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1.Údaje

o plnení rozpočtu za rok 2014

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 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.

Pôvodný
rozpočet na rok
2014

Schválený rozpočet po poslednej zmene

Bežné príjmy – obec

596 923

622 728

Bežné príjmy – ZŠ

11 203

12 039

Bežné príjmy spolu

608 126

634 767

Bežné výdavky –obec

323 571

345 648

Bežné výdavky – ZŠ

275 061

277 839

Bežné výdavky spolu

598 632

623 487

Prebytok/schodok bežného
rozpočtu

9 494

+11 280

Kapitálové príjmy

37 555

37 555

Kapitálové výdavky

Názov položky

5 000

67 494

Prebytok /schodok
kapitálového rozpočtu

32 555

-29 939

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)

645 681

672 322

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)

603 632

690 981

Prebytok/schodok ( bežné +
kapitálové)

42 049

-18 659
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Finančné operácie - príjmy

4 256

74 528

Finančné operácie – výdavky

41 811

41 811

-37 555

+32 717

PRÍJMY CELKOM (bež.+kapit.+fin. )

649 937

746 850

VÝDAVKY CELKOM ( bež.+kapit.+fin. )

645 443

732 792

Rozdiel celkových príjmov
a výdavkov

4 494

14 058

Prebytok/schodok z fin.
operácií

Upravený bežný rozpočet bol prebytkový/+ 11 280 €/ ,
29939 €/, celkový rozpočet bol prebytkový / + 14 058 € /.

kapitálový rozpočet bol schodkový / -

a, Bežné príjmy:

Schválený
rozpočet

Bežné:

596 923

Upravený
rozpočet

622 728

Plnenie:

%:

626 842,17

100,66

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

346 040

Upravený
rozpočet
350 709

Plnenie:
350 886,68

%:
100,05

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 250 692,78 € / o 731,78 €
viac, ako rozpočtovaná suma / . To predstavuje 100,29 % plnenia upraveného
rozpočtu. Poukázaná čiastka výnosu v roku 2014 bola o 13 404,66 € vyššia
v porovnaní s rokom 2013/ 237 288,12 €/.
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
73722 € , skutočný príjem predstavoval 73 490,48 €, čo je 99,69 % plnenia.
Táto suma obsahuje zaplatené dane fyzických a právnických osôb za rok 2014 a
nedoplatky z minulých rokov . Za nedoplatky z minulých rokov bolo uhradených
2 845,55 €, za aktuálny rok 2014 70 644,93 €. K 31.12.2014 sa evidujú
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nedoplatky vo výške 5 831,57 €, čo v porovnaní so stavom k 31.12.2013
predstavuje zvýšenie
o sumu 1 463,84 €. Pohľadávky sú v plnej výške
vymáhateľné, lebo sú to nedoplatky existujúcich subjektov. Výzvy na zaplatenie
nedoplatkov boli doručené dňa 26.11.2014 a všetky nedoplatky boli uznané.
Daň za psa / pol. 133 001 /
Z rozpočtovaných 1224 € skutočný príjem bol 1199,66 €, čo je 98,01 % plnenia.
Za nedoplatky z minulých rokov bolo uhradených 32 €, za aktuálny rok 1167,66
€. Nedoplatky k 31.12.2014 predstavujú 52 €, z toho 4 € za rok 2012, 4 € za rok
2013 ,4 € za rok 2013 a 40 € za rok 2014. Suma nedoplatkov v porovnaní so
stavom k 31.12.2013 je vyššia o 8 €. K 31.12.2014 bolo evidovaných 302 psov/ -o
7 viac oproti roku 2013 /. 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 2014 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 2013.

Daň za užívanie verejného priestranstva / pol. 133 012/
Z rozpočtovaných 470 € skutočný príjem bol 553 €, čo je 117,66 %. 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 25 332 € skutočný príjem bol 24 950,76 €, čo predstavuje
98,50 %- /
príjem od obyvateľov, od podnikateľov a právnických osôb/. Za
nedoplatky z minulých rokov bolo uhradených 551,73 €, za aktuálny rok
23 152,53 €, a za uloženie odpadu na zbernom dvore 1246,50 €. Nedoplatky
k 31.12.2014 predstavujú 1498,68 € / +467,21 € oproti roku 2013/, z toho za
rok 2012: 171,74 € a za rok 2013 308 €, za rok 2014 1018,94 €. Tieto
nedoplatky sú vymáhateľné. Dlžníci dňa 26.11.2014 boli vyzvaní na zaplatenie
nedoplatkov. Sadzby na rok 2014 boli určené nasledovne: výška poplatku pre
obyvateľov bola 15 €/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 831 kusov / o 299 ks menej
v porovnaní s rokom 2013/.

