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1.Údaje

o plnení rozpočtu za rok 2015

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 2015.
Obec Rohovce v roku 2015 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 2015. Rozpočet
obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2014 uznesením č.10.
Pôvodný celkový rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet tiež bol zostavený ako vyrovnaný .
Rozpočet bol zmenený počas roka 4 krát / 4 rozpočtové opatrenia/:
- prvá zmena schválená dňa 23.4.2015 uznesením č. 29
- druhá zmena schválená dňa 23.4.2015 uznesením č. 30
- tretia zmena schválená dňa 26.8.2015 uznesením č. 50
- štvrtá zmena schválená dňa 10.12.2015 uznesením č. 70.
Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Rohovce č. 10
z 11.12.2014 bolo
schválené zostavenie a predkladanie rozpočtu Obce Rohovce bez programovej
štruktúry na rok 2015 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.

Názov položky

Pôvodný
rozpočet na rok
2015

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
Rozpočtové
opatrenie č.4
z 10.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2015

Bežné príjmy – obec

585 660

705 274

705 116,86

Bežné príjmy – ZŠ

11 604

16 946

17 420,41

Bežné príjmy spolu

597 264

722 220

722 537,27

Bežné výdavky –obec

322 358

391 107

345 702,64

Bežné výdavky – ZŠ

274 906

293 195

293 515,39

Bežné výdavky spolu

597 264

684 302

639 218,03

Prebytok/schodok bežného
rozpočtu

0

+ 37 918

+83 319,24

Kapitálové príjmy

0

10 977

10 976,25

Kapitálové výdavky

0

67 392

24 519,13

Prebytok /schodok
kapitálového rozpočtu

0

-56 415

- 13 542,88

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)

597 264

733 197

733 513,52

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)

597 264

751 694

663 737,16

Prebytok/schodok ( bežné +
kapitálové)

0

-18 497
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+69 776,36

Finančné operácie - príjmy

0

56 537

13 664,70

Finančné operácie – výdavky

0

0

0

Prebytok/schodok z fin.
operácií

0

+56 537

+13 664,70

PRÍJMY CELKOM (bež.+kapit.+fin. )

597 264

789 734

747 178,22

VÝDAVKY CELKOM ( bež.+kapit.+fin.

597 264

751 694

663 737,16

Rozdiel celkových príjmov
a výdavkov

0

+ 38

040

+ 83 441,06

a, Bežné príjmy:

Schválený
rozpočet

Bežné:

585 660

Upravený
rozpočet

705 274

Plnenie:

%:

705 116,86

99,98

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

345 083

Upravený
rozpočet
403 513

Plnenie:
401 792,98

%:
99,57

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 v roku 2015 bol príjmom rozpočtov obcí vo výške 70,00 %. Výnos dane
podľa tohto zákona bol poskytnutý zo štátneho rozpočtu a rozdelil 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 299 153,38 € / z toho
1852,38 € € vyúčtovanie za rok 2014/ . Poukázaná suma predstavuje 102,01
% plnenia upraveného rozpočtu a bola o 48 460,60€ vyššia v porovnaní s
rokom 2014/ 250 692,78 €/.
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
81604 € , skutočný príjem predstavoval 75 294,42 €, čo je 92,27 % plnenia.
Táto suma obsahuje zaplatené dane fyzických a právnických osôb za rok 2015 a
nedoplatky z minulých rokov . Za nedoplatky z minulých rokov bolo uhradených
4 225,30 €, za aktuálny rok 2015 71 069,12 €. K 31.12.2015 sa evidujú
nedoplatky vo výške 6 256,09 €, čo v porovnaní so stavom k 31.12.2014
predstavuje zvýšenie
o sumu 424,52 €. Pohľadávky
sú v plnej výške
vymáhateľné, lebo sú to nedoplatky existujúcich subjektov. Výzvy na zaplatenie
nedoplatkov boli doručené dňa 10.12.2015 a všetky nedoplatky boli uznané.
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Daň za psa / pol. 133 001 /
Z rozpočtovaných 1 209 € skutočný príjem bol 1136,66 €, čo je 94,02 % plnenia.
Za nedoplatky z minulých rokov bolo uhradených 40 €, za aktuálny rok 1096,66
€. Nedoplatky k 31.12.2015 predstavujú 64 €, z toho 12 € za rok 2014, a 52 € za
rok 2015. Suma nedoplatkov v porovnaní so stavom k 31.12.2014 je vyššia o 12
€. K 31.12.2015 bolo evidovaných 288 psov/ o 14 menej viac oproti roku 2014 /.
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 2015 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 2014.

Daň za užívanie verejného priestranstva / pol. 133 012/
Z rozpočtovaných 450 € skutočný príjem bol 554 €, čo je 123,11 %. 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 26 993 € skutočný príjem bol 25 654,52 €, čo predstavuje
95,04 %
/ príjem od obyvateľov, od podnikateľov a právnických osôb/. Za
nedoplatky z minulých rokov bolo uhradených 1031,68 €, za aktuálny rok 22
885,34 €, a za uloženie odpadu na zbernom dvore 1737,50 €. Nedoplatky
k 31.12.2015 predstavujú 1 330,24 € / o 168,44 € menej oproti roku 2014/,
z toho za rok 2013 137,00 €, za rok 2014 330,00 € a za rok 2015 863,24 €.
Tieto nedoplatky sú vymáhateľné. Dlžníci
dňa 10.12.2015 boli vyzvaní na
zaplatenie nedoplatkov. Sadzby na rok 2015 boli určené nasledovne: výška
poplatku pre obyvateľov bola 15 €/na osobu, 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 825 kusov / o 5 ks
menej v porovnaní s rokom 2014/.

