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1.Údaje

o plnení rozpočtu za rok 2011

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

územnej

samosprávy

v súlade

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2011. Obec v roku 2011 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. Pôvodný
rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový . Rozdiel bol krytý
v rámci finančných operácií prevodom z rezervného fondu.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011. Rozpočet
obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.11.2010 uznesením č.258 .
Bol zmenený:
- prvá zmena schválená dňa 22.3.2011 uznesením č. 14/2011.
- druhá zmena schválená dňa 24.6.2011 uznesením č. 37/2011.
- tretia zmena schválená dňa 14.12.2011 uznesením č. 66/2011.

Pôvodný
rozpočet:

Rozpočt.
opatrenie
č.1

2011
v€

2011
V€

2011
V€

2011
V€

Bežné príjmy- obec

295 606

494 145

550 656

571 372

Bežné príjmy – ZŠ:

8 016

8 016

8 016

11 127

Bežné príjmy – spolu:

303 622

502 161

558 672

582 499

Bežné výdavky- obec

270 831

276 133

300 534

308 785

32 791

226 028

230 384

241 787

303 622

502 161

530 918

550 572

0

+27 754

+ 31 927

0

4 295

27 000

15994

Rozpočet na rok 2011:
Rekapitulácia:

Bežné výdavky- ZŠ
Bežné výdavky – spolu
prebytok bežného rozpočtu:
Kapitálové príjmy:
kapitálové výdavky:
Schodok kapitálového rozpočtu

0
0

27 000

- 27 000
27 000

Finančné operácie-výdavky

0

Rozdiel finančných operácií:

0

27 000

Finančné operácie-príjmy:

Rozpočt.
Rozp.
Opatrenie Opatrenie
Č.2
Č.3

- 27 000 - 27000
27 117

27 117

13 071

0

0

27 117

27 117

+13 071

0

+ 27 000

-11 699

Spolu príjmy- celkom

330 622

529 278

585 789

599 865

Spolu výdavky- celkom

330 622

529 161

557 918

566 566
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a, Bežné príjmy:

Bežné:

Schválený
rozpočet
295 606

Upravený
rozpočet
571 372

Plnenie:
557 684

%:
97,60

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. Avšak na rok 2011 Vláda
SR nerešpektovala ustanovenia spomínaného zákona a schválila uznesením č.
897/2010 z 15.12.2010 zmenu nariadenia
vlády SR
č. 668/2004 Z.z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších
predpisov. Na základe tejto zmeny
sa jednotlivým obciam v roku 2011 nebol
prerozdeľovaný výnos dane z príjmov fyzických osôb podľa štatistických
ukazovateľov zverejnených v súlade s ustanoveniami zákona č. 564/2004 Z.z. ,
ale na základe schválenej zmeny. Táto zmena
mala nepriaznivý dopad na
rozpočty obcí / 2695 obcí/, v ktorých oproti pôvodnej prognóze na rok 2011 bol
nižší výnos dane z príjmov FO o 23 mil. € Výnos dane z príjmov FO pre obec
Rohovce na rok 2011 sa znížil o 4,4 %, t.j. o 10 603 €.
Obci bol poukázaný výnos dane z príjmov v sume 222 610,23 € , čo predstavuje
97,06 % plnenia upraveného rozpočtu. Poukázaná čiastka výnosu v roku 2011
bola o 40 881 € vyššia v porovnaní s rokom 2010.
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
63914 € , skutočný príjem predstavoval 57 030,84 €, čo je 89,23 % plnenia.
Táto suma obsahuje zaplatené dane fyzických a právnických osôb za rok 2011 a
nedoplatky z minulých rokov . Za nedoplatky z minulých rokov bolo uhradených
3 332,26 €, za aktuálny rok 2011 53 698,58 € . K 31.12.2011 sa evidujú
nedoplatky vo výške 6 875,36 €, čo v porovnaní so stavom k 31.12.2010
predstavuje zvýšenie o sumu 299,43 €. Pohľadávky
sú v plnej výške
vymáhateľné, lebo sú to nedoplatky existujúcich subjektov. Výzvy na zaplatenie
nedoplatkov boli doručené dňa 16.11.2011 a všetky nedoplatky boli uznané.
Daň za psa / pol. 133 001 /
Z rozpočtovaných 1 011 € skutočný príjem bol 996 €, čo je 98,52 % plnenia. Za
nedoplatky z minulých rokov bolo uhradených 16 €, za aktuálny rok 980 €.
Nedoplatky k 31.12.2011 predstavujú 30,62 €, z toho 14,62 €
za roky
2007,2008,2009,2010 a 16 € za rok 2011. Suma nedoplatkov v porovnaní so
stavom k 31.12.2010 je na rovnakej úrovni. K 31.12.2011 bolo evidovaných 245/
+ 1 oproti roku 2010 /. Evidencia psov bola presnená 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 2011 bola určená vo VZN Obce Rohovce o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady č. 3/2010 zo dňa 16.11.2010 nasledovne: sadzba
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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 2010.
Daň za užívanie verejného priestranstva / pol. 133 012/
Z rozpočtovaných 400 € skutočný príjem bol 436,38 €, čo je 109,10 %.
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 20 397 € skutočný príjem bol 19 800,71 €, čo predstavuje
97,08%. Je to príjem od obyvateľov, od podnikateľov a právnických osôb. Za
nedoplatky z minulých rokov bolo uhradených 422 €, za aktuálny rok 18 363,21
€, a za uloženie odpadu na zbernom dvore 1015,50 €. Nedoplatky k 31.12.2011
predstavujú 755,92 € / + 88,92 € oproti roku 2010/ z toho za roky 2207,2008 a
2009 : 232,42 €, za rok 2011: 523,50 €. Tieto nedoplatky sú vymáhateľné. Dlžníci
dňa 16.11.2011 boli vyzvaní na zaplatenie nedoplatkov. Sadzby na rok 2011 boli
určené vo VZN Obce Rohovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady č. 3/2010 zo dňa 16.11.2010 nasledovne: výška poplatku pre
obyvateľov do troch osôb v domácnosti bolo 13 €/na osobu, od troch osôb 8 €/ na
osobu, pre obyvateľov osady Štrkovec 8 €/ na osobu a za prevyšujúci počet nádob
29 € / na nádobu, pre podnikateľov 29 € / na 1 nádobu. Od 1. júla 2005 je
zavedený poplatok za vývoz
netriedeného odpadu
na zberný dvor
do
veľkokapacitných kontajnerov , poplatok bol 1,50 €/100 l a platilo sa v žetónoch
zakúpených na Obecnom úrade v Rohovciach . Žetóny boli predané v počte 677
kusov.
Príjmy z prenajatých pozemkov / pol. 212 002/
Z rozpočtovaných 658 € skutočný príjem bol 657,65 €. Plnenie bolo 99,95 %.
Nájomné zmluvy sú uzavreté : so ZO PZ Jastrab o nájme poľovných pozemkov, so
spoločnosťou Agrospol s.r.o. Rohovce o nájme ornej pôdy vo vlastníctve obce, a s
dvomi obyvateľmi o nájme pozemkov v obci.
Príjmy z prenajatých budov / pol. 212 003/
Zahŕňajú príjmy z prenájmu kultúrneho domu, nebytových priestorov a zasadačky
v požiarnej zbrojnici.
Príjmy za prenájom kultúrneho domu predstavovali 1 510,68 € / + 317,68 €
oproti roku 2010/. Bolo 8 rodinných osláv a rôzne príležitostné akcie- zábavy,
prednášky.
Príjmy za prenájom nebytových priestorov- k 31.12.2011 prenajaté sú nebytové
priestory v budove súp. č. 153 / všetky miestnosti sú prenajaté/ a miestnosti
v administratívnej budove OcÚ súp. č. 164, kde z 6 miestností obec mala
k dispozícií 3 voľné miestnosti. Všetci nájomníci platia pravidelne, nedoplatky nie
sú. Príjmy za prenájom nebytových priestorov predstavovali 4 742,75 € / 99,35 %
plnenia/ .
Príjmy za prenájom zasadačky v požiarnej zbrojnici predstavovali 159,68 €
( -54,32 € v porovnaní s rokom 2010/ . V miestnosti sa uskutočnili rôzne
prezentácie tovarov , rodinné slávnosti.
Celkové rozpočtované príjmy v tejto položke boli splnené na 99,52 % /skutočnosť
6 413,11 €/.
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Príjmy z prenajatých strojov, zariadení, náradia / pol 212 004/
Z rozpočtovaných 310 €
skutočný príjem bol 308,04 €, čo je 99,37 %. Táto
položka zahŕňa prenájom traktora / pre obyvateľov obce/. Nedoplatky nie sú.
Správne poplatky / 221 004/
Z rozpočtovaných 12 615 € skutočný príjem bol 13 011,50 € , čo je 103,14 %
plnenia. Prevažnú časť príjmov tvorili správne poplatky za prevádzku výherných
hracích automatov / 5 kusov/ v sume 7 467,50 €/ o 2 kusy menej oproti roku
2010/. Správny poplatok na úseku stavebného poriadku predstavoval 4 314,50 €,
z overenia odpisov a podpisov 542,50 €, z matričnej činnosti 264 €, z ostatnej
oblasti 423 €
Pokuty a penále /222 003/
Pokuty boli vyrubené na úseku stavebného poriadku za priestupky za výstavbu
rekreačných chát bez právoplatného stavebného povolenia pri Śulianskom jazere
vo výške 7 750 € / pre 37 osôb/. K 31.12. 2011 je evidovaný nedoplatok v sume
650 €.
Jedna pokuta bola vyrubená za opakovane nezabráneniu voľnému pohybu psa
okrem priestorov na to určených a za nerešpektovanie zákazu voľného pohybu
psov na verejných priestranstvách v sume 20 €.
Príjmy z predaja výrobkov a služieb / 223 001/
Táto položka zahŕňa platby za príspevok k opatrovateľskej službe /191,88 € /,
z fotokopírovania / 80,07 €/, za vyhlásenie v miestnom rozhlase / 187,84 €/,
cintorínsky poplatok/ 63,08 €/, platby za vodné, za elektrickú energiu prijaté od
nájomníkov na základe nájomnej zmluvy 1717,37 €, poplatok
za správu od
vlastníkov súp. č. 190 v sume 15,94 €, za predaj nádoby TKO v sume 539,19 €,
príjmy za poškodené kuchynské prostriedky v sume 129,79 €, príjmy za prenajaté
kuchynské prostriedky 306,91 € . Celkom z rozpočtovaných 3 243 € skutočný
príjem bol 3 232,07 €, čo je 99,66 %.
Poplatky za materské školy / 223 002/
Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov MŠ Rohovce.
Výška príspevku od 1.9.2008 je 5 €/ 1 dieťa / 1 mesiac. . Z rozpočtovaných 1200
€ skutočný príjem bol 1 260 €/ 105 %/. Výber príspevku závisí od prítomnosti
dieťaťa v MŠ. Počet žiakov v MŠ k 15.9.2011 bol 37, k 31.12.2011 bol 38.
Poplatky a platby za stravné / 223 003/
Sú to platby zamestnancov ako príspevok k stravovaniu - úhrada za stravovacie
poukážky
vo výške 2 316,95 €. Stravovacie poukážky od 1.1.2011 boli
poskytnuté v hodnote 2,85 €/ z toho zamestnanec hradil 0,95 €, starosta 1,28 €/.
Príspevok na stravné zo sociálneho fondu predstavoval 702,57 € / príspevok zo
SF bol 0,33 €/ 1 stravovacia poukážka/ , počet vydaných stravovacích poukážok
pre zamestnancov bol 2 129 ks a pre starostu 230 ks/.
Úroky z účtov / 243/
Predstavujú kreditné úroky z bankových účtov
plnenia.

