rozpočet: Skutočnosť: % plnenia:
152 130
142 003,05
93,34
102
93,10
91,27
6 367
5 820,77
91,42
17 968
36 587

13 873,06
31 658,88

77,21
86,53

16 273
550
45 396

11 266,19
548,64
41 843,31

69,23
99,75
92,17

65 328

63 300,35

96,90

4 947

4 310,52

87,13

345 648

314 717,87

91,05

Sociálne zabezpečenie

Kapitálové výdavky:
Oddiel:
01
03
06
08
09
Spolu:

Funkčná klasifikácia:
Výdavky verejnej správy
Verejný poriadok
a bezpečnosť
Bývanie a občianska
vybavenosť
Rekreácia,
kultúra,náboženstvo
Vzdelávanie

Rozpočet: Skutočnosť: % plnenia:
2 000
2 000
100,00
3 000
2 371,50
79,05
35 834

35 833,92

100,00

17 060

16 630

97,47

9 600
67 494

9 593,86
66 429,28

99,93
98,42

Výdavky- rozpočtová organizácia ZŠ / v €/:

Bežné:
Kapitálové:
Spolu:

Schválený
rozpočet
275 061
0
275 061

Upravený
rozpočet
277 839
0
277 839

Plnenie:
277 790,68
0
277 790,68

%:
99,98
0
99,98
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Bežné výdavky: Z rozpočtovaných 277 839 € skutočný príjem bol 277 790,68 €, čo je
99,98 % plnenia.
Z toho:
Základná škola: mzdy, odvody, tovary a služby, transfery
225 520,88€
Školský klub :
mzdy, odvody, tovary a služby, transfery
18 304,00 €
Školská jedáleň: mzdy, odvody, tovary a služby, transfery
33 965,80 €

Finančné operácie / v €/:
Schválený
rozpočet
Príjmy:
Výdavky:

4 256
41 811

Upravený
rozpočet
74 528
41 811

Plnenie:
69 962,81
41 810,06

%:
93,87
99,99

V rámci príjmov finančných operácií bol uskutočnený prevod nevyčerpaných
finančných prostriedkov z roku 2013. Boli to finančné prostriedky poskytnuté na dopravné
žiakov pre ZŠ s VJM Rohovce vo výške 111,50 € . Ďalej sa uskutočnil prevod z rezervného
fondu vo výške 69 851,31 € / uznesenia OZ č. 192 z 12.12.2013, č. 198 z 27.2.2014, č. 197
z 27.2.2014, č. 218 z 26.6.2014/. Rezervný fond bol použitý na splátku úveru 4255,95 €, , na
obstaranie WEB stránky 2000 €, na vytvorenie detského ihriska 4470 €, na rekonštrukciu
budovy MŠ 9593,86 € , na rekonštrukciu námestia pri Pošte 35 000 €, na rekonštrukciu brány
v PZ 2371,50 €, na nákup pozemku / cintorín/ 12 160 €.
V rámci výdavkov finančných operácií sa uskutočnila splátka úveru, ktoré bola
prijatá ešte v roku 2012 na predfinancovanie investičnej akcie Úprava námestia pred
kaštieľom 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 4255,95 € za obdobie
január a február 2014. Úver touto sumou bol splácaný v celej výške.
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 a Modernizácia obecného úradu- výmena stavebných otvorov. Úvery boli
s dobou splatnosti do 31.8.2014. Splátky úverov sa uskutočnili naraz, keď Pôdohospodárska
platobná agentúra v Bratislave platobným príkazom č. 1435090037 zo dňa 3.4.2014
poukázal nenávratný finančný príspevok v sume 17 662 € na refundáciu výdavkov na akciu
Modernizácia kultúrneho domu –výmena stavebných otvorov a platobným príkazom č.
1435090040 zo dňa 3.4.2014 poukázal nenávratný finančný príspevok v sume 19 892,11 €
na refundáciu výdavkov na akciu Modernizácia budovy obecného úradu –výmena
stavebných otvorov .
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu

638 960,08

z toho : bežné príjmy obce

626 842,17

bežné príjmy RO

12 117,91

Bežné výdavky spolu

592 508,55

z toho : bežné výdavky obce

314 717,87

bežné výdavky RO

Bežný rozpočet

277 790,68

+

Kapitálové príjmy spolu

46 451,53
37 644,11

z toho : kapitálové príjmy obce

37 644,11

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

66 429,28

z toho : kapitálové výdavky obce

66 429,28

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

+

Vylúčenie z prebytku prostriedkov zo ŠR

28 785,17

17 666,36
121,82

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu po
+
vylúčení prostriedkov zo ŠR