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

Upravený
rozpočet

15 579

30 797

Plnenie:
29 985,56

%:
97,36

Príjmy z prenajatých pozemkov / pol. 212 002/
Z rozpočtovaných 682 € skutočný príjem bol 681,62 €. 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.
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Príjmy z prenajatých budov / pol. 212 003/
Zahŕňajú príjmy z prenájmu kultúrneho domu, nebytových priestorov a zasadačky
v požiarnej zbrojnici. Z rozpočtovaných 5 446 € skutočný príjem bol 5 334,12 €,
čo je 97,95 %.
Príjmy za prenájom kultúrneho domu predstavovali 626 € / + 74 € oproti roku
2014 /. Bolo 5 rodinných osláv , rôzne príležitostné akcie- zábavy, prednášky.
Príjmy za prenájom nebytových priestorovk 31.12.2015 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 boli
obsadené 2. Nedoplatky k 31.12.2015 predstavujú 92,24 € . Príjmy za prenájom
nebytových priestorov predstavovali 4 399,12 €, čo je 97,95 % plnenia/ .
Príjmy za prenájom zasadačky v požiarnej zbrojnici
predstavovali 80 €.
V miestnosti sa uskutočnili rôzne prezentácie tovarov , rodinné slávnosti. Celkové
rozpočtované príjmy v tejto položke boli splnené na 80 % .
Príjmy z prenájmu reklamnej plochy- bola uzatvorená zmluva
s firmou
Blachotrapez na umiestnenie reklamnej tabule na autobusovej čakárni pri hlavnej
ceste na obdobie 10 rokov do 31.12.2024. Príjem z nájmu predstavoval 229 €.
Príjmy z prenajatých strojov, zariadení, náradia / pol 212 004/
Z rozpočtovaných 500 €
skutočný príjem bol 490,73 €, čo je 98,15 %. Táto
položka zahŕňa prenájom traktora / pre obyvateľov obce/ a prenájom kuchynských
prostriedkov v KD Rohovce. Nedoplatky nie sú.
Ostatné poplatky / 221 004/
Z rozpočtovaných 8070€ skutočný príjem bol 8429,50 € , čo je 104,45 % 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 3745,00 €, z overenia odpisov a podpisov 1210,00 €,
z matričnej činnosti 15 €, z ostatnej oblasti 459,50€.
Pokuty a penále /222 003/
Pokuty boli vyrubené na úseku stavebného poriadku za priestupky za výstavbu
rekreačných chát bez stavebného povolenia pri Śulianskom jazere vo výške 2385 €
/ 13 osôb/ a za priestupok podľa §50/1 zákona SNR č. 372/1990 Zb. vo výške 50
€ / 2 osoby/. K 31.12. 2015 j e evidovaný nedoplatok v sume 435 €.
Príjmy z predaja výrobkov a služieb / 223 001/
Táto položka zahŕňa platby z fotokopírovania / 39,65 €/, za vyhlásenie v miestnom
rozhlase / 327 €/, cintorínsky poplatok/ 170 €/, platby za vodné, za elektrickú
energiu prijaté od nájomníkov na základe nájomnej zmluvy 1445,56 €, poplatok
za správu od vlastníkov súp. č. 190 v sume 15,94 €, za predaj nádoby TKO
v sume 522,00 €, príjmy za poškodené kuchynské prostriedky v sume 87,33 €.
Celkom z rozpočtovaných 2605,00 € skutočný príjem bol 2607,48 €, čo je
100,10%.

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
2250 € skutočný príjem bol 2293 €/ 101,91 %/. Výber príspevku závisí od
prítomnosti dieťaťa v MŠ. Počet žiakov k 15.9.2015 bolo 51, z toho počet detí pred
plnením povinnej školskej dochádzky bolo 17/ tieto deti sú oslobodené od
platenia/.
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Poplatky a platby za stravné / 223 003/
Príspevok zamestnancov
a príspevok zo sociálneho fondu k stravovaniu
vo
výške 3419,44 €. Od 1.1.2015 do 31.10.2015 hodnota stravovacích poukážok pre
zamestnancov OcÚ predstavovala 3,15 €, / z toho zamestnanec hradil 0,92 €
starosta 1,42 €/. Počet vydaných gastrolístkov pre zamestnancov bol 1637 ks, pre
starostu 217 ks.
Stravovanie zamestnancov Materskej školy bolo zabezpečené v Školskej jedálni,
hodnota 1 obeda predstavovala 2,05 €/ z toho zamestnanec hradil 0,42 €/. Počet
vydaných obedov bol 899.
Príspevok k stravovaniu
všetkých zamestnancov
zo sociálneho fondu
predstavoval spolu 1268,00 € / 0,50 € na 1 stravovaciu poukážku príp. obed./
Úroky z účtov / 243/
Predstavujú kreditné úroky z bankových účtov vo výške 21,54 € čo je 107,70 %
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 2015
predstavoval 273,43 €. Ďalej za prevádzkovanie videohry firma Gematic s.r.o.
zaplatil 4000 € / celkové plnenie bolo 4273,43 € , čo predstavuje 101,03 % /
Príjmy z dobropisov / 292 012/
Preplatky - elektrická energia a plyn za rok 2014, vrátené
2380,35 €.

v roku 2015 v sume

3. Bežné príjmy- granty a transfery :
Granty

/ 311/

Patria sem dobrovoľné príspevky od darcov. Power s.r.o. daroval peňažný dar
v hodnote 100 € na usporiadanie Obecného dňa.

Transfery v rámci verejnej správy -/ 312/
1. zo štátneho rozpočtu okrem transferu
na úhradu
preneseného výkonu štátnej správy - zdroj: 111 /:
položka 312 001

Poskytnutý
Účel:
transfer :
49,80 ZŠ s VJM- hmotná núdza- školské
potreby
s VJMhmotná
stravovanie žiakov
Referendum
čiastočná úhrada

283,10 ZŠ
640,00
5189,41

núdza-

nákladov
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nákladov

3109,68
489,18
838,00
708,10

v súvislosti s pobytovým táborom
§50jrozvoj
regionálnej
zamestnanosti
§52a – aktivačná činnosť formou
dobrovoľníckej služby
§51a- vytvorenie pracovného miesta
v prvom
pravidelne
platenom
zamestnaní – učiteľka MŠ
§56- chránená dielňa

11 307,27 spolu
Dotácia v sume 332,90 € , poskytnutá v rámci hmotnej núdzi pre žiakov
bola poukázaná ZŠ s VJM Rohovce. Nevyčerpaná dotácia v sume 18,05 € bola
vrátená na účet ÚPaSV v Dunajskej Strede.
Na žiadosť obce MV SR- Migračný úrad dňa 14.12.2015 poukázal finančné
prostriedky na čiastočnú úhradu výdavkov, ktoré boli vynaložené v súvislosti
s činnosťou azylového zariadenia v Rohovciach v sume 5 189,41 €.
Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Dunajskej Strede poskytoval
príspevok
podľa dohôd
č. 55/§52a/2015 a č.78/§52a/2015 na vykonávanie aktivačnej
činnosti formou dobrovoľníckej služby pre 2 nezamestnaných na obdobie
6
mesiacov. Finančné prostriedky za 06/15 až 10/15 boli poskytnuté ešte v roku
2015, za november 2015 až v roku 2016.
Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Dunajskej Strede poskytoval
príspevok
podľa dohody č.16/§50j/2015
pre 1 nezamestnaného / pomocný pracovník
údržby a budov / na obdobie 6 mesiacov.
V rámci
§56
zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti bol
poskytnutý finančný príspevok na chránenú dielňu – na administratívu na 2.
štvrťrok 2015 v sume 708,10 €.
V rámci §51a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti bola prijatá
1 osoba
na obdobie 12 mesiacov ako učiteľka v predškolskom zariadení - č.
zmluvy 47/§51a/2015 z 28.8.2015 . Maximálna mesačná výška príspevku
zamestnanca na 1 mesiac predstavuje 419,00 € na obdobie 6 mesiacov.