vo výške 29,68 € čo je 74,20%

Príjmy z výťažkov z lotérií a iných pod.
/ 292 008/
NIKE spol. s.r.o. Bratislava
mesačne poukázal
0.5 % preddavkový odvod
z dosiahnutého herného vkladu za pobočku Hostinec Marco v Rohovciach. Odvod
za rok 2011 predstavoval 189,88 € / o 96,12 € menej v porovnaní s rokom 2010/.
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Granty / 311/
Patria sem dobrovoľné príspevky od darcov. Stannah s.r.o. daroval peňažný dar vo
výške 2000 €, z toho na organizovanie dňa dôchodcov 1500 € a na usporiadanie
Obecného dňa 500 €. Rohovce Power s.r.o. daroval peňažný dar v hodnote 500 €
na usporiadanie Obecného dňa.
Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu a zo štátneho
účelového fondu / 312 001, 312 002, zdroj: 111 /:
V roku 2011 obec obdŕžala zo štátneho rozpočtu nasledovné bežné transfery /v €/:
Poskytnutý
transfer :
187 568,00
2 048,00
270,00
2 570,00
3029,00
1 514,00
546,44
1790,40
382,80
60,10
132,27
1078,80
9,11
1107,00
3161,00
205 266,92

Účel:
ZŠ s VJM- normatívne prostriedky
MŠ- na výchovu a vzdelávanie
ZŠ – nenormatívne-žiaci SZP
ZŠ- nenormatívne – vzdel. Poukazy
ZŠ- nenormatívne – dopravné
ZŠ- nenormatívne – odchodné
Hmotná núdza –strava, ŠP-ZŠ
Matrika – prenesený výkon ŠS
REGOB-prenesený výkon ŠS
Pozemné komunikácie-prenes. Výkon
Ochrana ŽP- prenes. prenes výkon
Územné plánovanie- prenes. výkon
Vojenské hroby-prenes.výkon
Sčítanie ľudu
Nákup kontajnerov-environmentálny
fond
Spolu

Finančné prostriedky v sume 195 614,66 €, 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 2010 v sume 117,22 € , čo bolo zapojené do rozpočtu
2011 finančnou operáciou. Účtovníctvo ZŠ s VJM obsahuje čerpanie
týchto
prostriedkov.
Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku TTSK / 312 008 zdroj: 11H /:
V roku 2011 obec obdŕžala od TTSK nasledovné bežné transfery /v €/:
Poskytnutý
transfer :
300,00
200,00
500,00

Účel:
Obecný deň - športové aktivity
Cestovanie-aktívny odpočinok-SOO
Spolu:
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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 2011 obec obdŕžala podľa § 50j a § 56 zákona č.5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti nasledovné bežné transfery /v €/:
Poskytnutý
transfer :
11 278,77
1322,85
12 601,62

Účel:
§ 50 j- ochrana pred povodňami
§ 56- chránená dielňa
Spolu

Transfer podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti –na
ochranu pred povodňami- Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Dun. Strede poskytol
príspevok podľa dohody č. 6/§50j/2011 zo dňa 28.4.2011/pre 4 uchádzačov
o zamestnanie na 6 mesiacov. Výška poskytnutého príspevku bola 11 278,77 €
a skladala sa z príspevku zo štátneho rozpočtu a príspevku ESF. Vzájomný pomer
medzi prostriedkami spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a prostriedkami ESF
bol 15% : 85%.
Transfer podľa § 56 zákona
č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti –
chránená dielňa- Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Dun. Strede s účinnosťou od
1.10.2011 priznal postavenie chráneného pracoviska zriadeného Obcou Rohovce /
dohoda č. 14/§56/2011ŠR-TG zo dňa 29.9.2011/ v oblasti administratíva
s počtom zamestnancov 1/ zamestnanec so zdravotným postihnutím/. Výška
poskytnutého príspevku je 9 656,44 € a skladá sa z príspevku zo štátneho
rozpočtu
a príspevku
ESF.
Vzájomný
pomer
medzi
prostriedkami
spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a prostriedkami ESF je 15% : 85%. Dľžka
zachovania zriadeného pracovného miesta v chránenej dielni je najmenej dva
roky.