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

Upravený
rozpočet

17 548

30 525
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Plnenie:
31 025,31

%:
101,63

Príjmy z prenajatých pozemkov / pol. 212 002/
Z rozpočtovaných 659 € skutočný príjem bol 658,62 €. Plnenie bolo 99,94 %.
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.
Príjmy z prenajatých budov / pol. 212 003/
Zahŕňajú príjmy z prenájmu kultúrneho domu, nebytových priestorov a zasadačky
v požiarnej zbrojnici. Z rozpočtovaných 5321 € skutočný príjem bol 5147,36 €,
čo je 96,74 %.
Príjmy za prenájom kultúrneho domu predstavovali 552 € / - 326 € oproti roku
2013 /. Bolo 4 rodinné oslavy, rôzne príležitostné akcie- zábavy, prednášky.
Príjmy za prenájom nebytových priestorovk 31.12.2014 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 4 491,36 €, čo je 100,01 %
plnenia/ .
Príjmy za prenájom zasadačky v požiarnej zbrojnici
predstavovali 104 €.
V miestnosti sa uskutočnili rôzne prezentácie tovarov , rodinné slávnosti. Celkové
rozpočtované príjmy v tejto položke boli splnené na 80 %
Príjmy z prenajatých strojov, zariadení, náradia / pol 212 004/
Z rozpočtovaných 350 €
skutočný príjem bol 334,02 €, čo je 95,43 %. Táto
položka zahŕňa prenájom traktora / pre obyvateľov obce/ a prenájom kuchynských
prostriedkov v KD Rohovce. Nedoplatky nie sú.
Ostatné poplatky / 221 004/
Z rozpočtovaných 7450 € skutočný príjem bol 7906,50 € , čo je 106,13 % plnenia.
Prevažnú časť príjmov tvorili správne poplatky za prevádzku výherných hracích
automatov / 2 kusy/ v sume 3 000 €/ Správny poplatok na úseku stavebného
poriadku predstavoval 2 390 €, z overenia odpisov a podpisov 1393,50 €,
z matričnej činnosti 205 €, z ostatnej oblasti 918 €.
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 1400 €
/ pre 9 osôb/ a za priestupok podľa §50/1 zákona SNR č. 372/1990 Zb. vo výške
50 € / 1 osoba/. K 31.12. 2014 nie je evidovaný nedoplatok.
Príjmy z predaja výrobkov a služieb / 223 001/
Táto položka zahŕňa platby z fotokopírovania / 65,47 €/, za vyhlásenie v miestnom
rozhlase / 350 €/, cintorínsky poplatok/ 50 €/, platby za vodné, za elektrickú
energiu prijaté od nájomníkov
na základe nájomnej zmluvy 1595,35,00 €,
poplatok za správu od vlastníkov súp. č. 190 v sume 15,94 €, za predaj nádoby
TKO v sume 494,40 €, príjmy za poškodené kuchynské prostriedky v sume 75,40
€, príjmy zo vstupného 1000 €. Celkom z rozpočtovaných 3665 € skutočný príjem
bol 3646,56 €, čo je 99,50 %.
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
1800 € skutočný príjem bol 1972,50 €/ 109,58 %/. Výber príspevku závisí od
prítomnosti dieťaťa v MŠ. Počet žiakov k 15.9.2014 bolo 45, z toho počet detí pred
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plnením povinnej školskej
platenia/.

dochádzky bolo 12/ tieto deti sú oslobodené od

Poplatky a platby za stravné / 223 003/
Sú to platby zamestnancov ako príspevok k stravovaniu - celková úhrada za
stravovacie poukážky vo výške 1657,11 €. Od 1.1.2014 do 31.10.2014 hodnota
stravovacích poukážok
predstavovala 3
€, od novembra 3,15 € / z toho
zamestnanec hradil za január, február 0,85 €, od marca do decembra 0,80 € ,
starosta za celý rok 2014 1,30 €/. Príspevok k stravnému zo sociálneho fondu
predstavoval spolu 929,83 € / príspevok zamestnancom zo SF na 1 stravovaciu
poukážku za jan- febr 0,45 €, od marca do októbra 2014 0,50 €, za november
a december
0,62 €.
Počet vydaných stravovacích poukážok pre všetkých
zamestnancov bol 1689 ks a pre starostu 220 ks/.
Úroky z účtov / 243/
Predstavujú kreditné úroky z bankových účtov vo výške 17,06 € čo je 85,30 %
plnenia.
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 2014
predstavoval 331,93 €. Ďalej za prevádzkovanie videohry firma Gematic s.r.o.
zaplatil 3600 € / celkové plnenie je 3931,93 € , čo predstavuje 100,95 % /
Príjmy z dobropisov / 292 012/
Preplatky - elektrická energia a plyn za rok 2013, vyúčtované v roku 2014 v sume
3355,71 €.
Príjmy z vratiek / 292 017/
Preplatok z ročného vyúčtovania zdravotného poistenia za rok 2013.