17 544,54

Príjmy z finančných operácií

69 962,81

Výdavky z finančných operácií

41 810,06

Rozdiel finančných operácií

+

28 152,75

Celkové hospodárenie obce- prebytok

+

45 697,29

PRÍJMY SPOLU:

746 567,00

VÝDAVKY SPOLU

700 747,89

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku prostriedkov zo ŠR

+45 819,11
121,82

Celkové hospodárenie obce –prebytok

45 697,29
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§ 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 2014 predstavuje hodnotu + 17 666,36 € ,
čiže výsledok bežného a kapitálového rozpočtu, teda výsledok hospodárenia je prebytok.
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. Výška
nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŚR k 31.12.2014 predstavuje 121,82 €. 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 2015.
Prebytok v sume 17 666,36 €, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume
121,82 € je zdrojom rezervného fondu. Táto suma po odpočítaní nevyčerpaných finančných
prostriedkov predstavuje 17 544,54 €.
Zostatok
finančných operácií v sume 28 152,75 € bol spôsobený čerpaním
rezervného fondu na kapitálové výdavky . Táto suma tiež je zdrojom rezervného fondu.
Celkový rozpočet po odpočítaní nevyčerpaných finančných prostriedkov obce je
prebytkový a celkový prebytok / prevod do RF/ predstavuje sumu 45 697,29 €.

7.3 Rozpočet na roky 2015 - 2017

Skutočnosť
2014

Rozpočet
na rok
2015

Rozpočet
na rok
2016

Rozpočet
na rok
2017

596 923

626 842,17

585 560

596 398

607 877

12 604

11 203

12 117,91

11 604

12 165

12 736

596 691

644 124

608 126

638 960,08

597 164

608 563

620 613

Bežné výdavky -obec

316 537

310 374

323 571

314 717,87

322 258

319 908

317 613

Bežné výdavky - ZŠ

261 928

278 005

275 061

277 790,68

274 906

288 655

303 000

Bežné výdavky spolu

578 465

588 379

598 632

592 508,55

597 164

608 563

620 613

Prebytok/schodok BR

18 226

55 745

9 494

+46 451,33

0

0

0

Kapitálové príjmy

2 500

153 310

37 555

37 644,11

0

0

0

Kapitálové výdavky

193 950

50 665

5 000

66 429,28

0

0

0

Prebytok /schodok KR

-191 450

102 645

32 555

-28 785,17

0

0

0

PRÍJMY SPOLU (BP + KP

599 191

797 434

645 681

676 604,19

597 164

608 563

620 613

Názov položky

Skutočnosť

Skutočnosť

Schválený rozp.

2012

2013

2014

Bežné príjmy - obec

584 937

631 520

Bežné príjmy - ZŠ

11 754

Bežné príjmy spolu
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VÝDAVKY SPOLU (BV + KV)

772 415

639 044

603 632

658 937,83

597 164

608 563

620 613

Prebytok/schodok ( BR+KR

-173 224

158 390

42 049

17 666,36

0

0

0

Finančné operácie - príjmy

191 587

73 362

4 256

69 962,81

0

0

0

Finančné operácie – výdavky

0

174 640

41 811

41 810,06

0

0

0

Prebytok/schodok z FO

191 587

-101 278

-37 555

28 152,75

0

0

0

PRÍJMY CELKOM (BP+KP+FO )

790 778

870 796

649 937

746 567,00

597 164

608 563

620 613

VÝDAVKY CELKOM( BV+KV+FO
772 415
)

813 684

645 443

700 747,89

597 164

608 563

620 613

Rozdiel príjmov a výdavkov

57 112

4 494

45 819,11

0

0

0

18 363

Komentár k rozpočtu za rok 2015:
Bežný rozpočet je vyrovnaný , celkový rozpočet je vyrovnaný.
Komentár k rozpočtu za rok 2016:
Bežný rozpočet je vyrovnaný , celkový rozpočet je vyrovnaný.
Komentár k rozpočtu za rok 2017:
Bežný rozpočet je vyrovnaný, celkový rozpočet je vyrovnaný

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
Obec Rohovce a ZŠ s VJM Rohovce účtuje v sústave podvojného účtovníctva vedie
akruálne účtovníctvo od 1.1.2008 . Vo svojom účtovníctve vychádza zo zákona NR SR č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov a z Opatrenia MF SR z 8.
augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre RO, PO, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.
Účtovníctvo sa od 1.1.2009 vedie v peňažných jednotkách meny euro.
Konsolidovaná účtovná závierka má poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako
jednej ekonomickej jednotke, teda uplatniť princíp „ fiktívnej ekonomickej jednotky“
prostredníctvom
zistenia
a následného
vynechania
vzájomných vzťahov medzi
organizáciami konsolidovaného celku.
8.1. Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku Obec Rohovce
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
968 427,15
927 257,93
871 814,85