Príjmy-rozpočtová organizácia ZŠ / v € /:

Schválený
rozpočet
Bežné:

8 016

Upravený
rozpočet
11 127

Plnenie:

%:
11 082

99,59

Bežné príjmy: Z rozpočtovaných 11 127 € bol skutočný príjem 11 082,34 €, čo je
99,59 %. Z tejto sumy 3 666,20 € bol príjem z nájomného, 1 104 € príjem za
školskú družinu , 6 036,20 € príjem zo stravného, príjmy z dobropisov 167,30 €,
úroky 8,64 €, dary 100 €.

b, Kapitálové príjmy:
Schválený
rozpočet
kapitálové

Upravený
rozpočet
0

Plnenie:
4295

8

%:
4295

100

Príjem z predaja pozemkov / 233 001, zdroj:43/
Príjem z predaja predstavuje 4295 € čo je 100 % plnenia. Boli predané pozemky
parc. č. 151/5 o výmere 112 m2 ,parc. č. 151/6 o výmere 305 m2 v hodnote 3815€
na osobné účely a parc. č.171/31, 171/32, 192/13,192/14 o výmere 16 m2
v hodnote 480 € pre ZSE Distribúcia a.s./ pozemok pod novou trafostanicou v obci
Rohovce/.

c, Finančné operácie-príjmy :

Príjmy:

Schválený
rozpočet
27 000

Upravený
rozpočet
13 071

Plnenie:

%:
13 071

100,00

V rámci finančných operácií bol uskutočnený prevod nevyčerpaných finančných
prostriedkov z roku 2010. Boli to finančné prostriedky poskytnuté na dopravné
žiakov vo výške 117,22 € .
Ďalej sa uskutočnil prevod z rezervného fondu vo výške 12 953,74 € / uznesenia
OZ č. 14 z 22.3.2011, č. 67 z 14.12.2011/. Rezervný fond bol použitý na výstavbu
cesty vo výške 6 346 € a na výstavbu autobusovej čakárne pri ZŠ vo výške
6607,74 €.

d, Bežné výdavky:
Obec Rohovce

Bežné:

Schválený
rozpočet
270 831

Upravený
rozpočet
308 785

Plnenie:

%:

290 974

94,23

Rozpočtová organizácia ZŠ / v € /:

Bežné:

Schválený
rozpočet
32 791

Upravený
rozpočet
241 787

Plnenie:
241 588

%:
99,91

Program 01-Plánovanie, manažment a kontrola
V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s riadením obce, výdavky na kontrolnú
činnosť, auditora, členstvo v združeniach a odmeny poslancom a komisiám obce.
Odmeny poslancom / 9 poslancom/ boli vyplatené v sume 2 987 €, odvody
predstavovali 970.91 €. Zamestnanci sa zúčastnili na 12 odborných školeniach ,
uskutočnil sa aj školenie BOZP a kurz prvej pomoci a kurz opatrovania pre 1
opatrovateľku .Výdavky na školenia predstavili 493 €. Členské príspevky do
združení, v ktorých je obec organizovaná / ZMOS Bratislava, ZMOŽO Dunajská
Streda, ZOHŽO Šamorín, Mikroregión Dunajská Magistrála Lehnice, , Regionálne
vzdelávacie centrum Rovinka a Občianske združenie Agroprameň Lehnice, CKF
predstavili 2208,94 €. Mzdové náklady hlavného kontrolóra a výdavky na audit
za rok 2010 predstavili 4 481,38 €. Reprezentačné predstavoval 306,28 €, z toho
134,79 dary na spoločenské podujatia a 81,42 € na životné jubileá / uvítanie 90
ročných/
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Program 02- Propagácia, marketing, prezentácia obce
V programe sú zahrnuté výdavky spojené s vedením obecnej kroniky v sume 66 €,
pamätnej knihy v sume 100 €, výdavky na webovú stránku v sume 202,50 €,
výdavky na organizáciu podujatí propagujúcich obec( Deň detí- 280,40 €, na
maškarný ples detí MŠ 205,34 €, deň matiek 50 € , na deň učiteľov 27 €, Obecný
deň 1000 € z daru, 199,98 € z vlastných prostriedkov obce, na slávnostné
uvítanie novorodencov obce a uvítanie prvákov v ZŠ s VJM v Rohovciach bolo
vyplatených celkom 3650 € / 17 novorodencom po 165 €/, prvákom ZŠ s VJM
v počte 13 po 65 € /.
TTSK v Trnave poskytla účelovú dotáciu na Obecný deň - športové aktivity pre
všetkých v sume 300 €, z tejto sumy boli zabezpečené vecné dary.
Program 03- Služby občanom
Obsahuje výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec. Konkrétne ide o
výdavky na cintorínske služby, stavebný úrad prostredníctvom Spoločného úradu
Šamorín, obecný rozhlas, matričná činnosť, evidencia obyvateľstva.
Výdavky na cintorín predstavili výdavky na vodné, energie, všeobecný materiál ,
poplatky za odborný garant za prevádzkovanie cintorína v sume 781,60 € /
97,82 % plnenia/.
Na údržbu miestneho rozhlasu bolo vyplatených 276 €, , pre Slovgram za
používanie hudobných diel v miestnom rozhlase suma 33,50 €. Z rozpočtovaných
510 € skutočné plnenie bolo 309,50 €.
Matričnú činnosť, evidenciu obyvateľstva , stavebný úrad vykonáva obec ako
prenesený výkon štátnej správy obciam. Výdavky na tieto činnosti bolo hradené zo
štátneho rozpočtu. Pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané na 100 %.
Program 04- Odpadové hospodárstvo
Z rozpočtovaných 31 386 € bolo skutočné čerpanie 30 604,75 €, čo je 97,51 %.
Výdavky za odvoz a uloženie odpadu obsahujú výdavky za december 2010 a
neobsahujú výdavky za december 2011. Celkové výdavky na odvoz a uskladnenie
predstavili 23 593,76 € / - 833,24 € oproti roku 2010/. V roku 2011 sa
uskutočnil nákup plastových zberných nádob v sume 993 € a nákup kontajnerov
v sume 432 € pre osadu Štrkovec / 3 kusy/. Ďalej z prostriedkov
z Environmentálneho fondu bol zabezpečený nákup 2 kontajnerov na zberný dvor .
Program 05- Komunikácie
Obec vykonáva
pôsobnosť
špeciálneho stavebného úradu
pre miestne
komunikácie ako prenesený výkon štátnej správy obciam. Výdavky na tieto
činnosti bolo hradené zo štátneho rozpočtu. Pridelené finančné prostriedky v sume
60,10 € boli vyčerpané na 100 %.
V tejto oblasti z rozpočtovaných 1115 € bolo skutočné čerpanie 1114,28 €. Bol
uskutočnený nákup materiálu v sume 1054,18 €.
Program 06- Vzdelávanie
Materská škola:
Z plánovaných 53 834 €
bolo vyčerpané 52 645,08 €,
čo je 97,79 %.
V súčasnosti sú 4 učiteľky MŠ na celý pracovný úväzok. Výdavky obsahujú
výdavky na réžiu / plyn 2 749,45 €, elektrická energia 417,60 €, vodné 478,59
€/, telefón 196,89 €, nákup učebných pomôcok 616,62 €,
stravovanie
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zamestnancov 874,50 €. Na mzdy a odvody bolo vyplatených 42 055,55 €. Bola
uskutočnená refundácia mzdy kuriča 1453,32 €, údržba kotla v sume 673 € .
Materská škola obdŕžala zo štátneho rozpočtu 2048 € na výchovu a vzdelávanie
detí , ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky/ , táto suma
bola na 100 % vyčerpaná na nákup šatníkových skriniek.
Základná škola
Obec uhradila poistné budovy a zariadení v sume 69,71 €, na oplotenie budovy
a drobný materiál 232,59 € , na ocenenie prác žiakov 88,93 €. Celkové výdavky
boli splnené na 99,55 %.
Program 07- Šport
Z rozpočtovaných 13 794 € skutočné čerpanie bolo 12 737,40 € / 92,34 % /.
Bežný transfer vo výške 6000 € bol poukázaný na účet športového klubu
Rohovce. Vyúčtovanie bolo predložené v stanovenom termíne. Z transferu bolo
uhradené cestovné trénerom, rôzne poplatky, odmena a cestovné rozhodcom. Ďalej
bol zabezpečený nákup športového materiálu v hodnote 452,08 €, prevádzkové
náklady športového areálu / mzdy a odvody správcu, plyn, el,. energia, vodné,
čistiace potreby/ .