3. Bežné príjmy- ostatné príjmy:
Granty

/ 311/

Patria sem dobrovoľné príspevky od darcov. Stannah s.r.o. daroval peňažný dar vo
výške 500 € na organizovanie dňa dôchodcov. Power s.r.o. daroval peňažný dar
v hodnote 200 € , firma Donau farm sumu 400 € na usporiadanie Obecného dňa.
Ďalej
firma Boni Fructi spol.s.r.o. daroval peňažný dar vo výške 11,28 € na
podporu konzumácie ovocia a zeleniny pre deti a mládež v MŠ v Rohovciach .
Dary spolu predstavujú hodnotu 1111,28 € .

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu / 312 001, 312 012,
zdroj: 111, /:
V roku 2014 obec prijala zo štátneho rozpočtu nasledovné bežné transfery /v €/:
Poskytnutý
Účel:
transfer :
205 428,00 ZŠ s VJM- normatívne prostriedky
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1 953,00
103,00
2 625,00
3 271,00
6 240,00
1 111,00
169,55
1 832,87
392,70
51,41
111,52
1106,70
10,12
1230,00
565,32
540,85
4978,34
231 720,38

MŠ- na výchovu a vzdelávanie
ZŠ – nenormatívne-žiaci SZP
ZŠ- nenormatívne – vzdel. poukazy
ZŠ- nenormatívne – dopravné
ZŠ- nenormatívne – asistent učiteľa
ZŠ- odchodné
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 prezidenta
Voľby do EP
Voľby do samosprávy
Dotácia- azylové stredisko
Spolu

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 €.

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 2014 obec obdŕžala podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti nasledovné bežné transfery /v €/:
Poskytnutý
Účel:
transfer :
3540,26 § 50

2307,55

j- na čistenie verejných
priestranstiev- na obdobie novemberdecember 2013, január-marec/20142 osoby
§ 50j- pomocný pracovník –údržba
budov na obdobie jún-október 20141 osoba
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Transfer podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
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.

Transfery v rámci verejnej správy
TTSK / 312 008 zdroj: 11H /:

- z rozpočtu vyššieho územného celku -

V roku 2014 obec obdŕžala od TTSK nasledovné bežné transfery /v €/:
Poskytnutý
transfer :
200,00
200,00
400,00

Účel:
Deň rodiny v MŠ
Cestovanie-aktívny odpočinok-SOO
Spolu:
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Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu / 312 001, zdroj:
131D /:
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. refundovala čiastky 2983,81 € a 2649,30 € .

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

b. Kapitálové príjmy:

Kapitálové

Schválený
rozpočet
37 555

Upravený
rozpočet
37 555

Plnenie:

%:

37 644,11

100,24

Príjem z predaja pozemkov / 233 001 , zdroj: 43/:
Bol predaný pozemok parc. č. 141/5 –zastavané plochy v k. ú. Rohovce o výmere 6
m2 za cenu 15€/m2 spoločnosti Slovak Telekom a.s. Bratislava. K zmluvnému
prevodu nehnuteľnosti OZ Obce Rohovce dalo súhlas uznesením číslo 226/2014
z 26.6.2014
Tuzemské kapitálové
11K1,11K2/

transfery zo ŠR a z EPFRV / 322 001, zdroj: 111,

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 /.
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 /

C. Príjmové finančné operácie
Schválený
rozpočet
Príjmy:

4256

Upravený
rozpočet
74 528
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Plnenie:
69 962,81

%:
93,87

V rámci 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 €.

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

Bežné:

Schválený
rozpočet
11 203

Upravený
rozpočet
12 039

Plnenie:

%:

12 117,91

99,34

Bežné príjmy: Z rozpočtovaných 12 039 € skutočný príjem bol 12 117,91 €, čo
je 99,34 %.
Základná škola:

Školský klub :
Školská jedáleň:

nájomné:
úroky z účtov:
príjmy z dobropisov:

4 462,02 €
1,59 €
62,90 €

príspevok od rodičov
poplatky a platby za stravné:

1 436,00 €
6 155,40 €

e. Bežné výdavky:

Bežné:

V tom:
Oddiel:
01
02
03
04
05
06
07

Schválený
rozpočet
323 571

Upravený
rozpočet
345 648

Funkčná klasifikácia:
Výdavky verejnej správy
Obrana
Verejný poriadok
a bezpečnosť
Ekonomická oblasť
Ochrana životného
prostredia
Bývanie a obč. vybavenosť
Zdravotníctvo
11

Plnenie:

%:

314 717,87

91,05

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

11 266,19
548,64

69,23
99,75
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Rekreácia,
kultúra,náboženstvo
Vzdelávanie

09
10
Spolu:

Sociálne zabezpečenie

45 396

41 843,31

92,17

65 328

63 300,35

96,90

4 947

4 310,52

87,13

345 648

314 717,87

91,05

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 128 611 € skutočné čerpanie k 31.12.2014 bolo v sume
123 247,33 €, čo je 95,82 % čerpania. Patria sem mzdové prostriedky
starostu, pracovníkov OcÚ, matrikárky, hlavného kontrolóra, upratovačky
kultúrneho domu, upratovačky
športovej prezliekarne, pracovníkov
Materskej školy, pracovníkov podľa §50j / nezamestnanosť/.
2) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 45 548 € skutočne čerpané k 31.12.2014 bolo v sume
44 333,17 € , čo je 97,33 %. Sem patria
odvody poistného z miezd
pracovníkov a z dohôd , ktoré platí zamestnávateľ.
3) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 157 419 € skutočné čerpanie k 31.12.2014 bolo v sume
133 743,17 €, čo je 84,95 % plnenia. Sú to prevádzkové výdavky
všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie, vodné, poštovné, telefon, Internet
/34 510,33 €/, všeobecný materiál, výpočtová technika, knihy, časopisy,
softvér, reprezentačné , OOP, prevádzkové stroje /24 176,90 €/, prevádzka
dopravných prostriedkov /8514,96 €/ , rutinná a štandardná údržba
budov, strojov, softvéru/7331,21 € , ďalej nájomné za nájom budov, strojov
/ 2154,88 €/ a ostatné tovary a služby- školenia, všeobecné služby,
stravovanie, poistné majetku, prídel do SF, dohody o vykonaní práce,
dohody o pracovnej činnosti , príspevok LSPP /57 054,89 €/.
4) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 13 742 € skutočne čerpané k 31.12.2014 bolo v sume
13 068,42 €, čo predstavuje 95,09 % čerpania. Sem patria napr.
výdavky na členské príspevky / 2076,75 €/, na nemocenské dávky
/ 413,59 €/, na sociálnu výpomoc občanom / 500 €/,
príspevok
novorodencom a prvákom /2 325 €/, transfer športovému klubu / 5124
€/ transfer na Spoločný úrad / 1801,50 €/, príspevok dôchodcom nad 80
rokov / 620 € /
5) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami
a návratnými finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 328 € skutočné čerpanie bolo v sume 325,78 €, čo
predstavuje 99,32 % plnenia. Z toho manipulačné poplatky 57,60 €,
zaplatené úroky 268,18 €.
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Č. úveru

Výška
prijatého
úveru

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

19 892,11

Výška
splátky
k 31.12.
2014
19 892,11

17 662,00
29 815,95

Zabezpečenie
Úveru

blankozmenka

Zostatok
úveru
K 31.12.
2014
0

Úroky
zaplaten
é v roku
2014
135,64

17 662,00

blankozmenka

0

120,43

4 255,95

blankozmenka

0

12,11

f. Kapitálové výdavky:

Schválený
rozpočet
Kapitálové:

V tom:
Oddiel:
01
03
06
08
09
Spolu:

5000

Upravený
rozpočet
67 494

Funkčná klasifikácia:

Plnenie:

%:

66 429,28

98,42

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

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

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

1/Výdavky verejnej správy- nákup WEB stránky – oddiel 01
Bol uskutočnený nákup WEB stránky na doméne www.rohovce.sk v sume
2 000 €. Kúpna zmluva bola uzavretá dňa 9.4.2014 . Celá suma bola uhradená
z vlastných zdrojov obce - z rezervného fondu- č. uznesenia 198 z 27.2.2014.
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. Web stránka bola
zaradená do majetku ako drobný dlhodobý nehmotný majetok do triedy 018 pod
inv. č. 2008.
2/Verejný poriadok a bezpečnosť- oddiel 03
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

13

sumu 1 976,25 €. Táto suma bude poskytnutá až v roku 2015, po preskúmaní
a kontrole projektu.
3/Bývanie a občianska vybavenosť - oddiel 06
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. Preberacie konanie bolo ukončené
dňom 3.9.2014. Investičná akcia bola zaradená do majetku ako stavba do triedy
021 pod inv. číslom 1019.

4/Rekreácia, kultúra , náboženstvo – oddiel 08
a/ Nákup pozemku na rozšírenie cintorína
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. Celá suma bola uhradená z rezervného
fondu – č. uznesenia 198 z 27.2.2014 a 218 z 269.6.2014.
b/ Nákup zariadenia detského ihriska
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 €. Celá suma
bola realizovaná z rezervného fondu- č. uznesenia č. 218 z 26.6.2014. Ihriskové
veže boli zaradené do majetku do triedy 022 pod inv. č. 1017 a 1018.