855 345,19

0,00

614,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
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Dlhodobý hmotný majetok

682 731,42

665 647,76

Dlhodobý finančný majetok

189 083,43

189 083,43

94 129,23

69 865,81

1 169,11

1399,76

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,24

0,15

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

8 736,80

9 787,30

84 223,08

58 678,60

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

2 483,07

2046,93

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok / Obec Rohovce + ZŠ s VJM Rohovce/
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
1 006 269,85
956 201,15
871 814,85

855 345,19

0,00

614,00

Dlhodobý hmotný majetok

682 731,42

665 647,76

Dlhodobý finančný majetok

189 083,43

189 083,43

Obežný majetok spolu

131 971,93

98 809,03

3649,07

3191,25

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

9 734,13

10 338,72

118 588,73

85 279,06

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

2 483,07

2 046,93

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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Analýza významných položiek za konsolidovaný celok za rok 2014: :
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
Bola zaradená WEB stránka v hodnote 2000 € a dňa 30.12.2014 vyradené morálne
opotrebované softvéry / ISKN, KEO v DOSE/ v hodnote 942,38 €.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Dňa 30.12.2014 bol vyradený Projekt –Rekonštrukcia ZŠ v hodnote 9273,58 €, nakoľko
projekt sa nerealizoval.
Stavby
Prírastok predstavuje 90 492,71 €. Bolo zaradené technické zhodnotenie rekonštrukcia
kultúrneho domu , rekonštrukcia obecného úradu, rekonštrukcia miestnosti Materskej
školy a rekonštrukcia námestia pri Pošte. Dňa 30.12.2014 bola vyradená autobusová
čakáreň pri Gabčíkovskej ceste z dôvodu fyzického opotrebovania v hodnote 331,94 €.
Samostatné hnuteľné veci
Bolo zaradené kombinované detské ihrisko pred kaštieľom v sume 3 420 € a dňa
30.12.2014 vyradený kopírovací stroj a počítač Tóth v celkovej sume 2321,08 €.
Drobný hmotný dlhodobý majetok
Bola zaradená veža so šmýkačkou na detskom ihrisku pri bytovke 350 v sume 1050 €
a vyradené : tlačiareň, počítač, písací stroj, kosačka v hodnote 2624,49 €.
Pozemky:
Bol uskutočnený nákup pozemkov parc. č. 114/31- zastavaná plocha o výmere 17 m2,
parc. č.126/2 orná pôda o výmere 993 m2, parc. č. 126/4 orná pôda o výmere 510 m2 za cenu
8 € za / 1 m2, v celkovej sume 12 160 € za účelom rozšírenia cintorína. Úbytok predstavuje
predaj pozemku parc. č. 141/5 –zastavané plochy v k. ú. Rohovce o výmere 6 m2 za cenu
15€/m2 spoločnosti Slovak Telekom a.s. Bratislava.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
K 31. 12. 2014 vo fáze výstavby sú : výstavba cesty k bytovke 157 / 17 886,61 € /
a revitalizácia obecnej zóny /9862,36 € /. Ďalej výmena brány v PZ v sume 2 371,50 € bude
zaradená v januári 2015.
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 %.
Zásoby
U obce zahŕňa nákup a predaj nádob na TKO, a zostatok PHM u dopravných
prostriedkov k 31.12.2014. K 31.12.2014 obec mal k dispozícií 36 ks plastových nádob a 22
kusov plechových nádob v hodnote 1267,20 €. Zostatok PHM predstavoval hodnotu 132,56 €.
U ZŠ s VJM v zásobách sú evidované nespotrebované potraviny v školskej jedálni v hodnote
1791,49 €.
Pohľadávky krátkodobé
Predstavoval celkom 10 338,72 €, z toho 1 381,80 € bola mýlna platba, ktorá bola
vrátená dňa 19.1.2015, ďalej neuhradené vystavené faktúry v sume 1023,25 €/vyúčtovanie
záloh za poskytnuté služby/, 1 498,68 € /miestny poplatok za odvoz TKO /, 5 883,57 €
nedoplatky na dani z pozemkov, zo stavieb, z bytov, daň za psa, 551,42 € predstavujú
nedoplatky na stravnom v školskej jedálni.
Finančné účty
Zostatok v pokladniciach OcÚ bol 881,20 €, zostatok v pokladni materskej školy bol
0. K 31.12.2014 obec vlastnil ceniny v hodnote 164,10 €, z toho stravovacie poukážky 47 ks
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po 3,15 €, poštové známky v hodnote 16,05 €. Peniaze na bankových účtov predstavovali
57 645,35 €, peniaze na ceste 12,05 €.
U ZŠ s VJM na účtoch bola suma 26 600,46 €, z toho na depozitnom účte 24 076,25 €,
na príjmovom účte 0,15 €, na účte sociálneho fondu 1010,07 €, na darovacom účte 1440 € a na
účte potravín 73,99 €.
Časové rozlíšenie:
Náklady budúcich období sú výdavky v roku 2014, ktoré sa týkajú nákladov
budúcich období. Sumu 1683,82 € tvorili: poistné 954,96 €, predplatné novín 215,18 €,
licencia KEO 254,43 € , telefon 41,65 €, členský poplatok ZMOS v sume 198,17 €, operatívny
lízing 19,43 €.
Príjmy budúcich období sú výnosy, ktoré vecne a časovo patria do roku 2014, ale sú
uhradené až v roku 2015- príjmy z NIKE , Tipsport za december 2014 v sume 29,91 €,
pohľadávka MŽP 333,20 €.