Program 08- Kultúra
Výdavky na kultúrny dom predstavovali 15175,50 €, čo je 94,52 %/. Rozpočet
bol 16 056 €/. Náklady na elektrickú energiu predstavovali 1 990,11 €, na plyn
3672,25 €. Bol zabezpečený nákup nového kuchynského drezu v hodnote 299,2 €,
nákup kuchynských prostriedkov v sume 450,55 €, nákup textilného materiálu obrusov v hodnote 579,29 €, nákup vodoinštalačného a kanalizačného materiálu v
hodnote 1282,02 €, ďalej bola uskutočnená údržba kuchynských zariadení –
elektrického sporáku
v sume 414,55 €, údržba
budovy 409 €- vodovod,
kanalizácia. Výdavky na mzdy a odvody
zamestnanca predstavujú sumu
4 202,58€.
Knihy pre obecnú knižnicu boli zabezpečené v hodnote 199,04 €, odmena
knihovníka predstavovala 420 €.
Program 09- Prostredie pre život
Verejné osvetlenie - z rozpočtovaných 11 520 € bolo skutočné čerpanie 9341,12
€,
čo je 81,09 % plnenia. Migračný úrad MV SR v Bratislave uskutočnil
refundáciu výdavkov, ktoré boli vynaložené v súvislosti s činnosťou azylového
zariadenia v Rohovciach. Refundovaná čiastka predstavovala 2036,46 €, a z toho
dôvodu výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia predstavovali 7577,7 €
/ skutočnosť 9614,25 €/ Údržba verejného osvetlenia predstavovala 1408,58 €,
nákup materiálu 354,75 €.
Starostlivosť o životné prostredie vykonáva obec ako prenesený výkon štátnej
správy obciam. Výdavky na tieto činnosti bolo hradené zo štátneho rozpočtu.
Pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané na 100 %.
V oblasti starostlivosti o verejnú zeleň bol nákup súčiastok do kosačky v sume
497,54 €. Nákup paliva do kosačiek predstavoval sumu 932,30 €.
Odmenu skladníka CO v plnej miere refundoval Obvodný úrad, odbor CO a KR
v Dunajskej Strede . Odmena za rok 2011 predstavovala 106,80 €.
V oblasti požiarnej ochrany bola zabezpečená údržba a prevádzka požiarneho
auta v sume 673,08 €, revízia hasiacich prístrojov 32,71 € . Celkové výdavky na
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požiarnu ochranu predstavovali 705,79 € / 18,66 % /. Nebol uskutočnený nákup
špeciálneho materiálu, plánovaná čiastka predstavovala 2600 €.
Program 10- Sociálne služby
Počas roka boli opatrované 2 dôchodkyne v rámci opatrovateľskej služby. Boli
zamestnané 2 opatrovateľky / 2 x 0,30 % pracovného úväzku/.
Výdavky
predstavovali
3 208,21 €, čo je 88,09 % plnenia.
Správu na úseku
opatrovateľskej služby vykonáva Spoločný úrad v Šamoríne, na ich činnosť bola
poukázaná suma 457,20 €.
Sociálna výpomoc bola poskytnutá
rodinám s maloletými deťmi, zdravotne
postihnutým občanom a občanom v hmotnej núdzi. Počet poskytnutých dávok
bolo 4 v celkovej
v sume 339,97 € / všetky občania sú v hmotnej núdzi /.
V januári roku 2011 bola zaplatená suma 303,81 € na úhradu pohrebných
výdavkov občana obce, Františka Kürtiho, občana v hmotnej núdzi.
V rámci starostlivosti o dôchodcoch bol organizovaný Deň dôchodcov. Na toto
podujatie bol poskytnutý dar v sume 1500 €, výdavky obce predstavovali 446,73
€. Na základe § 6 VZN obce Rohovce č.3/2009 o poskytovaní jednorázovej dávky
obec poskytla dôchodcom s trvalým pobytom v obci Rohovce- jubilantom 80
ročným a starším jednorazový finančný príspevok vo výške 20 € , celkom 600 €
/30 dôchodcom/. Ďalej bola poskytnutá sociálna výpomoc 1 občanovi - dôchodcovi
v sume 100 €. Uznesením OZ Rohovce č.17 zo dňa 22.3.2011 bolo schválené
zabezpečenie stravovania pre dôchodcov v Školskej jedálni pri ZŠ v Rohovciach za
výhodnú cenu. Obec prispieva na stravovanie miestnych dôchodcov v školskej
jedálni sumou 0,20 € na 1 obed. Výhodné stravovanie využívalo 6 dôchodcov.
Výška poskytnutého príspevku bola 67,20 €.
TTSK v Trnave poskytla účelovú dotáciu
na
projekt Cestovanie- aktívny
odpočinok/ pomoc pre sociálne odkázaných občanov/v sume 200 €. Z tejto sumy
bol zabezpečený jedendňový zájazd do Ledníc.
Program 11- Administratíva
Patria sem mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu, ktoré sa nedajú
alokovať do jednotlivých podprogramov, energie obecného úradu, služby
nakupované pre fungovanie obecného úradu, výdavky spojené s obstaraním a
starostlivosťou o majetok obce, právne služby pre obec, bývanie a občianska
vybavenosť, starostlivosť o dopravné prostriedky atď.
Táto kapitola zahŕňa mzdové prostriedky starostu, pracovníkov OcÚ
/administratívne pracovníčky, upratovačky, údržbári /.
Na mzdy a odvody
z rozpočtovaných 83 657 € skutočné čerpanie bolo 78 640,03 € / 94 %/. Výdavky
na plyn predstavovali 10056 € , na elektrickú energiu 2321 € /obsahuje aj
spotrebu energie v zasadačke v budove požiarnej zbrojnice/.
Na základe Dohody o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej
zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti boli
prijaté 4 uchádzači o zamestnanie na 6 mesiacov od 1.5.2011 do 31.10.2011.
ÚPaSV v Dun. Strede uhradil príspevok v sume
11 278,77 €, výdavky obce
predstavovali 2000 € .
Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Dun. Strede s účinnosťou od 1.10.2011 priznal
postavenie chráneného pracoviska zriadeného Obcou Rohovce / dohoda č.
14/§56/2011ŠR-TG zo dňa 29.9.2011/ v oblasti administratíva
s počtom
zamestnancov 1/ zamestnanec so zdravotným postihnutím/. Výška poskytnutého
príspevku v roku 2011 bola 1322,85 €, výdavky obce predstavovali 1347,97 €
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Podľa Zmluvy o správe obec platí za lekáreň mesačný poplatok 11,15 €, tieto
prostriedky sú vedené na samostatnom účte. Poplatok za rok 2011 bol uhradený
vo výške 127,80 €. Výdavky na vodné predstavujú / 138,89 €/.
Obec uhrádza počas roka výdavky na elektrickú energiu v spoločnej sociálnej
miestnosti súp. č. 153 v budove Pošty. Po vyúčtovaní za celý rok elektrická energia
je v plnej výške fakturovaná nájomníkom na refundáciu.
Príspevok LSPP Šamorín predstavoval 544,80 € / 0,04 €/ mesiac/ l obyvateľ/.
.
e. Kapitálové výdavky:

Kapitálové:

Schválený
rozpočet
27 000

Upravený
rozpočet
15 994

Plnenie:

%:
15 994

100,00

Realizácia nových stavieb
/ pol. 717 001/
Výstavba cesty pri bytovke súp. č.350 –v roku 2009
bol vypracovaný
jednostupňový projekt, uskutočnené vytýčenie pozemku .Stavba bola začatá v roku
2010 a I. etapa aj dokončená . Výdavky v rokoch 2009 a 2010 predstavovali
17 886,61 €. V roku 2011 neboli výdavky. Stavba je v štádiu výstavby, ešte nie je
dokončená.
Výstavba betónovej cesty pri rodinnom dome 379 –Stavba bola začatá aj
dokončená v roku 2011. Práce boli vykonané dodávateľom Ernestav, Rohovce
č.85. Ďľžka cesty je 44 m, šírka 5,5 m. Celkové výdavky predstavovali 6346 €,
v celej výške uhradené z rezervného fondu / uznesenie č. 67 z 14.12.2011/ . Cesta
bola zaradená do DHM pod inv. č. 1010 dňa 31.10.2011.
Výstavba autobusovej čakárne pri ZŠ Rohovce –Stavba bola začatá aj dokončená
v roku 2011.
Je to murovaná stavba o rozlohe 22 m2. Celkové výdavky
predstavovali 6607,74 €, v celej výške uhradené z rezervného fondu / uznesenie
č. 67 z 14.12.2011/ . Cesta bola zaradená do DHM pod inv. č. 1011 dňa
31.11.2011.
Nákup pozemku – pozemok parc. č. 137/1 o výmere 304 m2, druh: orná pôda obec
kúpila v hodnote 3040 € za účelom výstavby cesty. Pozemok je zaevidovaný inv. č.
4084.

f. Finančné operácie-výdavky:

V rámci finančných operácií výdavky sa neuskutočnili.

g. Výsledok hospodárenia obce za rok 2011 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
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a kapitálových príjmov a výdavkov obce . Rozdiel bežných a kapitálových príjmov
a výdavkov za rok 2011 predstavuje sumu + 24 503,32 €, čiže výsledok bežného
a kapitálového rozpočtu je prebytok.
Celkový rozpočet obce je prebytkový a predstavuje sumu + 37 574,28 €. Táto
suma obsahuje nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2011 zo
štátneho rozpočtu v sume 137,28 € / na dopravné žiakov /. Podľa § 8 ods. 5
zákona o rozpočtových pravidlách
verejnej správy
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov bežný transfer poskytnutý po 1. októbri rozpočtového roka
a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka , možno
použiť výnimkou miezd a platov do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.
Tieto nevyčerpané finančné prostriedky sa na účel tvorby rezervného fondu
vylučujú a v nasledujúcom rozpočtovom roku obec ich zaradí do rozpočtu ako
príjmovú finančnú operáciu. Použitie týchto prostriedkov na určený účel bude
výdavkom ZŠ s VJM v roku 2012.
Zostatok finančných operácií v sume 13 070,96 € bol spôsobený čerpaním
finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky.
Prebytok rozpočtu v sume 24 503,32 € 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,
upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 137,28 € navrhujeme použiť
na tvorbu rezervného fondu .
€
Zostatok finančných operácií v sume 13 070,96 €, navrhujeme použiť na
tvorbu rezervného fondu.
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 137,28 € bude použité na dopravné
žiakov ZŠ s VJM:
Prebytok celkového rozpočtu
po odpočítaní nevyčerpaných finančných
prostriedkov predstavuje 37 437,00 €.

1. Hlavná kniha:
Názov účtu:

Číslo účtu:

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

Suma k 31.12.2011

221
221
221
221
221
221
351
261
211
211

001
002
003
004
005
010
100
000
001
002

16 460,97
19 863,09
51,75
56,19
43,95
137,28
1,10
-4,29
957,32
6,92

37 574,28

Spolu:
2. Finančný výkaz
/ skutočnosť/

Bežné príjmy obce
Bežné príjmy RO

557 684,33
11 082,34
14

Bežné príjmy spolu:
Bežné výdavky obce
Bežné výdavky RO
Bežné výdavky spolu:

568 766,67
290 973,53
241 591,08
532 564,61

Hospodárenie BR

+36 202,06

Kapitálové príjmy obce
Kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky obce
Kapitálové výdavky RO

4 295,00
0,00
15 993,74
0,00

Hospodárenie KR

-11 698,74

Hospodárenie BR ,KP

+24 503,32

Finančné príjmy obce
Finančné výdavky obce

13 070,96
0,00

Hospodárenie FO

+13 070,96

Hospodárenie celk.

37 574,28

3. Kontrola peňažných prostriedkov a plnenia rozpočtu

ZS účtov k 1.1.2011
+ rozpočtové príjmy
- rozpočtové výdavky

0,00
586 132,63
548 558,35

KZ účtov k 31.12.2011

37 574,28

Rozdiel

0,00
h. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
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
989
0
0
66
1 055
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945
0
0
435
0
0
33
1 413

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde
v znení neskorších predpisov a čerpá sa v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou
obce. Príjem / Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej
klasifikácie viď. v prílohe / tvorí prídel vo výške 1.5 % pre zamestnancov OcÚ , pre
zamestnancov ZŠ prídel je vo výške 1,25 %. Pravidlá čerpania je zahrnuté v
Zásadách pre používanie sociálneho fondu . Zostatok fondu na účte k 31.12.2011
je 227,32 €. Sociálny fond je vedený na samostatnom účte VÚB č. 1169-921324122/0200 , v účtovníctve na účtoch 221 007a 472 010.