2. zo štátneho účelového fondu – z Enviromentálneho fondu - zdroj: 45 :
položka 312 002

Poskytnutý
Účel:
transfer :
33 891,17 Sanácia

skládky
uloženým odpadom

s nezákonne

3. z rozpočtu vyššieho územného celku -TTSK - zdroj: 11H :
položka 312 008

Poskytnutý
transfer :
200,00
200,00
200,00
600,00

Účel:
Deň rodiny v MŠ
Cestovanie-aktívny odpočinokBábkový festival
Spolu:
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4. zo štátneho rozpočtu na úhradu
štátnej správy - zdroj: 111 /:
položka 312 012

Poskytnutý
transfer :
193 560,00
2 224,00
141,00
2 358,00
2 912,00
15 070,00
450,00
242,00
1864,69
396,33
51,88
112,45
1116,93
80,40
220 579,68

nákladov

preneseného

výkonu

Účel:
ZŠ s VJM- normatívne prostriedky
MŠ- na výchovu a vzdelávanie
ZŠ – nenormatívne-žiaci SZP
ZŠ- nenormatívne – vzdel. poukazy
ZŠ- nenormatívne – dopravné
ZŠ- nenormatívne – asistent učiteľa
ZŠ- odchodné
ZŠ- na učebnice
Matrika – prenesený výkon ŠS
REGOB-prenesený výkon ŠS
Pozemné komunikácie-prenes. výkon
Ochrana ŽP- prenes. výkon
Územné plánovanie- prenes. výkon
CO skladník
Spolu

Finančné prostriedky v sume 214 733,00 €, 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, na učebnice a na asistenta . Okrem toho bol
poukázaný na účet ZŠ zostatok dopravného pre žiakov z roku 2014 v sume 121.82
€ , čo bolo zapojené do rozpočtu 2015 finančnou operáciou. Koncom roku bolo
vrátené na účet obce 230,58 € / zostatok dopravného / Účtovníctvo ZŠ s VJM
obsahuje čerpanie týchto prostriedkov.

5. Úrad práce, soc. vecí a rodiny – Operačný program Zamestnanosť
a sociálna inklúziazdroj: 11T1, 1AC1- ESF, 11T2, 1AC2
spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu/:
položka 312 001
V roku 2015 obec obdŕžala podľa § 50j a §52a zákona č.5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti nasledujúce bežné transfery /v €/:
Za rok 2014:
Poskytnutý
Účel:
transfer :
461,51 § 50 j- údržba budov - za november
2014

27,20 § 52a- na vykonávanie aktivačnej
činnosti
formou
dobrovoľníckej
služby –za november 2014
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Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Dun. Strede
podľa dohody
č.
32/§50j/NS2014 zo dňa 28.5.2014 finančné prostriedky za 11/2014 poukázal až
v roku 2015. Maximálna mesačná výška príspevku na 1 zamestnanca predstavovala
461,51 €, z toho 15 % predstavuje príspevok zo ŠR a 85 % z ESF.

Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Dun. Strede podľa dohody č. 13/§52a/2014
zo dňa 28.5.2014 finančné prostriedky za 11/2014 poukázal až v roku 2015.
Maximálna mesačná výška príspevku na 1 zamestnanca na 1 mesiac predstavovala
27,20 € / nákup OOP/, z toho 15 % predstavuje príspevok zo ŠR a 85 % z ESF.
Za rok 2015:
Poskytnutý
Účel:
transfer :
3139,21 § 54- - iný pomocný pracovník
113,53 § 52a- na vykonávanie aktivačnej
činnosti
služby

708,10

formou

dobrovoľníckej

§60- DEMINIMIS – chránená dielňa

V rámci §54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti bol prijatý 1
pracovník na obdobie 6 mesiacov ako iný pomocný pracovník inde nedefinovaný č. zmluvy 7/2015/§54-VZ z 27.3.2015. Maximálna mesačná výška príspevku na 1
zamestnanca na 1 mesiac predstavovala 513,76 € , a 56,65 € jednorázovo na
nákup OOP/, z toho 15 % predstavuje príspevok z ŠR a 85 % z ESF.
V rámci §52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti bol
prijatý 1 pracovník na obdobie 6 mesiacov na vykonávanie aktivačnej činnosti
formou dobrovoľníckej služby na poskytovanie pomoci pri starostlivosti o ostatné
osoby odkázané na starostlivosť iných osôb v oblasti sociálnych vecí- č. zmluvy
22/52a/2015 z 24.3.2015. Maximálna mesačná výška príspevku na 1 zamestnanca
na 1 mesiac predstavovala 28,40 na nákup OOP/, z toho 15 % predstavuje
príspevok z ŠR a 85 % z ESF.
V rámci
§56
zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti bol
poskytnutý finančný príspevok na chránenú dielňu – na administratívu na 1.
štvrťrok 2015 podľa oznámenia Úradu práce , sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej
Strede č. 157/2015/2 z 8.6.2015 v sume 708,10 €, z toho 15 % predstavuje
príspevok z ŠR a 85 % z ESF.

b. Kapitálové príjmy:

Schválený
rozpočet
Kapitálové

0

Upravený
rozpočet
10 977

10

Plnenie:
10976,25

%:
99,99

1. Tuzemské kapitálové
zdroj:, 11K1,11K2/

transfery zo ŠR a z EPFRV / položka 322 001,

Pôdohospodárska platobná agentúra v Bratislave poukázal nenávratný
finančný príspevok
v sume 1976,25 € ako refundáciu výdavkov na akciu
Výmena brány v požiarnej zbrojnici. Akcia bola predfinancovaná z vlastných
prostriedkov a realizovaná v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku
z fondu Európskeho spoločenstva
č. zmluvy 8000043 zo dňa
18.11.2014 /Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 /.
2. Tuzemské kapitálové transfery zo ŠR / položka 322 001, zdroj:111
Na základe Zmluvy č. 14/TT/2015 z 18.8.2015 bola poskytnutá dotácia vo
výške 9000 € z rozpočtu Ministerstva vnútra SR na financovanie výdavkov
projektu prevencie kriminality „Kamerovým systémom k prevencii kriminality –
II.etapa“.

C. Príjmové finančné operácie
Schválený
rozpočet
Príjmy:

4256

Upravený
rozpočet
74 528

Plnenie:

%:

69 962,81

93,87

V rámci finančných operácií bol uskutočnený prevod nevyčerpaných finančných
prostriedkov z roku 2014. Boli to finančné prostriedky poskytnuté na dopravné
žiakov pre ZŠ s VJM Rohovce vo výške 121,82 € .
Ďalej sa uskutočnil prevod z rezervného fondu vo výške 13 542,88 €
/ uznesenia OZ č. 31 z 23.4.2015, č. 49 z 26.8.2015, č. 71 z 10.12.2015, .
Rezervný fond bol použitý na rekonštrukciu strechy športovej prezliekarne v sume
7250 €, , na nákup traktorovej kosačky
838,75 €, na modernizáciu budovy
Materskej školy 1254,24 €
,
na vybudovanie kamerového systému spolufinancovanie 2309,89 € , na projektovú dokumentáciu 1 890 € .

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

Bežné:

Schválený
rozpočet
11 604

Upravený
rozpočet
16 946

Plnenie:

%:

17 420,41

102,80

Bežné príjmy: Z rozpočtovaných 16 946 € skutočný príjem bol 17 420,41 €, čo
je 102,80 %.
Základná škola:

Školský klub :
Školská jedáleň:

nájomné:
úroky z účtov:
príjmy z dobropisov:
dar:
príspevok od rodičov
poplatky a platby za stravné:
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4 002,00 €
1,17 €
774,04 €
4 890,00 €
1 377,00 €
6 376,20 €

e. Bežné výdavky:

Bežné:

V tom:
Oddiel:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Spolu:

Schválený
rozpočet
322 358

Upravený
rozpočet
391 107

Funkčná klasifikácia:
Všeoebcné verejné služby
Obrana
Verejný poriadok
a bezpečnosť
Ekonomická oblasť
Ochrana životného
prostredia
Bývanie a obč. vybavenosť
Zdravotníctvo
Rekreácia, kultúra,
náboženstvo
Vzdelávanie
Sociálne zabezpečenie

Plnenie:

%:

345 702,64

88,39

Rozpočet: Skutočnosť: % plnenia:
153 579
144 615,75
94,16
259
255,33
98,58
3 621
2 431,26
67,14
19 039
69 385

13 510,09
63 720,02

70,96
91,83

20 099
555
42 088

13 349,11
554,40
33 901,32

66,41
99,89
80,55

76 679

68 762,74

89,67

5 803

4602,62

79,31

391 107

345 702,64

88,39

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 136 541 € skutočné čerpanie k 31.12.2015 bolo v sume
128 022,10 €, čo je 93,76 % čerpania. Patria sem mzdové prostriedky
starostu, pracovníkov OcÚ, matrikárky, hlavného kontrolóra, upratovačky
kultúrneho domu, upratovačky
športovej prezliekarne, údržbára,
pracovníkov Materskej školy, pracovníkov podľa zákona o nezamestnanosti
2) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 49 004 € skutočne čerpané k 31.12.2015 bolo v sume
45 889,66 € , čo je 93,64 %. Sem patria
odvody poistného z miezd
všetkých pracovníkov na základe pracovnej zmluvy a aj z dohôd , ktoré
platí zamestnávateľ.
3) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 186 961 € skutočné čerpanie k 31.12.2015 bolo v sume
154 177,52 €, čo je 82,46 % plnenia. Sú to prevádzkové výdavky
všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie, vodné, poštovné, telefon, Internet
/34 082,74 €/, všeobecný materiál, výpočtová technika, knihy, časopisy,
softvér, reprezentačné , OOP, prevádzkové stroje /17 467,74 €/, prevádzka
dopravných prostriedkov /5 507,45 €/ , rutinná a štandardná údržba
budov, strojov, softvéru/5 185,02 € , ďalej nájomné za nájom budov, strojov
/ 2 204,88 €/ a ostatné tovary a služby- školenia, všeobecné služby,
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stravovanie, poistné majetku, prídel do SF, dohody o vykonaní práce,
dohody o pracovnej činnosti , príspevok LSPP /89 729,69 €/.
4) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 18 331 € skutočne čerpané k 31.12.2015 bolo v sume
18 966,95 €, čo predstavuje 103,46 % čerpania. Sem patria napr.
výdavky na členské príspevky / 1899,73 €/, na nemocenské dávky
/ 287,19 €/, na sociálnu výpomoc občanom / 400 €/,
príspevok
novorodencom a prvákom /2 895 €/, transfer športovému klubu / 8000
€/, transfer ZO Csemadok-u / 900 € , transfer ZO DHZ /394,32 €/
transfer na Spoločný úrad / 1822,5 €/, príspevok dôchodcom nad 80
rokov / 640 € /, príspevok k stravovaniu dôchodcov 223 € .

f. Kapitálové výdavky:

Schválený
rozpočet
Kapitálové:

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

Upravený
rozpočet
0

Plnenie:
67392

%:

24 519,13

36,38

Funkčná klasifikácia:

Rozpočet:

Všeobecné verejné služby
Verejný poriadok
a bezpečnosť
Bývanie a občianska
vybavenosť
Rekreácia,
kultúra,náboženstvo
Vzdelávanie

3 000
11 500

0
11 309,89

0
98,35

41 752

2 815,00

6,74

9 140

9 140,00

100,00

2 000
67 392

1 254,24
24 519,13

62,71
36,38

Skutočnosť: % plnenia:

1/Verejný poriadok a bezpečnosť – oddiel 03
Kamerovým systémom k prevencii kriminality- II. etapa
Bol vybudovaný kamerový systém- II. etapa v hodnote 11 309,89 €. Z tejto sumy
9000 € bola poskytnutá ako dotácia zo štátneho rozpočtu SR / MV SR-Okresný
úrad Trnava č. zmluvy 14/TT/2015
z 18.8.2015 a 2 309,89 €
uhradený
z vlastných prostriedkov obce/ z rezervného fondu č. uznesenia OZ 49/2015 .
Projekt realizoval
B.A. SYSTEM, spol. s.r.o., Dunajská Streda na základe Zmluvy
o dielo č. MV 01/2015. V obci bolo umiestnených ďalších 6 , teraz IP kamier a to
na frekventovaných miestach obce, ktorými je možné sledovať prípadný výskyt
trestnej činnosti. Dotácia bola vyúčtovaná dňa 26.1.2016 . Projekt bol zaradený
ako dlhodobý majetok do triedy 022- stroje, prístroje, zariadenia pod inv. č. 1021.
2/Bývanie a občianska vybavenosť - oddiel 06
Rozvoj obcí- nákup traktorovej kosačky – 06 02
Bol realizovaný nákup traktorovej kosačky od Formy Mountfield SK s.r.o. Martin,
stredisko Dunajská Streda v hodnote 2 815 €. Traktor expert typu 105.220H je s
dvojvalcovým motorom a záberom kosačky. Bol zaradený do majetku do triedy
023 pod inv. č. 1020.
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3/Rekreácia, kultúra , náboženstvo – oddiel 08
Bola
uskutočnená
rekonštrukcia a modernizácia strechy športovej
prezliekarne v hodnote 7 250 € . Celá suma bola uhradená z rezervného
fondu- č. uznesenia 31/2015 z 23.4.2015. Rekonštrukciu realizoval
dodávateľ
Bálint Peter z Dolného Štálu. Rekonštrukcia obsahovala výmenu krytiny 450 m2.
Zvýšenie ceny - ako technické zhodnotenie stavby bolo zahrnuté do triedy 021 k
inv. číslu 997.
V roku 2015 bola začatá príprava
akcie Zvýšenie energetickej účinnosti
budovy Kultúrneho domu. Projektantom Ing. Mátis Tiborom z Dunajskej Stredy
bola vypracovaná projektová dokumentácia v hodnote 1890 €.
4/ Vzdelávanie -oddiel 09
Bola uskutočnená rekonštrukcia sociálnej miestnosti pre Materskú školu
v Rohovciach v hodnote 1 254,24 € . Celá suma bola uhradená z rezervného
fondu- č. uznesenia 49/2015
z 26.8.2015. Akcia obsahovala rekonštrukciu
a modernizáciu sociálnej miestnosti, čo bolo potrebné realizovať ohľadom rastu
počtu detí v školskom roku 2015/2016.
Zvýšenie ceny ako technické
zhodnotenie stavby bolo zahrnuté do triedy 021 k inv. číslu 0964.

g. Finančné operácie-výdavky:
Výdavky v oblasti finančných operácií sa neuskutočnili.

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

s právnou

Bežné výdavky:

Bežné:

Schválený
rozpočet
275 061

Upravený
rozpočet
277 839

Plnenie:

%:

277 790,68

99,98

Bežné výdavky: Z rozpočtovaných 293 195 € skutočný výdavok bol 293 515,39
€, čo je 100,1 % plnenia.
Z toho:
Základná škola:

mzdy, odvody, tovary a služby, transfery

240 732,14€

Školský klub :

mzdy, odvody, tovary a služby, transfery

18 698,00 €

Školská jedáleň:

mzdy, odvody, tovary a služby, transfery

34 085,25 €
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i. Výsledok hospodárenia obce za rok 2015 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
a výdavkov za rok 2015 predstavuje hodnotu
+
69 776,36 € , 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 31.12.2015 predstavuje 230,58 €. 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 2016.
Prebytok v sume 69 776,36 €, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
v sume 230,58 € je zdrojom rezervného fondu. Táto suma
po odpočítaní
nevyčerpaných finančných prostriedkov predstavuje 69 545,78 €.
Zostatok
finančných operácií v sume 13 664,70 € 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 / 83 441,06 €/ a prebytok / prevod do RF/ predstavuje
sumu 83 210,48 €.