8.2. Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku / Obec Rohovce/
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
968 427,25
927 257,93
692 727,48

704 982,40

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

692 727,48

704 982,40

69 369,84

16 170,79

10 394,07

1 183,33

111,50

121,82

1147,69

1314,60

Krátkodobé záväzky

15 904,48

13 551,04

Bankové úvery a výpomoci

41 812,10

0,00

206 329,83

206 104,74

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok / Obec Rohovce + ZŠ s VJM Rohovce/
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
1 006 269,85
956 201,15
680 196,52

704 584,22
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z toho :
Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

680 196,52

704 584,22

Záväzky

119 743,50

45 512,19

22524,12

1 183,33

111,50

121,82

1639,24

2121,69

Krátkodobé záväzky

53 656,54

42 085,35

Bankové úvery a výpomoci

41 812,10

0,00

206 329,83

206 104,74

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek za konsolidovaný celok za rok 2014: :
Rezervy
K 31.12.2014 boli vytvorené na audít 850 € a na nevyfakturované dodávky - vodné
333,33 €, spolu 1183,33 €. Ne nevyčerpané dovolenky a na odvody sa rezervy nevytvárajú.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce
K 31.12. 2014 predstavuje zostatok 121,82 €. Zostatok dopravného pre žiakov,
poskytnuté v roku 2014.
Dlhodobé záväzky
U obce predstavujú záväzky voči vlastníkom bytovky súp. č. 190, kde obec je
správcom budovy/ 1015,35 € /a záväzky zo sociálneho fondu / 299,25 € /. U ZŠ s VJM sú to
záväzky zo sociálneho fondu v sume 807,09 €.
Krátkodobé záväzky
U obce k 31.12.2014 predstavujú neuhradené faktúry 1366,18 €, záväzky voči
zamestnancom/6 685,98 €/ ostatné záväzky voči zamestnancom / 437,57 €/, zúčtovanie
s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia / 4 252,71 € /, ostatné priame dane / 778,70 €/,
ostatné záväzky 29,90 € spolu 13 551,04 €. U ZŠ s VJM záväzky predstavujú celkom
28534,31 €, z toho neuhradené faktúry v ZŠ s VJM predstavujú 398,19 €, v školskej jedálni
2 455,45 €, záväzky voči zamestnancom/13 115,61 €/ ostatné záväzky voči zamestnancom /
75,05 €/, zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia / 9 000,75 € /, ostatné
priame dane / 1 805,29 €/, ostatné záväzky 243,97 €, záväzok z daru 1440 €.
Bankové úvery a výpomoci
Obec k 31.12.2014 nemá bankové úvery.
Časové rozlíšenie
Výnosy budúcich období – sú to príjmy bežného obdobia , ktoré vecne a časovo
patria do výnosov v budúcich obdobiach- : Správny poplatok platené dopredu v roku 2014 na
rok 2015/ 3000 €/, zostatková cena DHM zo štátneho rozpočtu vo výške 201 617,58 €,
zostatková cena DHM nadobudnutá darom 1487,16 €, spolu predstavujú 206 104,74 €.
Popis ďalších významných informácií o aktívach a pasívach:
 Konsolidovaný celok Obce Rohovce zahŕňa 1/ jednu / rozpočtovú organizáciuidentifikačné údaje sú v bode 4 a 5.
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Rezervy sa v konsolidovanom celku tvorili v rámci hlavnej činnosti. Podľa §26
ods.7 zákona o účtovníctve účtovná jednotka, ktorá nie je zriadená na účel
podnikania, nie je povinná tvoriť rezervy v oblasti miezd za dovolenku
a odvodov. Z toho dôvodu v roku 2014 najvýznamnejšia tvorba sa vykázala
v oblasti nevyfakturovaných dodávok a na overenie účtovnej závierky.
Najvýznamnejší prírastok dlhodobého majetku bol vykázaný v konsolidovanej
účtovnej jednotke Obec Rohovce. Najvýznamnejší úbytok dlhodobého majetku bol
vykázaný v konsolidovanej účtovnej jednotke Obec Rohovce.
Konsolidovaný celok nevytvoril opravné položky k zásobám .
Ekonomické transakcie sa realizovalo medzi Obcou Rohovce a rozpočtovou
organizáciou ZŠ s VJM Rohovce.
Odložené dane nie sú .