Rezervný fond:
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2011

27 800

Prírastky - z prebytku hospodárenia

3 283

- ostatné prírastky

0,00

Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 14/2011 zo dňa 22.3.2011- výstavba cesty

6 346,00

- uznesenie č. 67/2011 zo dňa 14.12.2011- výstavba

6 608,00

autobusovej čakárne

- krytie schodku hospodárenia

0,00

- ostatné úbytky

0,00

KZ k 31.12.2011

18 129

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
2011 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.
V súlade so zákonom
rezervný fond bol tvorený vo výške 100 % zo zostatku
finančných operácií v sume 3 283,33 € / / uznesenie č. 13/2011 z 22.3.2011/ .
Rezervný fond v roku bol použitý v sume 12 953,74 € / / uznesenie č. 67
z 14.12.2011/. Zostatok rezervného fondu k 31.12.2010 je 18 129,18 €.
V priebehu roka rezervný fond bol použitý na vyrovnanie časového nesúladu medzi
príjmami a výdavkami v sume 11500 €.
Združené prostriedky na správu bytovky súp. č. 190
Na základe Zmluvy o výkone správy , uzavretá podľa § 8 zákona NR SR č.
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov medzi vlastníkmi ,
vlastníci poverili Obec Rohovce s vykonaním správy hore uvedených bytov
a nebytových priestorov. Obec Rohovce
vykonáva správu spoločných
častí
a spoločných zariadení domu. Na zabezpečenie prevádzky , údržby, opráv a správy
domu vlastníci platia mesačné preddavky. Finančné prostriedky sa vedú oddelene
na osobitnom účte VÚB č. 1171618758, v účtovníctve na účte 221 008. Stav účtu
je 2 053,63 .€
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2. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011
A, Obec:

Aktíva
Predstavuje nehmotný dlhodobý majetok, drobný nehmotný dlhodobý majetok,
stavby , samostatné hnuteľné veci , dopravné prostriedky, drobný hmotný dlhodobý
majetok, obstaranie dlhodobého majetku, pozemky, ostatný dlhodobý
finančný
majetok, zásoby, pohľadávky, finančný majetok / účty, pokladňa/.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok- pohyb počas roka nebol, majetok je plne
odpísaný.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok – pohyb počas roka nebol, zostatková
cena predstavuje 1 385,82 €.
Stavby – prírastok predstavuje 12 953,74 €. Boli zaradené nasledujúce stavby:
Výstavba betónovej cesty 6346,00 € , výstavba autobusovej čakárne pri ZŠ
Rohovce 6607,74 €, uhradené z vlastných prostriedkov- z rezervného fondu.
Samostatné hnuteľné veci – ani prírastok , ani úbytok nebol. Zostatková cena
predstavuje 2 904,07 €.
Dopravné prostriedky –nebol ani prírastok, ani úbytok. Zostatková cena
predstavuje 3 298,71 €.
Drobný hmotný dlhodobý majetok – nákup sa neuskutočnil Boli vyradené
zastarané predmety- kosačka a súprava mikrofónov
v hodnote 559,99
€.
Zostatková cena je 0 €.
Pozemky: nákup : parc. č. 137/1 o výmere 304 m2, v hodnote 3040 €, predaj:
parc. č. 151/5 o výmere 112 m2 , parc. č. 151/6 o výmere 305 m2 v hodnote
3815€, parc. č.171/31, 171/32, 192/13,192/14 o výmere 16 m2 v hodnote 480 €.
Hodnota pozemkov predstavuje 117 785,36 €.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku – k 31. 12. 2011 vo fáze výstavby sú :
výstavba cesty k bytovke 157 / 17 886,61 € / a revitalizácia obecnej zóny
/9862,36 € /.
Realizovateľné cenné papiere- sú to cenné papiere ZVSK a.s., počet 5697,
menovitá hodnota 33,19 €, podiel z emisie 0,109 %.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu
zriaďovateľa- Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov rozpočtových
organizácií sa účtujú na základe skutočne prijatých príjmov v obci alebo k 31.12.
predpisom neodvedených príjmov / rozpočtová organizácia si výnos zaúčtovala, ale
jej neboli vyplatené/. K 1.1.2011 neodvedené príjmy predstavovali 91,10 €, počas
roka sa uskutočnil odvod v sume 91,10 €. K 31.12.2011 predpis odvodov je 1,10
€/ 1,10 € úroky/
Zúčtovanie transferu rozpočtu obce – slúži na zaúčtovanie operácie, týkajúce sa
použitia kapitálových transferov v rozpočtovej organizácii ZŠ s VJM. Počas roka
počiatočný stav znížili odpisy v sume 288 €. Obec zaúčtuje operácie na základe
informácií od podriadenej rozpočtovej organizácie.
Pohľadávky krátkodobé– predstavujú celkom 9 121 € z toho 650 € predstavujú
neuhradené vystavené faktúry /vyúčtovanie záloh za poskytnuté služby/, 755,9 €
/miestny poplatok za odvoz TKO /, 6 905,98 € predstavujú nedoplatky na dani
z pozemkov, zo stavieb, z bytov, daň za psa.
Finančné účty- Zostatok v pokladniciach OcÚ je 964,24 €, zostatok v pokladni
materskej školy je 0. K 31.12.2011 obec vlastní poštové ceniny v hodnote 13,40 €,
stravovacie poukážky
2 ks v sume 5,70 €. Peniaze na bankových účtov
predstavujú 57 103,75 €. Peniaze na ceste 4,29 €.
Náklady budúcich období- sumu 1 707,79 € tvorí: poistné 1329,95 €, predplatné
novín 232,88 €, udržiavací poplatok KEO 95,60 € , telefon 49,36 €.
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Príjmy budúcich období- príjmy z NIKE za december 2011 v sume 27,98 €.
Aktíva celkom predstavujú 812 245 €.

Pasíva
Medzi pasíva patrí výsledok hospodárenia / 709 823 €/ čo tvorí nevysporiadaný
výsledok z minulých rokov / 704 838,07 €-, výsledok hospodárenia z roku 2011/
4984,06 €/ rozdiel výnosov a nákladov/ . Ďalej sem patria záväzky, rezervy ,
dlhodobé záväzky, záväzky zo sociálneho fondu, krátkodobé záväzky a výnosy
budúcich období.
Nevysporiadaný výsledok z minulých rokov – úbytok: výsledok hospodárenia za
rok 2010 v sume 43 419,60 €.
Výsledok hospodárenia za rok 2011- zistí sa ako rozdiel výnosov účtovaných
na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5. Za
rok 2011 predstavuje 4984,06 €..
Rezervy- boli vytvorené na nevyčerpané dovolenky / 5418,78 €/ na odvody /
1866,03 €, na audit 700 € , spolu 7984,81 €.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce- predstavuje zostatok 137,28 €. Zostatok
dopravného pre žiakov, poskytnuté v roku 2011.
Dlhodobé záväzky- tvoria záväzky voči vlastníkom bytovky súp. č. 190, kde obec je
správcom budovy/ 2022,62 € /a záväzky zo sociálneho fondu / 296,12 € /.
Krátkodobé záväzky- sú to prijaté preddavky 31,01 €, neuhradené faktúry
3249,70 €, záväzky voči zamestnancom/6 257,33 €/ ostatné záväzky voči
zamestnancom / 329,68 €/, zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného
poistenia / 3850,14 € /, ostatné priame dane / 650,06 €/, daň z príjmov /
763,12 €/. Krátkodobé záväzky predstavujú spolu 15 131,04 €.
Výnosy budúcich období- správny poplatok platené dopredu na rok 2012/
7467,50 €/, zostatková cena DHM zo štátneho rozpočtu vo výške 69 382,03 €,
spolu predstavujú 76 849,53 €.
Pasíva celkom predstavujú 812 245 €.