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015

722 537,27

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

705 116,86

bežné príjmy RO

17 420,41

639 218,03

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

345 702,64

bežné výdavky RO

293 515,39

+

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

83 319,24
10 976,25

z toho : kapitálové príjmy obce

10 976,25

kapitálové príjmy RO

0,00

24 519,13

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

24 519,13

kapitálové výdavky RO

0,00

-

Kapitálový rozpočet

15

13 542,88

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

+

69 776,36
230,58

Vylúčenie z prebytku prostriedkov zo ŠR

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu po
+
vylúčení prostriedkov zo ŠR
Príjmy z finančných operácií

69 545,78

13 664,70

Výdavky z finančných operácií

0,00

Rozdiel finančných operácií

+

13 664,70

Celkové hospodárenie obce- prebytok

+

83 210,48

PRÍJMY SPOLU:

747 178,22

VÝDAVKY SPOLU

663 737,16

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku prostriedkov zo ŠR

+83 441,06
230,58

Celkové hospodárenie obce –prebytok

83 210,48

Hlavná kniha:
Názov účtu:

VÚB 921324122
Primabanka
3842020001
Primabanka
3842024002
VÚB 1599440751
Primabanka
3842029006
VÚB 3002340651
Neodvedené príjmy ZŠ
Peniaze na ceste
Pokladnica č.1
Pokladnica č.2

Číslo účtu:

Suma k 31.12.2015

221 001
221 002

66 162,76
15 222,10

221 003

55,13

221 004
221 005

39,45
34,66

221
351
261
211
211

010
100
000
001
002

Spolu:

230,58
0,11
-13,74
998,62
711,39

83 441,06
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j. Prehľad o peňažných fondoch obce
Sociálny fond:
Rozpis čerpania sociálneho fondu v €
OcÚ:
Na dopravu
Na dovolenku
Dary
Stravné
Na kultúrne akcie
Nákup multivitamínov
Životné jubileum
Čerpanie spolu:

ZŠ:
0
0
0
1 268,00
0
0
0
1 268,00

753,32
0
52,80
507,15

1 313,27

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 sú zahrnuté v
Zásadách pre používanie sociálneho fondu a upravuje ich 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 1.1.2015

12 715,84

Prírastky - z prebytku hospodárenia 2014

45 697,29

Úbytky - použitie rezervného fondu

13 542,88

uznesenia OZ č. 31 zo dňa 23.4.2015,
č.49 z 26.8.2015, č.71 z 10.12.2015:
-Rekonštrukcia strechy športovej

7 250,00

prezliekarne

838,75

-nákup traktorovej kosačky

1 254,24

-rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ
- vybudovanie kamerového systému- II.etapa

2 309,89
1 890,00

- projektová dokumentácia
- krytie schodku hospodárenia

0,00

- ostatné úbytky

0,00

KZ k 31.12.2015

44 870,25

17

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
2015 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 , uzavretej 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.

zostatok z r.2014

1 015,35

Príjem v roku 2015:
Orbán Michal
151,32
Nagyová Soňa
132,24
OcÚ/ Lekáreň/
133,80
___________________________________________________________________________
Spolu príjem:

417,36

výdavky v roku 2015:
poplatky banke
51,78
___________________________________________________________________________
Zostatok na účte k 31.12.15

1 380,93

2. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
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/.
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
-

Stavby
Prírastok predstavuje 10 875,74 €. Bolo zaradené technické zhodnotenie -
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rekonštrukcia budovy Materskej školy / 1254,24 € / , rekonštrukcia
strechy športovej prezliekarne / 7250 €/ a výmena brány v požiarnej
zbrojnici / 2371,50 €/.
-

Samostatné hnuteľné veci
Dňa 9. 12.2015 bol zaradený kamerový systém k prevencii kriminality v
sume 11 309,89.

-

Dopravné prostriedky
Dňa 11.8.2015 bola zaradená traktorová kosačka Expert v hodnote 2815 €.

-

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
K 31. 12. 2015 vo fáze výstavby sú : výstavba cesty k bytovke 157 /
17 886,61 € /, revitalizácia obecnej zóny /9862,36 € /
a zvýšenie
energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu – projektová dokumentácia
v hodnote 1890 €

2. Dlhodobý finančný majetok
-

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 31.12.2015 189 083,43 € ,
počet 5697, menovitá hodnota 33,19 €, podiel z emisie 0,109 %.

3.Zásoby
- tu bol evidovaný predaj nádob na TKO, a zostatok PHM u dopravných
prostriedkov k 31.12.2015. K 31.12.2015 obec mala k dispozícií 16 ks
plastových nádob a 17 kusov plechových nádob v hodnote 745,20 €.
Zostatok PHM predstavoval hodnotu 112,47 €.
4.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 31.12.2015 neodvedené príjmy
predstavovali 0,11 €.
5.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 31.12.2015 bol 0.
6.Pohľadávky
- predstavovali celkom 8 779,88 €,z toho neuhradené vystavené
faktúry v sume 694,55€ /vyúčtovanie záloh za poskytnuté služby/,
1 330,24 € /miestny poplatok za odvoz TKO /, 435 € / neuhradené
pokuty / a 6320,09 € nedoplatky na dani z pozemkov, zo stavieb,
z bytov, daň za psa.
7.Finančný majetok
-zostatok v pokladniciach OcÚ bol 1710,01 €, zostatok v pokladni
materskej školy bol 0 €. K 31.12.2015 obec vlastnila ceniny v hodnote
50,20 €, z toho stravovacie poukážky 13 ks po 3,15 €, poštové známky
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v hodnote 9,25 €. Peniaze na bankových účtov predstavovali 128480,53€
peniaze na ceste 13,74 €.
8.Časové rozlíšenie
- Náklady budúcich období
Ide o výdavky v roku 2015, ktoré sa týkajú nákladov budúcich období – rok
2016/ . Sumu 1 763,66 € tvorili: poistné 1 462,63 €, predplatné novín
224,10 €, telefon 76,93 €.
-Príjmy budúcich období
Sú to výnosy, ktoré vecne a časovo patria do roku 2015, ale budú uhradené
až v roku 2016 - príjmy z NIKE , Tipsport za december 2015 v sume
23,49 €.
Aktíva celkom predstavujú 959 101,37 €.
Pasíva
1. Vlastné imanie
- výsledok hospodárenia za rok 2015- zistí sa ako rozdiel výnosov
účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch
účtovej triedy 5. Za rok 2015 predstavuje 41 820,23 €. Vlastné imanie
k 31.12.2015 predstavuje hodnotu 704 982,40 €.
2.Rezervy
K 31.12.2015 boli vytvorené na audít 820 € a na nevyfakturované dodávky
-vodné 844,21 € spolu 1 664,21 €. Na nevyčerpané dovolenky a na odvody
od 1.1.2015 sa rezervy nevytvárajú.
3. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce
K 31.12. 2015 predstavuje zostatok 230,58 €. Zostatok dopravného pre žiakov,
poskytnuté ešte v roku 2015.
4.Dlhodobé záväzky
Predstavujú záväzky voči vlastníkom bytovky súp. č. 190, kde obec je
správcom budovy/ 1380,93 € /a záväzky zo sociálneho fondu / 297,82 € /
5.Záväzky
K 31.12.2015 predstavujú neuhradené faktúry 5017,05 €, záväzky voči
zamestnancom/8 749,12 €/ ostatné záväzky voči zamestnancom / 499,84 €/
zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia / 5 638,28 € /,
ostatné priame dane / 1 002,71 €/,.
6.Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
Obec k 31.12.2015 nemá bankové úvery.
7.Časové rozlíšenie
- Výnosy budúcich období
Sú výnosy , ktoré vecne a časovo patria do výnosov v budúcich
obdobiach, zostatková cena DHM zo štátneho rozpočtu vo výške
186 533,22€, zostatková cena DHM nadobudnutá darom 1 072,13 €,
nájom reklamnej plochy na ďalších 9 rokov v sume 212,85 € , za rok 2015
spolu predstavujú 187 818,20 €.
Pasíva predstavujú celkom: 959 101,37
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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
AKTÍV Á:
Zásoby
Materiál na sklade
Materiál na sklade
Celkom