8.3. Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2013

Zostatok
k 31.12 2014

Pohľadávky do lehoty splatnosti

3 275,31

3 903,73

Pohľadávky po lehote splatnosti

5 461,49

5 883,57

Zostatok
k 31.12 2013

Zostatok
k 31.12 2014

Pohľadávky do lehoty splatnosti

3 275,31

3 903,73

Pohľadávky po lehote splatnosti

6 458,82

6 434,99

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky

Pohľadávky krátkodobé
Predstavujú celkom 10 338,72 €, z toho 1 381,80 € bola mýlna platba, ktorá bola
vrátená dňa 19.1.2015, ďalej neuhradené vystavené faktúry v sume 1023,25 €/vyúčtovanie
záloh za poskytnuté služby/, 1 498,68 € /miestny poplatok za odvoz TKO /, 5 883,57 €
nedoplatky na dani z pozemkov, zo stavieb, z bytov, daň za psa, 551,42 € predstavujú
nedoplatky na stravnom v školskej jedálni.
8.4. Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2013

Zostatok
k 31.12 2014

Záväzky do lehoty splatnosti

17 052,17

14 865,64

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00
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b) za konsolidovaný celok
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2013

Zostatok
k 31.12 2014

Záväzky do lehoty splatnosti

55 295,78

44 207,04

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Dlhodobé záväzky
U obce predstavujú záväzky voči vlastníkom bytovky súp. č. 190, kde obec je
správcom budovy/ 1015,35 € /a záväzky zo sociálneho fondu / 299,25 € /. U ZŠ s VJM sú to
záväzky zo sociálneho fondu v sume 807,09 €.
Krátkodobé záväzky
U obce k 31.12.2014 predstavujú neuhradené faktúry 1366,18 €, záväzky voči
zamestnancom/6 685,98 €/ ostatné záväzky voči zamestnancom / 437,57 €/, zúčtovanie
s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia / 4 252,71 € /, ostatné priame dane / 778,70 €/,
ostatné záväzky 29,90 € spolu 13 551,04 €. U ZŠ s VJM záväzky predstavujú celkom
28534,31 €, z toho neuhradené faktúry v ZŠ s VJM predstavujú 398,19 €, v školskej jedálni
2 455,45 €, záväzky voči zamestnancom/13 115,61 €/ ostatné záväzky voči zamestnancom /
75,05 €/, zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia / 9 000,75 € /, ostatné
priame dane / 1 805,29 €/, ostatné záväzky 243,97 €, záväzok z daru 1440 €.
Konsolidovaný celok vykázal pokles záväzkov oproti roku 2013.

9. Hospodársky výsledok za 2014 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
Výsledok hospodárenia za rok 2014- zistí sa ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch
účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5.
Obec Rohovce:
výnosy predstavujú hodnotu 462 732,72 €, náklady predstavujú hodnotu 450 477,80 €.
Výsledok hospodárenia predstavuje kladnú hodnotu 12 254,92 €. Zisk vo výške 12 254,92
€ bude zaúčtovaný v prospech
účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov .
ZŠ s VJM Rohovce:
výnosy predstavujú hodnotu 324 120,36 €, náklady predstavujú hodnotu 311 987,58 €.
Výsledok hospodárenia predstavuje kladnú hodnotu 12 132,78 €. Zisk vo výške 12 132,78
€ bude zaúčtovaný v prospech
účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov .
Za konsolidovaný celok:
výnosy predstavujú hodnotu 715 573,17 €, náklady predstavujú hodnotu 691 185,47 €.
Výsledok hospodárenia , zisk predstavuje kladnú hodnotu 24 387,70 €.
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O nákladoch a výnosoch sa účtuje oddelene / nezávisle od príjmov a výdavkov /.
Porovnaním výnosov a nákladov vzniknutých v účtovnom období sa zistí výsledok
hospodárenia za účtovné obdobie. Porovnaním príjmov a výdavkov uskutočnených
v účtovnom období sa zistí zmena stavu peňažných prostriedkov, t.j. / prebytok alebo
schodok rozpočtu/. Výsledok hospodárenia sa preto nemôže rovnať prebytku alebo schodku
rozpočtu.

a) za materskú účtovnú jednotku / Obec Rohovce/
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12. 2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