b.Rozpočtová organizácia ZŠ s VJM Rohovce:
Aktíva:
Dlhodobý hmotný majetok - samostatné hnuteľné veci : 8002,58 €. Oprávky
celkom : 7469,99€, zostatková cena 532,59 €.
Zásoby- materiál na sklade potravín (Školská jedáleň ) – zostatok k 31.12.2011 je
810,96 €,
Krátkodobé pohľadávky – Ostatné pohľadávky - nedoplatky za stravné (Školská
jedáleň) – 134,80 €.
Finančné účty :
Bankové účty
Bežný účet (potraviny)

ŠJ

0,94

Bežný účet príjmový

ZŠ

1,10
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Bežný účet depozitu

ZŠ

27 507,70

Účet sociálneho fondu

ZŠ

529,16

Mzdy + poistné 12/11

Celkom

28 038,90

Pasíva
Rezervy- rezervy zákonné krátkodobé : tvorba zákonnej rezervy na nevyčerpané
dovolenky vrátane zákonného sociálneho a zdravotného poistenia v sume 8401,25
€, rezervy na nevyfakturované dodávky 2 614,69 € .
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu
zriaďovateľa : Zostatok na
príjmovom účte k 31.12.2011 v sume 1,10 €
predstavuje pripísané úroky na príjmovom účte neodvedené na účet zriaďovateľa,
t.j. predpis odvodu nedaňových príjmov na účet zriaďovateľa.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku –výška
nákladov na odpisy – Kapitálový transfer od zriaďovateľa poskytnutý z vlastných
prostriedkov do RO – Pec elektrický TPE (ŠJ) – zostatková cena 532,59 €
Dlhodobé záväzky - záväzky zo sociálneho fondu : 529,16 €.
Dodávatelia : neuhradené faktúry k 31.12.2011 vo výške 1616,87 €
ZŠ – faktúry vystavené v roku 2011 za obdobie 12/2011: ZsVaK, a.s. Dunajská
Streda : 137,18 € - vodné stočné, ZSE, a.s. Bratislava : 335,75 € - elektrická
energia , inštalačný materiál 60,50 €, Školská jedáleň – potraviny v hodnote
1083,44 €.
Iné záväzky : zrážky zo mzdy 138,08€.
Zamestnanci :výplata na osobný účet – 15 302,49 € za mesiac 12/2011/.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia : 9571,89
€ - poistné za mesiac 12/11.
Ostatné priame dane- daň zo mzdy za mesiac 12/2011 v sume 2358,49 €.

3. Prehľad o stave a vývoja dlhu
Obec k 31.12.2011 nemá prijatý úver.

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

5. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých
príjemcov
Obec Rohovce neposkytla záruky.
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6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. ZŠ s VJM Rohovce zabezpečuje školské
stravovanie.

7. 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 poskytli finančné prostriedky svojho
rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom,
rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a, voči zriadeným a založeným
s právnou subjektivitou

Bežné:

Schválený
rozpočet
32 791

právnickým osobám – ZŠ s VJM Rohovce

Upravený
rozpočet
241 787

Plnenie:
241 588

%:
99,91

Bežné príjmy: Z rozpočtovaných 11 127 € bol skutočný príjem 11 082,34 €, čo je
99,59 %. Z tejto sumy 3 666,20 € bol príjem z nájomného, 1 104 € príjem za
školskú družinu , 6 036,20 € príjem zo stravného, príjmy z dobropisov 167,30 €,
úroky 8,64 €, dary 100 €.
Bežné výdavky:
ZŠ s VJM Rohovce –bola poukázaná dotácia zo ŠR na účet ZŠ vo výške
195 614,66 €. Z toho na mzdy a odvody 157 617 €, na prevádzku 29 951 €, na
výchovu a vzdelávanie detí zo SZP 270 €, na dopravné žiakov 3 029 €, na odchodné
1514 €, na vzdelávacie poukazy pre ZŠ 2570 €, na školské potreby pre deti
v hmotnej núdzi 83 €, na stravné pre deti v hmotnej núdzi 463,44 €. Ďalej bolo
poukázané dopravné -nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2010 / 117,22 €.
Nevyčerpané finančné prostriedky na dopravné za rok 2011 vo výške 137,28 €
boli vrátené na účet obce v decembri 2011. Tieto finančné prostriedky v roku 2012
budú finančnou operáciou zapojené do príjmov obce a následne vrátené na použitie
pre ZŠ na stanovený účel. Suma skutočne použitých finančných prostriedkov bola
195 477,38 €.
Obec povolila prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o príjmy
vo výške
4 008,50 €, v tom: nájomné v sume 3 666,20 €, príjmy z dobropisov za rok 2010
v sume 167,30 € . Ďalej obec poskytla z vlastných prostriedkov príspevok na školu
v prírode 135 €, príspevok na lyžiarsky výcvik 40 €.
Školská jedáleň - dotácia vo výške 23 851 € bola poukázaná cez účet 584 063,
ktorá bola vyčerpaná na 100 %. Obec ďalej povolila prekročenie rozpočtového
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limitu výdavkov o prostriedky podľa § 23 ods. 1 písm f, zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov o prijaté príjmy z úhrad stravy vo výške 6 036,20 € /. Na mzdy a odvody
bolo vyčerpaných 19 038,03 €, na prevádzku 10 849,17 €. Ďalej bol poukázaný
príjem podľa § 23 ods. 1 písm a, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov , t.j. dar
v sume 100 €.
Školský klub- cez účet 584 064 bola poukázaná dotácia na účet ZŠ vo výške
11014 € / 100 % plnenia/. Obec ďalej povolila prekročenie rozpočtového limitu
výdavkov o prostriedky podľa § 23 ods. 1 písm j, zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov o prijaté príjmy od rodičov, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť
vo výške 1104 € . Na mzdy a odvody boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške
9758,92 €, na prevádzku 2 359,08 €.
Poskytnuté finančné prostriedky okrem dopravného boli vyčerpané na 100 %.

b, voči štátnemu rozpočtu
Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu a zo štátneho
účelového fondu / 312 001, 312 002, zdroj: 111 /:
V roku 2011 obec obdŕžala zo štátneho rozpočtu nasledovné bežné transfery /v €/:
Poskytnutý
Vyčerpaný
Zostatok
Účel:
transfer :
transfer:
k 31.12. 11
187 568,00
187 568,00
0 ZŠ s VJM- normatívne prostriedky
2 048,00
2 048,00
0 MŠ- na výchovu a vzdelávanie
270,00
270,00
0 ZŠ – nenormatívne-žiaci SZP
2 570,00
2 570,00
0 ZŠ- nenormatívne – vzdel. Poukazy
3029,00
3008,94
20,06 ZŠ- nenormatívne – dopravné
1 514,00
1 514,00
0 ZŠ- nenormatívne – odchodné
546,44
546,44
0 Hmotná núdza –strava, ŠP-ZŠ
1790,40
1 790,40
0 Matrika – prenesený výkon ŠS
382,80
382,80
0 REGOB-prenesený výkon ŠS
60,10
60,10
0 Pozemné komunikácie-prenes. Výkon
132,27
132,27
0 Ochrana ŽP- prenes. prenes výkon
1078,80
1078,80
0 Územné plánovanie- prenes. výkon
9,11
9,11
0 Vojenské hroby-prenes.výkon
1107,00
1107,00
0 Sčítanie ľudu
3161,00
3161,00
0 Nákup kontajnerov-environmentálny
205 266,92