ZŠ
ŠJ

0,00
1 366,73
1 366,73

potraviny

Krátkodobé pohľadávky
Ostatné pohľadávky
Ostatné pohľadávky
Celkom

ZŠ
ŠJ

Nedoplatky - strava

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ŠJ

Depozitný účet
Príjmový účet
Sociálny fond
Darovací účet
Potraviny

0,00
1 145,75
1 145,75

Finančné účty
BÚ
BÚ
BÚ
BÚ
BÚ
Celkom

25 445,35
0,11
1 304,27
1 218,50
426,09
28 394,32

Spolu majetok (A)

30 906,80 €

PASÍVÁ:
Rezervy
Rezervy
Celkom

ZŠ

Nevyfakturované dodávky plyn, vodné

2 235,58
2 235,58

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
Odvody príjmov
Celkom

ZŠ

Úroky na PÚ k 31.12.2015 (351)

Dlhodobé záväzky
Záväzky zo SF

Stav k 01.01.2015
Prídel do SF
Čerpanie - stravné
Čerpanie - doprava do zamestnania
Čerpanie – dar

Celkom k 31.12.2015
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807,09
1 810,45
507,15
753,32
52,80
1 304,27

0,11
0,11

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
ŠJ

Zrážky zo mzdy(odbory, strava)

ZŠ

Daň zo mzdy

ZŠ

Dary

17,09
1 471,74
1 488,83
14 544,34
0,00
14 544,34
8 869,46
8 869,46
221,94
1 278,87
1 500,81
1 809,61
1 809,61
1 218,50
1 218,50
29 431,55

HV

-2 064,71 €

Pasívá spolu (P)

30 906,80 €

3. Prehľad o stave a vývoja dlhu
Obec

k 31.12.2015 neeviduje

úvery voči bankám.

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

6. Finančné usporiadanie finančných vzťahov

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

a, voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Rozpočtová organizácia : Základná škola s VJM – Alapiskola,
Sídlo : 930 30 Rohovce č. 106
IČO : 37 8363 74

Zúčtovanie s obcou –odsúhlasenie dotácií podľa zdrojov za rok 2015

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

Školský klub

16 391,00

17 321,00

27 444,00

9 667,10
26 058,10

1 377,00
18 698,00

6 376,20
33 820,20

Zdroj 111 – prostriedky zo ŠR
v€
ZŠ s VJM
Bežný transfer zo
ŠR
Asistent učiteľa
VZP
Žiaci zo
soc.znev.prostr.
Dopravné žiakom

Školská jedáleň

Školský klub

193 560,00
15 070,00
2 358,00
141,00
2 803,24
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Školská jedáleň

Školské potreby
HN
Strava HN
Učebnice
Odchodné
Celkom

49,80
0,00
242,00
450,00
214 674,04

265,05

265,05

Rekapitulácia
ZŠ s VJM
Zdroj 41
Zdroj 111
Celkom

Školský klub

26 058,10
214 674,04
240 732,14

18 698,00
0,00
18 698,00

v€
Školská jedáleň
33 820,20
265,05
34 085,25

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku
2015

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
Učebnice
Príspevok na žiakov
so SZP
c) prostriedky z rozpočtu
obce
2. Originálne kompetencie
z toho : Školský klub
Školská jedáleň

Suma
poskytnutýc
h
finančných
prostriedkov
v roku 2015
276 325,67

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
k 31.12.2015

231 245,82

231 015,24

230,58

193 560,00
177 616
15 944
21 294,82

193 560,00
177 616
15 944
21 064,24

0,00

2 358,00
3 033,82
450,00
15 070,00
242,00
141,00

2 358,00
2 803,24
450,00
15 070,00
242,00
141,00

16 391,00

16 391,00

44 765,00
17 321,00
27 444,00

44 765,00
17 321,00
27 444,00
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Rozdiel
Dátum
(stĺp.1vrátenia
stĺp.2)
vratka
nepoužitej
dotácie
276 095,09
230,58

230,58

230,58 23.12.2015

0,00

Základná škola
3. ÚPSVaR spolu
z toho : strava
Školské potreby
4. Ostatné dotácie spolu
z toho : bežné výdavkyhavárie
bežné výdavky –
havárie OK
bežné výd. – FP na reg.
Zamestnanosť
B. Kapitálové výdavky spolu
Dotácie celkom (A+B)

314,85
265,05
49,80
0,00

314,85
265,05
49,80
0,00

0,00

0,00
276 325,67

0,00
276 095,09

0,00
230,58

0,00

Poskytnuté finančné prostriedky okrem dopravného boli vyčerpané na 100 %.
Zostatok dopravného v sume 230,58 € bol zaslaný na osobitný účet obce dňa
22.12.2015. 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 2016.

b, voči štátnemu rozpočtu

Bežné a kapitálové transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu

Poskytnutý
transfer :
193 560,00

Vyčerpaný
transfer:

Zostatok Účel:
k 31.12.
2015
193 560,00
0 ZŠs VJM-

2 224,00

2 224,00

0

141,00

141,00

0

2 358,00

2 358,00

0

2912,00
+ PS 121,82
15 070,00

2 803,24

230,58

15 070,00

0

450,00
242,00

450,00
242,00

0
0

normatívne
prostriedky
MŠna
výchovu
a vzdelávanie
ZŠ – nenormatívne-žiaci
SZP
ZŠ-nenormatívne–
vzdel.
poukazy
ZŠnenormatívne
–
dopravné
ZŠ- nenormatívne – asistent
učiteľa
ZŠ- odchodné
Príspevok na učebnice
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Poskytovateľ:

MŠVaV
MŠVaV
MŠVaV
MŠVaV
MŠVaV
MŠVaV
MŠVa V
MŠV aV

314,85

314,85

0 Hmotná núdza –strava, ŠP- ÚPaSV

1864,69

1864,69

0 Matrika – prenesený výkon MV SR

396,33

396,33

51,88

51,88

ZŠ
ŠS
0 REGOB-prenesený

výkon MV SR

ŠS
0 Pozemné

komunikácie- ObÚ
CDaPK
Trnava
Ochrana ŽP- prenes. výkon ObÚ ŽP
Trnava
Stavebný poriadok- prenes. MDVRR
výkon
SR
Odmena skladníka CO
MV SRCO
Referendum
MV SR
prenes. Výkon