425 667,53

450 477,80

50 – Spotrebované nákupy

57 017,43

55 126,36

51 – Služby

54 659,04

50 879,34

169 462,58

180 032,61

842,38

770,78

4 532,94

3 753,37

67 656,89

84 078,29

7 802,98

7 056,47

0,00

0,00

63 690,90

68 777,50

2,39

3,08

440 139,22

462 732,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

346 971,89

362 270,24

12 912,31

16 111,94

9 311,49

10 394,07

14,24

17,06

0,00

0,00

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony
a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
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69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV
/

70 929,29

73 939,41

14 471,69

12 254,92

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom / 2013/
a s vysvetlením
významných rozdielov :
- Nárast nákladov bol v oblasti miezd a odvodov v dôsledku zamestnávaním
nezamestnaných,
- nárast odpisov v dôsledku zaradenia dokončených investícií do majetku obce
- vyššie náklady na transfery poskytnuté v oblasti originálnej kompetencii na činnosť
Školského klubu, Školskej jedálne a ZŠ s VJM Rohovce.
- nárast daňových výnosov v dôsledku zvýšenia podielových daní od štátu.

b) za konsolidovaný celok / Obec Rohovce + ZŠ s VJM Rohovce/
Skutočnosť
k 31.12. 2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

Náklady

679 891,12

691 185,47

50 – Spotrebované nákupy

108 151,74

102 109,08

51 – Služby

63 760,36

58 351,71

52 – Osobné náklady

401 525,26

420 836,97

53 – Dane a poplatky

842,38

770,78

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

8 975,72

7 175,05

80 031,53

84 078,29

8 602,74

7 945,01

57 – Mimoriadne náklady

0,00

0,00

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

7 999,00

9 915,50

2,39

3,08

Výnosy

693 571,75

715 573,17

Názov

60 – Tržby za vlastné výkony a 28 207,47
tovar

29 736,02

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb

0,00

0,00
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62 – Aktivácia

0,00

0,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

346 671,89

361 970,24

17 498,11

20 573,96

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

20 258,68

22 524,12

16,39

18,65

67 – Mimoriadne výnosy

0,00

0,00

69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV
/

280 919,21

280 750,18

13 680,63

24 387,70

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2014 Obec Rohovce a ZŠ s VJM Rohovce prijala nasledovné granty a transfery:
Zo štátneho rozpočtu /v €/:
Poskytnutý
transfer :

Vyčerpaný
transfer:

205 428,00
1 953,00
103,00
2 625,00
3 271,00
+ PS 111,50
6 240,00

205 428,00
1 953,00
103,00
2 625,00
3 260,68

1111,00
169,55
1832,87
392,70
51,41

1 111,00
169,55
1832,87
392,70
51,41

111,52

111,52

6 240,00

Účel:

Poskytov
ateľ:

ZŠs VJM- normatívne prostriedky
MŠ- na výchovu a vzdelávanie
ZŠ – nenormatívne-žiaci SZP
ZŠ-nenormatívne– vzdel. poukazy
ZŠ- nenormatívne – dopravné

MŠVaV
MŠVaV
MŠVaV
MŠVaV
MŠVaV

0 ZŠ- nenormatívne – asistent
učiteľa
0 ZŠ- odchodné
0 Hmotná núdza –strava, ŠP-ZŠ
0 Matrika – prenesený výkon ŠS
0 REGOB-prenesený výkon ŠS
0 Pozemné
komunikácie-prenes.
Výkon
0 OchranaŽP-prenes. Výkon

MŠVaV

Zostatok
k 31.12.
2014
0
0
0
0
121,82

MŠVa V
ÚPaSV
MV SR
MV SR
MDVRR
SR
ObÚ ŽP
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1106,70

1106,70

0

10,12

10,12

0

2 336,17
4 978,34

2 336,17
4 978,34

0
0

217,60

217,60

0

5 847,81

5 847,81

0

17 662,00

17 662,00

0

19 892,11

19 892,11

0

2983,81

2983,81

0

2649,30

2 649,30

0

Trnava
Stavebný poriadok- prenes. výkon MDVRR
SR
Vojenské hroby-prenes.výkon
ObÚ org.
Trnava
Voľby -EP, prez. samospr.
MV SR
Azylové
zariadenie-refundácia MV SR
výdavkov
§ 52a
ÚPaSV
-na
vykonávanie
aktivačnej Dun.
činnosti
Streda
§ 50 j- na čistenie verejných ÚPaSV
priestranstiev, pomocný pracovník Dun.
Streda
Refundácia výdavkov na akciu Pôdoh.
Modernizácia KDPlatob.
z EPFRV a ŠR
agentúra
Refundácia výdavkov na akciuPôdoh.
Modernizácia OcÚ- z EPFRV a Platob.
ŠR
agentúra
Refundácia
DPH
-15%
- Pôdoh.
Modernizácia OcÚ
Platob.
agentúra
Refundácia
DPH-15
%
– Pôdoh.
modernizácia KD
Platob.
agentúra