5/ Vzdelávanie -oddiel 09
Bola uskutočnená rekonštrukcia miestnosti pre Materskú školu v hodnote
9593,86 € . Celá suma 9593,86 € bola uhradená z rezervného fondu- č.
uznesenia 218 z 26.6.2014. 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.
Zvýšenie ceny - ako technické zhodnotenie stavby bolo zahrnuté do triedy 021 k
inv. číslu 1019.

g. Finančné operácie-výdavky:

Finančné
operácie:

Schválený
rozpočet
41 811

Upravený
rozpočet
41 811

Plnenie:
41 810,06

%:
100,00

V rámci finančných operácií sa uskutočnila splátka úveru, ktoré bola prijatá ešte
v roku 2012 na predfinancovanie
investičnej
akcie Úprava námestia pred
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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.

Č. úveru

855/2012/UZ

Výška
prijatého
úveru
29 815,95

Výška
Zabezpečenie
splátky
úveru
k 31.12.2014
29 815,95
Blankozmenka

Zostatok
úveru
K 31.12.2014
0

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 .
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 /.
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 /

Banka

VÚB
a.s.
VUB
a.s.

Výška
prijatého
úveru
19 892,11

Výška
Zabezpečenie Zostatok
Splatnosť:
splátky
Úveru
K 31.12.2014
k 31.12.2014
19 892,11
blankozmenka 0
31.8.2014

17 662,00

17 662,00

blankozmenka 0
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31.8.2014

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

s právnou

Bežné výdavky:
Schválený
rozpočet
275 061

Bežné:

Upravený
rozpočet
277 839

Plnenie:

%:

277 790,68

99,98

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 €

i. Výsledok hospodárenia obce za rok 2014 a 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
17 666,36 € , čiže
a výdavkov za rok 2014 predstavuje hodnotu
+
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 €.
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Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014

638 960,08

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

626 842,17

bežné príjmy RO

12 117,91

592 508,55

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

314 717,87

bežné výdavky RO

277 790,68

+

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

46 451,53
37 644,11

z toho : kapitálové príjmy obce

37 644,11

kapitálové príjmy RO

0,00

66 429,28

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

66 429,28

kapitálové výdavky RO

0,00

-

Kapitálový rozpočet

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

+

28 785,17

17 666,36
121,82

Vylúčenie z prebytku prostriedkov zo ŠR

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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j. Prehľad o peňažných fondoch obce
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
1327,92
0
0
0
1327,92

994,09
0
232,37
523,99

1 750,45

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 1.1.2014

25 566,68

Prírastky - z prebytku hospodárenia 2013

57 000,47

Úbytky - použitie rezervného fondu

69 851,31

uznesenia OZ č. 192 zo dňa 12.12.2013
č.198 z 27.2.2014, č.218 z 26.6.2014:
-splátka úveru

4 255,95

-Nákup WEB stránky

2 000,00

-detské ihrisko

4 470,00

- nákup pozemku

12 160,00

-rekonštrukcia miestnosti MŠ

9 593,86

- námestie pri Pošte

35 000,00

-výmena brány v budove PZ

2 371,50

- krytie schodku hospodárenia

0,00

- ostatné úbytky

0,00

KZ k 31.12.2014

12 715,84
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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
2014 z prebytku celkového rozpočtu vo výške 100 % po vylúčení nevyčerpaných
finančných prostriedkov zo ŠR. Rezervný fond sa vedie na bežnom účte VÚB č.
921321122/0200 a v účtovníctve sa sleduje na účte 221 009. O použití rozhoduje
Obecné zastupiteľstvo.
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 479 500.
Príjem:
zostatok z r.2013

648,37
zaplatené v roku 2014:

Orbán Michal

151,32

Nagyová Soňa

132,24

OcÚ/ Lekáreň/
133,80
___________________________________________________________________________
Spolu príjem:

417,36

Čerpanie:
1. úroky - poplatky banke
50,38
__________________________________________________________________________
Spolu výdavky:
50,38