112,45

112,45

0

1116,93

1116,93

0

80,40

80,40

0

640,00

640,00

5 189,41

5 189,41

629,91

629,91

0
0
0 Azylové

zariadenie-refund. MV SR

výdavkov

3 178,91

3 178,91

1808,48

1808,48

3 139,21

3 139,21

838,00

838,00

1976,25

1 976,25

9,000

9,000

247 416,52

247 185,94

0 § 52a/2015-na vykonávanie MDVRR

aktivačnej činnosti
0 § 50 j- pomocný pracovník
údržby
budovobdobie
apríl- október 2015
0 §56DE
MINIMISchránená dielňa
0 §54-

iný
pomocný
pracovník- apríl-september
2015
0 §51a
–
učiteľ
MŠseptember- október 2015
0 Refundácia

výdavkov na
akciu
garážová
bránaEPFRV,EPZF

0 Dotácia

na vybudovanie
kamerového systému

230,58 Spolu
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S
ÚPaSV
Dun.
Streda
ÚPaSV
Dun.
Streda
ÚPaSV
Dun.
Streda
ÚPaSV
Dun.
Streda
Pôdohosp.
Platobná
agentúra
MV SR

Komentár
k dotáciám:
l. Školstvo - Finančné prostriedky v sume 215 065,90 €, 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 121,82 € , čo bolo zapojené do
rozpočtu 2015 finančnou operáciou. Koncom roku
bolo vrátené na účet obce
230,58 € / zostatok dopravného / a 18,05 € nevyčerpané prostriedky na stravu,
ktorá suma bola ďalej poukázaná na účet ÚPaSV ešte v roku 2015. Účtovníctvo
ZŠ s VJM obsahuje čerpanie týchto prostriedkov / 214 939,09 €/.
2. Na žiadosť obce MV SR- Migračný úrad poukázal finančné prostriedky na
čiastočnú úhradu nákladov v súvislosti s azylovým zariadením v Rohovciach
v sume 5 189,41 €. Finančné prostriedky boli použité na refundáciu výdavkov
na úseku
verejného osvetlenia , športovej činnosti, kultúrnej činnosti
a
odpadového hospodárstva a vyčerpané na 100 %.
3.Transfer podľa § 50j, §52a, §56 a §51a zákona č.5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti- Úrad práce, soc. vecí a rodiny- zdroj 111
Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Dunajskej Strede poskytoval
príspevok
podľa dohôd
č. 55/§52a/2015 a č.78/§52a/2015 na vykonávanie aktivačnej
činnosti formou dobrovoľníckej služby pre 2 nezamestnaných na obdobie
6
mesiacov. Finančné prostriedky za 06/15 až 10/15 boli poskytnuté ešte v roku
2015, za november 2015 až v roku 2016.
Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Dunajskej Strede poskytoval
príspevok
podľa dohody č.16/§50j/2015
pre 1 nezamestnaného / pomocný pracovník
údržby a budov / na obdobie 6 mesiacov.
V rámci
§56
zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti bol
poskytnutý finančný príspevok na chránenú dielňu – na administratívu na 2.
štvrťrok 2015 v sume 708,10 €.
V rámci §51a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti bola prijatá
1 osoba
na obdobie 12 mesiacov ako učiteľka v predškolskom zariadení - č.
zmluvy 47/§51a/2015 z 28.8.2015 . Maximálna mesačná výška príspevku
zamestnanca na 1 mesiac predstavuje 419,00 € na obdobie 6 mesiacov.
4.Transfer podľa § 50j, §52a, §56 a §51a zákona č.5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti- Úrad práce, soc. vecí a rodiny- zdroj 11T1, 1AC1- ESF, 11T2,
1AC2 -spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu
Za rok 2014:
Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Dun. Strede
podľa dohody
č.
32/§50j/NS2014 zo dňa 28.5.2014 finančné prostriedky za 11/2014 poukázal až
v roku 2015. Maximálna mesačná výška príspevku na 1 zamestnanca predstavovala
461,51 €, z toho 15 % predstavuje príspevok zo ŠR a 85 % z ESF.
Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Dun. Strede podľa dohody č. 13/§52a/2014
zo dňa 28.5.2014 finančné prostriedky za 11/2014 poukázal až v roku 2015.
Maximálna mesačná výška príspevku na 1 zamestnanca na 1 mesiac predstavovala
27,20 € / nákup OOP/, z toho 15 % predstavuje príspevok zo ŠR a 85 % z ESF.
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Za rok 2015:
V rámci §54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti bol prijatý 1
pracovník na obdobie 6 mesiacov ako iný pomocný pracovník inde nedefinovaný č. zmluvy 7/2015/§54-VZ z 27.3.2015. Maximálna mesačná výška príspevku na 1
zamestnanca na 1 mesiac predstavovala 513,76 € , a 56,65 € jednorázovo na
nákup OOP/, z toho 15 % predstavuje príspevok z ŠR a 85 % z ESF.
V rámci §52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti bol prijatý
1 pracovník na obdobie 6 mesiacov na vykonávanie aktivačnej činnosti formou
dobrovoľníckej služby na poskytovanie pomoci pri starostlivosti o ostatné osoby
odkázané na starostlivosť
iných osôb v oblasti sociálnych vecíč. zmluvy
22/52a/2015 z 24.3.2015. Maximálna mesačná výška príspevku na 1 zamestnanca
na 1 mesiac predstavovala 28,40 € na nákup OOP/, z toho 15 % predstavuje
príspevok z ŠR a 85 % z ESF.
V rámci
§56
zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti bol
poskytnutý finančný príspevok na chránenú dielňu – na administratívu na 1.
štvrťrok 2015 podľa oznámenia Úradu práce , sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej
Strede č. 157/2015/2 z 8.6.2015 v sume 708,10 €, z toho 15 % predstavuje
príspevok z ŠR a 85 % z ESF.

5.Tuzemské kapitálové transfery zo ŠR / položka 322 001
Pôdohospodárska platobná agentúra v Bratislave poukázal nenávratný
finančný príspevok
v sume 1976,25 € ako refundáciu výdavkov na akciu
Výmena brány v požiarnej zbrojnici. Akcia bola predfinancovaná z vlastných
prostriedkov a realizovaná v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku
z fondu Európskeho spoločenstva
č. zmluvy 8000043 zo dňa
18.11.2014 /Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 / ešte v roku 2014.
Na základe Zmluvy č. 14/TT/2015 z 18.8.2015 bola poskytnutá dotácia vo
výške 9000 € z rozpočtu Ministerstva vnútra SR na financovanie výdavkov
projektu prevencie kriminality „Kamerovým systémom k prevencii kriminality –
II.etapa“. Dotácia bola vyčerpaná na 100 % vyúčtovanie bolo zaslané 26.1.2016 na
MV SR- Okresný úrad Trnava.
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

c, voči rozpočtom VÚC- TTSK Trnava

V roku 2015 obec obdržala od TTSK nasledovné bežné transfery /v €/:
VÚC Trnava

Deň rodiny v MŠ
Cestovanie
aktívny odpočinok
Bábkový festival

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
200,00
200,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
200,00
200,00