Komentár ku
grantom:
Školstvo - Finančné prostriedky v sume 218 947,55 €, 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/. Okrem toho
bol poukázaný na účet ZŠ zostatok dopravného pre žiakov z roku 2013 v sume 111,50 € , čo
bolo zapojené do rozpočtu 2014 finančnou operáciou. Koncom roku bolo vrátené na účet
obce 121,82 € / zostatok dopravného / a 8,55 € nevyčerpané prostriedky na stravu. Účtovníctvo
ZŠ s VJM obsahuje čerpanie týchto prostriedkov.
Na žiadosť obce MV SR- Migračný úrad dňa 19.12.2014 poukázal finančné prostriedky na
čiastočnú úhradu nákladov v súvislosti s azylovým zariadením v Rohovciach v sume
4978,34 €. Finančné prostriedky boli použité na refundáciu výdavkov na úseku verejného
osvetlenia , športovej činnosti, kultúrnej činnosti a odpadového hospodárstva.
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Transfer podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Poskytnutý
Účel:
transfer :
3540,26 § 50 j- na čistenie verejných
priestranstiev- na obdobie novemberdecember 2013, január-marec/2014- 2
osoby
2307,55 § 50j- pomocný pracovník –údržba
budov na obdobie jún-október 20141 osoba
Úrad 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, finančné prostriedky za obdobie 11/13 až 03/14 boli
poskytnuté v roku 2014.
Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Dun. Strede na vytvorenie 1 pracovného miesta na 6
mesiacov poskytol
príspevok podľa dohody č. 32/§50j/NS2014 zo dňa 28.5.2014.
Zamestnanec bol prijatý na dobu od 1.6.2014 do 30.11.2014 , finančné prostriedky za 06/14 až
10/14 boli poskytnuté ešte v roku 2014, za november 2014 až v roku 2015.
Maximálna mesačná výška príspevku na 1 zamestnanca predstavovala 461,51 €, z toho 15 %
bolo uhradené z ŠR a 85 % z ESF.
Transfer podľa § 52a zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti :
Poskytnutý
Účel:
transfer :
217,60 § 52a j- na vykonávanie aktivačnej
činnosti
formou
dobrovoľníckej
služby na obdobie jún, júl, september
,október 2014- 2 osoby,

Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Dun. Strede poskytoval
príspevok podľa dohody č.
13/§52a/2014 zo dňa 28.5.2014 na dobrovoľnícku službu pre 2 nezamestnaných na obdobie
jún - november 2014. Finančné prostriedky za 06/14 až 10/14 boli poskytnuté ešte v roku
2014, za november 2014 až v roku 2015.
Maximálna mesačná výška príspevku na 1 zamestnanca na 1 mesiac predstavovala 27,70 € /
nákup OOP/, z toho 15 % bolo uhradené z ŠR a 85 % z ESF.
Tuzemské kapitálové transfery zo ŠR a z EPFRV
Pôdohospodárska platobná agentúra v Bratislave platobným príkazom č. 1435090037 zo
dňa 3.4.2014 poukázal nenávratný finančný príspevok v sume 17 662 € ako refundáciu
výdavkov na akciu Modernizácia kultúrneho domu –výmena stavebných otvorov .
Modernizácia kultúrneho domu bola predfinancovaná z úveru v roku 2013 a realizovaná
v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu Európskeho
spoločenstva č. zmluvy 8000024 zo dňa 25.3.2013 /Program rozvoja vidieka SR 2007-2013
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Pôdohospodárska platobná agentúra v Bratislave platobným príkazom č. 1435090040 zo
dňa 3.4.2014 poukázal nenávratný finančný príspevok v sume 19 892,11 € ako refundáciu
výdavkov na akciu Modernizácia budovy obecného úradu –výmena stavebných otvorov .
Modernizácia budovy obecného úradu
bola predfinancovaná z úveru v roku 2013
a realizovaná v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu
Európskeho spoločenstva č. zmluvy 8000025 zo dňa 25.3.2013 /Program rozvoja vidieka
SR 2007-2013 /
Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu
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 investičné akcie Modernizácia budovy kultúrneho domu
a Modernizácia budovy OcÚ- výmena stavebných otvorov, ktoré boli realizované v roku
2013 , uhradila DPH vo výške 15% , t. j. refundovalo čiastky 2983,81 € a 2649,30 € .
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Od TTSK /v €/:

VÚC Trnava

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Deň rodiny v MŠ
Cestovanie -aktívny
odpočinok

200,00
200,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
200,00
200,00

Rozdiel

0
0

V rámci Dňa rodiny bolo realizované vystúpenie skupiny Kutyomfitty pre deti a boli
zabezpečené vecné dary k súťažiam Spoluúčasť obce predstavovala 211,64 €.
V rámci cestovania bol organizovaný jednodňový výlet do mesta Kőszeg. Spoluúčasť obce
predstavovala 230 €.
Transfery boli účelovo viazané a boli vyčerpané na 100 %.