Zostatok na účte k 31.12.14

1015,35

2. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
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/.
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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 €.
Dopravné prostriedky
Nebol ani prírastok, ani úbytok.
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
Tu bol evidovaný 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 €.
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
uhradené/. K 31.12.2014 neodvedené príjmy predstavovali 0,15 €.
Zúčtovanie transferu rozpočtu obce
Slúži
na zaúčtovanie operácie, týkajúce sa použitia kapitálových transferov
v rozpočtovej organizácii ZŠ s VJM. Obec zaúčtuje operácie na základe informácií
od podriadenej rozpočtovej organizácie. Stav k 31.12.2014 bol 0.
Pohľadávky krátkodobé
Predstavoval celkom 9787,30 €, z toho 1 381,80 € bola mýlna platba, ktorá
bola vrátená dňa 19.1.2015, ďalej neuhradené vystavené faktúry v sume 1023,25
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€/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.
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 po 3,15 €, poštové známky v hodnote 16,05 €. Peniaze na
bankových účtov predstavovali 57 645,35 €, peniaze na ceste 12,05 €.
Náklady budúcich období
Ide o 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
Ide o 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 €.
Aktíva celkom predstavujú 927 257,93 €.
Pasíva
Medzi pasíva
patrí výsledok hospodárenia / 704 982,40 €/ čo tvorí
nevysporiadaný výsledok z minulých rokov / 692 727,48 €-, výsledok
hospodárenia z roku 2014/ 12 254,92 €/ 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 2014
Zistí sa ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov
účtovaných na účtoch účtovej triedy 5. Za rok 2014 predstavuje 12 254,92 €.
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
Predstavujú záväzky voči vlastníkom bytovky súp. č. 190, kde obec je správcom
budovy/ 1015,35 € /a záväzky zo sociálneho fondu / 299,25 € /.
Krátkodobé záväzky
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 €.
Bankové úvery a výpomoci
Obec k 31.12.2014 nemá bankové úvery.
Výnosy budúcich období
Ide o 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 €.
Pasíva celkom predstavujú 927 257,93 €.
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b.Rozpočtová organizácia ZŠ s VJM Rohovce:
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola
Rohovce 106 – Nagyszarva 106
IČO : 37 83686 74
Súvaha - strana AKTÍV
Riadok 034 – Zásoby
Materiál na sklade
Materiál na sklade
Celkom

ZŠ
ŠJ

0,00
1791,49
1791,49

potraviny

Riadok 060 – Krátkodobé pohľadávky
Ostatné pohľadávky
Ostatné pohľadávky
Celkom

ZŠ
ŠJ

0,00
551,42
551,42

Nedoplatky - strava

Riadok 085 – Finančné účty
BÚ
BÚ
BÚ
BÚ
BÚ
Celkom

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ŠJ

Depozitný účet
Príjmový účet
Sociálny fond
Darovací účet
Potraviny

Spolu majetok (A)

24 076,25
0,15
1 010 ,07
1 440,00
73,99
26 600,46
28 943,37 €

Strana PASÍV
Riadok 132 – Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
Odvody príjmov
Celkom

ZŠ

Úroky na PÚ k 31.12.2014 (351)

0,15
0,15

Riadok 140 – Dlhodobé záväzky
Záväzky zo SF

Stav k 01.01.2014
Prídel do SF
Čerpanie - stravné
Čerpanie - doprava do zamestnania
Čerpanie – dar

Celkom k 31.12.2014
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491,55
1788,13
523,99
716,23
232,37
807,09

Riadok 151 – Krátkodobé záväzky
Dodávatelia

ZŠ
ŠJ

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

Neuhradené faktúry
Neuhradené faktúry

ZŠ
ZŠ

Mzdy
Ostatné záväzky voči
zamestnancom

ZŠ

Sociálne a zdravotné poistenie

ZŠ

Zrážky zo mzdy(odbory, strava)

ZŠ

Daň zo mzdy

ZŠ

Dary

398,19
2 455,45
2 853,64
13 115,61
75,05
13 190,66
9 000,75
9 000,75
243,97
243,97
1 805,29
1 805,29
1 440,00
1 440,00
28 534,31

Vlastné imanie:

- 398,18

Pasívá spolu : 28 943,37 €

3. Prehľad o stave a vývoja dlhu
Obec

k 31.12.2014 neeviduje

úvery voči bankám.

Vývoj dlhu v roku 2014:
V roku 2014 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 v sume 4255,95 € za obdobie január
a február 2014. Úver touto sumou bol splácaný v celej výške.

Č. úveru

855/2012/UZ

Výška
prijatého
úveru
29 815,95

Výška
Zabezpečenie
splátky
úveru
k 31.12.2014
29 815,95
Blankozmenka

Zostatok
úveru
K 31.12.2014
0

V roku 2013 boli prijaté 2 krátkodobé úvery na predfinancovanie projektov
EPFRV a ŠR: úver v sume 17 662 € / zmluva o terminovanom úvere č.
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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 .
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 /.
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 /

Banka

VÚB
a.s.
VUB
a.s.