Rozdiel

200,00

200,00

0
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0
0

V rámci Dňa rodiny bolo realizované vystúpenie skupiny Kutyomfitty pre
deti a boli zabezpečené vecné dary k súťažiam Spoluúčasť obce predstavovala
353,37 €.
V rámci cestovania bol organizovaný jednodňový výlet do mesta Visehrad.
Spoluúčasť obce predstavovala 500 €.
Na bábkový festival boli zabezpečené dary pre bábkarske skupiny a pre
vystupujúcich. Spoluúčasť obce predstavovala 230,80 €.
Transfery boli účelovo viazané a boli vyčerpané na 100 %.

d, zo štátneho účelového fondu – z Enviromentálneho fondu
V roku 2015 obec obdŕžala z Enviromentálneho fondu bežný transfer na Sanáciu
skládky s nezákonne uloženým odpadom . Plošná výmera skládok predstavovala
spolu 900 m2 s
množstvom 1300 m3 odpadu. Celkové náklady predstavili
35 674,92 € , z toho 33 891,17 € bola dotácia a 1783,75 € vlastné prostriedky.
Protokol k záverečnému vyhodnoteniu bol zaslaný dňa 3.2.2016.
Poskytnutý
transfer :

33 891,17

Vyčerpaný
transfer:

Zostatok
k 31.12.
2015

Účel:

0 Sanácia skládky

33 891,17

7. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým
osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4
zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2015 poskytla dotáciu podľa VZN č. 1/2014 zo dňa 18.9.2014
o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobámpodnikateľom nasledujúcim právnickým osobám:

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Športový klub Rohovce- bežné výdavky
ZO Csemadok Rohovce - bežné

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3
)

-28 000,00

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-38 000 €

900,00

900,00

0

394,32

394,32

0

-40

výdavky
Dobrovoľný hasičský zbor Rohovce–
bežné výdavky
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Športový klub Rohovce - dotácia bola použitá na úhradu cestovných
náhrad, na nákup materiálu, za poskytovanie služieb za Internet a na poplatky
iným športovým organizáciám.
ZO Csemadok Rohovce- dotácia bola použitá na prepravné, na vystúpenie
a na dary.
DHZ Rohovce- dotácia bola použitá na pyrotechniku na ohňostroj.

8. Hodnotenie plnenia programov obce
Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Rohovce č. 10 z 11.12.2014 bolo
schválené zostavenie a predkladanie rozpočtu Obce Rohovce bez programovej
štruktúry na rok 2015 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.

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

Bežné:
Kapitálové:
Spolu:

Schválený
rozpočet
585 660
0
585 660

Upravený
rozpočet
705 274
10 977
716 251

Plnenie:

%:

705 116,86
10 976,25
716 093,11

99,98
99,99
99,98

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

Bežné:
Kapitálové:
Spolu:

Schválený
rozpočet
11 604
0
11 604

Upravený
rozpočet
16 946
0
16 946

Plnenie:

%:

17 420,41
0
17 420,41

102,78
0
102,78

Tabuľka č. 3
Výdavky- obec / v €/:

Bežné:
Kapitálové:
Spolu:

Schválený
rozpočet
322 358
0
322 358

Upravený
rozpočet
391 107
67 392
458 499
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Plnenie:
345 702,64
24 519,13
370 221,77

%:
88,39
36,38
80,75

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

Bežné:
Kapitálové:
Spolu:

Schválený
rozpočet
274 906
0
274 906

Upravený
rozpočet
293 195
0
293 195

Plnenie:

%:

293 515,39
0
293 515,39

100,11
0
100,11

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

0
0

Upravený
rozpočet
56 537
0

Plnenie:

%:

13 664,70
0

24,17
0

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 1.1.2015
299,25

Správa
bytov
súp. č. 190

Príjem:

Použitie:

1266,57

Stav
k 31.12.2015

1268,00

297,82

807,09

1810,45

1313,27

1304,27

12 715,84

45 697,29

13 542,88

44 870,25

1 015,35

417,40

51,82

1380,93

Tabuľka č.7
Aktíva – OcÚ k 31.12.2015:
Nadobúdacia
Oprávky
cena
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
2 000,00
2 000,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
10 356,50
10 356,50
Pozemky
133 812,49
0
Stavby
1 239 332,16
795 560,78
Samostatné hnuteľné veci
37 230,98
18 702,69
Dopravné prostriedky
28 102,12
25 487,12
Drobný dlhodobý hmotný majetok
21 306,58
21 306,58
Obstaranie DHM
29 638,97
0
Dlhodobý finančný majetok
189 083,43
0
Materiál
857,67
0
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce
0,11
0
Poskytnuté prevádzkové preddavky
0
0
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Zostatková
cena
0,00
0
133 812,49
443 771,38
18 528,29
2 615,00
0,00
29 638,97
189 083,43
857,67
0,11
0

Pohľadávky z ned. príjmov
Pohľadávky z daňových príjmov
Iné pohľadávky
Finančné účty
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období

Spolu: aktíva

2 459,79
6 320,09
0,00
130 227,00
1 763,66
23,49

0
0
0
0
0
0

2 459,79
6 320,09
0,00
130 227,00
1 763,66
23,49

1 832 515,04

873 413,67

959 101,37

Tabuľka č. 8
Pasíva – OcÚ- k 31.12.2015:
Stav k 31.12.2015
Nevysporiadaný výsledok z min. rokov
Výsledok hospodárenia za bežné obdobie
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Ostatné dlhodobé záväzky
Záväzky zo sociálneho fondu
Dodávatelia
Iné záväzky
Ostatné záväzky
Zamestnanci
Ostatné priame dane
Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poist.
Bankové úvery
Výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období

704 982,40
41 820,23
1 664,21
230,58
1 380,93
297,82
5017,05
499,84
0,00
8 749,12
1 002,71
5 638,28
0,00
187 818,20
0,00

Spolu pasíva:

959 100,37

Tabuľka č.9
Aktíva – ZŠ s VJM k 31.12.2015:
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

1 366,73

0

1 366,73

1 145,75

0

1 145,75

28 394,32

0

28 394,32

0

0

0

38 909,38

8002,58

30 906,80
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Tabuľka č. 10
Pasíva – ZŠ s VJM v €
Stav k 31.12.2015
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:

- 210,23
- 1854,48
2 235,58
0,11
1 304,27
1 488,83
1 500,81
14 544,34
0,00
8 869,46
0
1 809,61
1 218,50

30 906,80

Dátum vyvesenia: 12.4.2016
Dátum zvesenia:

27.4.2016
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Uznesenie OZ Rohovce č. 88 z 28.4.2016

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
1. Záverečný účet obce Rohovce a celoročné hospodárenie za rok 2015
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

69 776,36 €

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 2015 zo štátneho rozpočtu / 230,58 €/
v sume
69 545,78 €

a
použitie zostatku

finančných operácií v sume

na tvorbu rezervného fondu

spolu:

13 664,70 €

83 210,48 €

4, zaradenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov
poskytnutých v roku 2015 zo štátneho rozpočtu do rozpočtu obce
na rok 2016 ako príjmovú finančnú operáciu vo výške

230,58 s €
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