10.2. Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2014 poskytla dotáciu právnickej osobe- Športovému klubu v Rohovciach
na podporu športovej činnosti v obci.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1Športový klub - bežné výdavky-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-25 124 €

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

5 124 €

0

-4-

Dotácia bola použitá na úhradu cestovných náhrad, na nákup materiálu, za poskytovanie
služieb za Internet a na poplatky iným športovým organizáciám. K 31.12.2014 dotácia bola
vyúčtovaná dotácia v plnej výške.

10.3. Významné investičné akcie v roku 2014
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014:
Bol uskutočnený nákup WEB stránky na doméne www.rohovce.sk v sume
2 000 €. Webová stránka zabezpečí informácie pre návštevníkov domény o obci, najmä
o obecnom úrade, histórii obce, škole, službách, organizáciách, ďalej mapu, kalendár udalostí.
Ďalej obsahuje povinne poskytované údaje, najmä objednávky, zmluvy, faktúry, VZN, správne
konania, obecné dokumenty.
Bola uskutočnená modernizácia budovy požiarnej zbrojnice - výmena brány
v sume 2371,50 €. Celá suma bola uhradená z vlastných zdrojov obce - z rezervného fondu- č.
uznesenia 218 z 26.6.2014. Dňa 21.11.2014 s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou bola
uzatvorená Zmluva č. 8000043 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z
prostriedkov EPFRV a ŠR na sumu 1 976,25 €. Táto suma bude poskytnutá až v roku 2015,
po preskúmaní a kontrole projektu.
Bola uskutočnená rekonštrukcia námestia pri Pošte v sume 35 833,92 € . Suma
35 000 € bola uhradená z rezervného fondu- č. uznesenia 218 z 26.6.2014, suma 833,92 €
z vlastných prostriedkov obce. Rekonštrukciu realizoval
OSP Danubius DS , Šamorín.
Rekonštrukcia obsahovala zhotovenie spevnených plôch, búracie práce, zemné práce , terénne
úpravy.
Dňa 14.8.2014 bola uzavretá kúpna zmluva na nákup pozemkov parc. č. 114/31zastavaná plocha o výmere 17 m2, parc. č.126/2 orná pôda o výmere 993 m2, parc. č. 126/4
orná pôda o výmere 510 m2 za cenu 8 € za / 1 m2, v celkovej sume 12 160 € za účelom
rozšírenia cintorína.
Firma Eu-Pack s.r.o. Čalovec vyrábala a realizovala detské ihrisko na námestí pred
kaštieľom a pri bytovke súp. č. 350 .Dodala kombinovanú ihr. vežu s preliezačkou, šmýkačkou
a hojdačkami na námestie pred kaštieľom v hodnote 3420 €, a vežu so šmýkačkou k bytovke
súp. č. 350 v hodnote 1050 €. a 1018.
Bola uskutočnená rekonštrukcia miestnosti pre Materskú školu v hodnote 9593,86
€ . Rekonštrukciu realizoval
OSP Danubius DS , Šamorín. Rekonštrukcia obsahovala
zhotovenie búracích prác, zhotovenie omietok, podlahovej konštrukcie, elektroinštalačné práce,
montážne práce vykurovania, maľby, zhotovenie sdk konštrukcie, výmenu okien , zhotovenie
podlahovej krytiny z PVC spálne. Preberacie konanie bolo ukončené dňa 3.9.2014.
ceny ako technické zhodnotenie stavby bolo zahrnuté do triedy 021 k inv. číslu 1019.
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10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
Rok 2015:
-

Rozšírenie kamerového systému
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Rekonštrukcia budovy Materskej školy
Modernizácia – centrum obce
Rekonštrukcia strechy športovej prezliekarne

Roky 2016- 2017
- Zlepšenie energetickej hospodárnosti- budova Kultúrneho domu
- Zlepšenie energetickej hospodárnosti- budova Obecného úradu

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec Rohovce nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení
účtovného obdobia. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja neboli. Obec Rohovce
nemá organizačnú zložku v zahraničí.

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Konsolidovaný celok nemá žiadne riziká alebo súdne spory.

Prílohy:
Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná súvaha, Konsolidovaný výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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