Výška
prijatého
úveru
19 892,11

Výška
Zabezpečenie Zostatok
Splatnosť:
splátky
Úveru
K 31.12.2014
k 31.12.2014
19 892,11
blankozmenka 0
31.8.2014

17 662,00

17 662,00

blankozmenka 0

31.8.2014

Nájom tovaru- operatívny lízing:
Obec uzatvorila v r. 2013 s Canton spol. s.r.o. Komárňanská 21 Veľký Meder
Zmluvu o nájme tovaru – kopírovacieho stroja typu Image Runner advance 2530i .
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.
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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 2014

Zdroj 41 – vlastné príjmy obcí
v€
ZŠ s VJM
Bežný transfer od
obce
Vrátené príjmy
Celkom

Školský klub

2 210,00

16 868,00

27 666,00

4 526,60
6 736,60

1 436,00
18 304,00

6 155,40
33 821,40

Zdroj 111 – prostriedky zo ŠR
v€
ZŠ s VJM
Bežný transfer zo
ŠR
Asistent učiteľa
VZP
Žiaci zo
soc.znev.prostr.
Dopravné žiakom
Odchodné
Školské potreby
HN
Strava HN
Celkom

Školská jedáleň

Školský klub

Školská jedáleň

205 428,00

0,00

0,00

6 240,00
2 625,00
103,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3 260,68
1 111,00
16,60

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
218 784,28

0,00
0,00

144,40
144,40
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Rekapitulácia
ZŠ s VJM
Zdroj 41
Zdroj 111
Celkom

Školský klub

6 736,60
218 784,28
225 520,88

v€
Školská jedáleň

18 304,00
0,00
18 304,00

33 821,40
144,40
33 965,80

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku
2014
Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2014
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
Školské potreby
4. Ostatné dotácie spolu
z toho : bežné výdavky- havárie
PK
bežné výdavky –
havárie OK

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
k 31.12.2014
277 912,50
277 790,68

Rozdiel
Dátum
(stĺp.1vrátenia
stĺp.2)
vratka
nepoužitej
dotácie
121,82

218 889,50

218 767,68

121,82

205 428,00
190 296,00
15 132,00
13 461,50

205 428,00
190 296,00
15 132,00
13 339,68

0,00

2
3
1
6

625,00
382,50
111,00
240,00

2
3
1
6

625,00
260,68
111,00
240,00

121,82

121,82 22.12.2014

103,00

103,00

14 328,00

14 328,00

44 534,00
16 868,00
27 666,00

44 534,00
16 868,00
27 666,00

0,00

161,00
144,40
16,60
0,00

161,00
144,40
16,60
0,00

0,00
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0,00

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)

0,00

0,00

0,00

277 912,50

277 790,68

121,82

Poskytnuté finančné prostriedky okrem dopravného boli vyčerpané na 100 %.
Zostatok dopravného v sume 121, 82 € bol zaslaný na osobitný účet obce dňa
22.12.2014- 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 2015.

b, voči štátnemu rozpočtu
Bežné a kapitálové transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu
V roku 2014 obec obdŕžala zo štátneho rozpočtu nasledovné bežné a kapitálové
transfery /v €/:
Poskytnutý
transfer :
205 428,00

Vyčerpaný
transfer:

Zostatok Účel:
k 31.12.
2014
205 428,00
0 ZŠs VJM-

1 953,00

1 953,00

0

103,00

103,00

0

2 625,00

2 625,00

0

3 271,00
+ PS 111,50
6 240,00

3 260,68

121,82

6 240,00

0

1111,00
169,55

1 111,00
169,55

0
0

1832,87

1832,87

0

normatívne
prostriedky
MŠna
výchovu
a vzdelávanie
ZŠ – nenormatívne-žiaci
SZP
ZŠ-nenormatívne–
vzdel.
poukazy
ZŠnenormatívne
–
dopravné
ZŠ- nenormatívne – asistent
učiteľa
ZŠ- odchodné
Hmotná núdza –strava, ŠPZŠ
Matrika – prenesený výkon
ŠS
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Poskyto
vateľ:

MŠVaV
MŠVaV
MŠVaV
MŠVaV
MŠVaV
MŠVaV
MŠVa V
ÚPaSV
MV SR

392,70

392,70

0 REGOB-prenesený

51,41

51,41

111,52

111,52

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

výkon
ŠS
0 Pozemné
komunikácieprenes. Výkon
0 OchranaŽP-prenes. Výkon

MV SR

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

Komentár
k dotáciám:
l. 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.
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2. 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.
3. Transfer podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Poskytnutý
Účel:
transfer :
3540,26 § 50

2307,55

j- na čistenie verejných
priestranstiev- na obdobie novemberdecember 2013, január-marec/20142 osoby
§ 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.

4.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.
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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.

5.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 /.
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 /
6.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.

c, voči rozpočtom VÚC- TTSK Trnava

V roku 2014 obec obdržala od TTSK nasledovné bežné transfery /v €/:
VÚC Trnava

Deň rodiny v MŠ
Cestovanie
aktívny odpočinok

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
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 Kıszeg. Spoluúčasť
obce predstavovala 230 €.
Transfery boli účelovo viazané a boli vyčerpané na 100 %.
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7. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým
osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4
zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2014 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
-25 124 €

Športový klub - bežné výdavky-

Športovému

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-35 124 €

klubu

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3
)

-40

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.

8. Hodnotenie plnenia programov obce
Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Rohovce č. 188 z 12.12.2013 bolo
schválené zostavenie a predkladanie rozpočtu Obce Rohovce bez programovej
štruktúry na rok 2014 v zmysle §4 ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
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Tabuľky:
Tabuľka č. 1
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

Tabuľka č.2
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

Tabuľka č. 3
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

Tabuľka č. 4
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

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

4 256
41 811

Upravený
rozpočet
74 528
41 811
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Plnenie:
69 962,81
41 810,06

%:
93,87
99,99

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 1.1.2014
499,32

Správa
bytov
súp. č. 190

Príjem:

Použitie:

Stav
k 31.12.2013

1127,85

1327,92

299,25

491,55

1 788,13

1 472,59

807,09

25 566,68

57 000,47

69 851,31

12 715,84

648,37

417,36

50,38

1015,35

Tabuľka č.7

Aktíva – OcÚ k 31.12.2014:
Nadobúdacia
Oprávky
cena
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
2 000,00
1 386,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
10 356,50
10 356,50
Pozemky
133 812,49
0
Stavby
1 228 456,42
737 424,02
Samostatné hnuteľné veci
25 921,09
15 559,69
Dopravné prostriedky
25 287,12
25 287,12
Drobný dlhodobý hmotný majetok
21 306,58
20 985,58
Obstaranie DHM
30 120,47
0
Dlhodobý finančný majetok
189 083,43
0
Materiál
1 399,76
0
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce
0,15
0
Poskytnuté prevádzkové preddavky
0
0
Pohľadávky z ned. príjmov
2 521,93
0
Pohľadávky z daňových príjmov
5 883,57
0
Iné pohľadávky
1 381,80
0
Finančné účty
58 678,60
0
Náklady budúcich období
1 683,82
0
Príjmy budúcich období
363,11
0

Zostatková
cena
614,00
0
133 812,49
491 032,40
10 361,40
0
321,00
30 120,47
189 083,43
1 399,76
0,15
0
2 521,93
5 883,57
1 381,80
58 678,60
1 683,82
363,11

Spolu: aktíva

927 257,93

1 738 256,84

810 998,91

Tabuľka č. 8

Pasíva – OcÚ- k 31.12.2014:
Stav k 31.12.2014
Nevysporiadaný výsledok z min. rokov
Výsledok hospodárenia za bežné obdobie
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Ostatné dlhodobé záväzky
Záväzky zo sociálneho fondu
Dodávatelia
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692 727,48
12 254,92
1 183,33
121,82
1 015,35
299,25
1 366,18

Iné záväzky
Ostatné záväzky
Zamestnanci
Ostatné priame dane
Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poist.
Bankové úvery
Výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období

437,57
29,90
6 685,98
778,70
4 252,71
0,00
206 104,74
0,00

Spolu pasíva:

927 257,93

Tabuľka č.9
Aktíva – ZŠ s VJM k 31.12.2014:
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

1 791,49

0

1 791,49

551,42

0

551,42

26 600,46

0

26 600,46

0

0

0

36 945,95

8002,58

28 943,37

Tabuľka č. 10
Pasíva – ZŠ s VJM v €
Stav k 31.12.2014
Nevysporiadaný výsledok z min. rokov
Výsledok hospodárenia za bežné obdobie
Rezervy
Zúčt. transferov rozpočtu obce
Záväzky zo sociálneho fondu
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:

- 12 530,96
12 132,78
0,00
0,15
807,09
2 853,64
243,97
13 115,61
75,05
9000,75
0
1805,29
1440,00

28 943,37
34

Dátum vyvesenia: 7.4.2015
Dátum zvesenia:

23.4.2015
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Uznesenie OZ Rohovce č. 26/2015 z 23.4.2015

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
1. Záverečný účet obce Rohovce a celoročné hospodárenie za rok 2014
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

17 666,36 €

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.použitie prebytku 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 upravené o nevyčerpané účelovo
určené finančné prostriedky , poskytnuté v roku 2014 zo štátneho rozpočtu / 121,82 €/
v sume

17 544,54 €
a
použitie zostatku

finančných operácií v sume

28 152,75 €

na tvorbu rezervného fondu / spolu 45 697,29 €/.
4, zaradenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov
poskytnutých v roku 2014 zo štátneho rozpočtu do rozpočtu obce
na rok 2015 ako príjmovú finančnú operáciu vo výške

121,82 €
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