205 246,86
117,22

20,06
0
137,28

fond
Spolu
ZŠ
–nenormatívne
dopravné
zostatok 2010
Zostatok spolu k 31.12.2011

-

Dotácie zo štátneho rozpočtu boli vyčerpané na každom úseku na 100 %. Výnimku
tvoria finančné prostriedky poskytnuté ako nenormatívne finančné prostriedky na
dopravné žiakov ZŠ s VJM vo výške 137,28 €. / zostatok z roku 2010 bol 117,22/
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Dopravné žiakov ZŠ – nevyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2011 v sume
137,28 € ZŠ s VJM Rohovce poukázala na samostatný účet obce a v zmysle
zákona o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
tieto finančné prostriedky budú v roku 2012 finančnou operáciou zapojené do
rozpočtu- príjmov obce a poukázané na účet ZŠ s VJM na použitie.
Finančné prostriedky v sume 195 614,66 €, 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 2010 v sume 117,22 € , čo bolo zapojené do rozpočtu
2011 finančnou operáciou. Účtovníctvo ZŠ s VJM obsahuje čerpanie
týchto
prostriedkov.
Transfery v rámci verejnej správy - Úrad práce, soc. vecí a rodiny – Operačný
program Zamestnanosť a sociálna inklúzia / položka 312 001, zdroj: 11T1ESF, 11T2-spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu/:
V roku 2011 obec obdŕžala podľa § 50j a § 56 zákona č.5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti nasledovné bežné transfery /v €/:
Poskytnutý
transfer :
11 278,77
1322,85
12 601,62

Nárok na
transfer:

Zostatok
k 31.12.
2011

Účel:

0 § 50 j- ochrana pred povodňami
0 § 56- chránená dielňa
0 Spolu

11 278,77
1322,85
12 601,62

Transfer podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti –na
ochranu pred povodňami- Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Dun. Strede poskytol
príspevok podľa dohody č. 6/§50j/2011 zo dňa 28.4.2011/pre 4 uchádzačov
o zamestnanie na 6 mesiacov. Výška poskytnutého príspevku bola 11 278,77 €
a skladala sa z príspevku zo štátneho rozpočtu a príspevku ESF. Vzájomný pomer
medzi prostriedkami spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a prostriedkami ESF
bol 15% : 85%.
Transfer podľa § 56 zákona
č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti –
chránená dielňa- Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Dun. Strede s účinnosťou od
1.10.2011 priznal postavenie chráneného pracoviska zriadeného Obcou Rohovce /
dohoda č. 14/§56/2011ŠR-TG zo dňa 29.9.2011/ v oblasti administratíva
s počtom zamestnancov 1/ zamestnanec so zdravotným postihnutím/. Výška
poskytnutého príspevku je 9 656,44 € a skladá sa z príspevku zo štátneho
rozpočtu
a príspevku
ESF.
Vzájomný
pomer
medzi
prostriedkami
spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a prostriedkami ESF je 15% : 85%. Dľžka
zachovania zriadeného pracovného miesta v chránenej dielni je najmenej dva
roky.
c, voči rozpočtom VÚC
Transfery v rámci verejnej správy
TTSK / 312 008 zdroj: 11H /:

- z rozpočtu vyššieho územného celku -
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V roku 2011 obec obdŕžala od TTSK nasledovné bežné transfery /v €/:
Poskytnutý
transfer :

Vyčerpaný
transfer:

300,00
200,00
500,00

Zostatok
k 31.12.
2011

Účel:

0 Obecný deň - športové aktivity
0 Cestovanie-aktívny odpočinok-SOO
0 Spolu:

300,00
200,00
500,00

d, voči právnickým osobám
Obec v roku 2011 poskytla dotácie právnickým osobám na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-26 000 €

Telovýchovná jednota - bežné výdavky

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-36 000 €

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3
)

-40

K 31.12.2011 bola vyúčtovaná dotácia v plnej výške.

8. Hodnotenie plnenia programov obce
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.11.2010 uznesením č.258 .
Bol zmenený:
- prvá zmena schválená dňa 22.3.2011 uznesením č. 14/2011.
- druhá zmena schválená dňa 24.6.2011 uznesením č. 37/2011.
- tretia zmena schválená dňa 14.12.2011 uznesením č. 66/2011.
Príjmy bežného rozpočtu v €
Zdroj
Názov
111

Zo štátneho rozpočtu

Schválený
rozpočet
0

11H

Od ost. subjektov VS

0

500

500

11T1

ESf- 2. prech.obd.-ŠR

0

10712

10 711

11T2

ESF- 2. Prech. obd.-spoluf.

0

1 891

1 890

41

Vlastné príjmy obce

295 606

350 484

336 816

72

Iné zdroje

2 500

2 500

571 372

557 684

Spolu

0
295 606
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Rozpočet
po zmenách
205 285

Skutočnosť
k 31.12.2011
205 267

Výdavky bežného rozpočtu v €
Program
Zdroj

01-Plánovanie,
manažment,
kontrola
01 01 –
Manažment obce
01 02 Členstvo
obce v
združeniach
02- Propagácia,
prezentácia obce
02 01 – Obecná
kronika
02 02- Pamätná
kniha
02 03- Infoservis
02 04 – Webová
stránka obce
02 05 –Tradičné
podujatia obce
02 05 –Tradičné
podujatia obce
02 05- Tradičné
podujatia obce
03- Služby
občanom
03 01 –
Cintorínske služby
03 02- Stavebný
úrad
03 02- Stavebný
úrad
03 03- Obecný
rozhlas
03 04- Matričná
činnosť
03 05- Evidencia
obyvateľstva
04- Odpadové
hospodárstvo
04 01 – Zber
a likvidácia
odpadu
04 02 Zberný dvor

Názov výdavku

v tom:

Schválený
rozpočet
10 392

Rozpočet
po
zmenách
11 059

Skutočnosť
k
31.12.2011
11 573

41

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

8792

8850

9364

41

Členské poplatky

1600

2209

2209

4 364

6 787

6 729

v tom:
41

Odmena

66

66

67

41

Odmena

100

100

101

41

-

78

0

0

41

Odmena

100

250

202

11H

Dotácia TTSK-na dary na Obecný
deň

0

300

300

41

Všeobecný materiál, ,vecné
dary,všeobecné služby, vystúpenie

4020

5071

5059

72

Dar- všeobecné služby, pódium

v tom :

0

1000

1000

1935

4 741

4 522

884

799

782

41

Elektrina, vodné , všeobecný materiál

111

Bežný transfer- Spoločný úradprenesený výkon štátnej správy

0

1079

1079

41

Bežný transfer- Spoločný úrad

617

179

179

41

Poplatky, odvody, údržba, materiál

434

510

309

111

Mzdy, odvody, energie, materiál,
knihy, ošatenie – prenesený výkon
štátnej správy
Energie, poštovné, všeobecný
materiál- prenesený výkon štátnej
správy

0

1791

1790

0

383

383

27 085

31 386

30 605

111
v tom:
41

Všeobecné služby, nákup nádob
TKO, odmeny zamestnancov

26 870

26 999

26 259

111

Kontajnery - environment. fond

0

3161

3161
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04 02- zberný dvor 41

Elektrická energia, kontajnery

05- Komunikácie v tom:
Mzdy, odvody, energie, všeob.
materiál- prenesený výkon štátnej
správy
Materiál na údržbu

215

1226

1185

1 000

1 115

1115

0

60

60

1000

1 055

1 055

52 608

54 227

53 036

0

2 048

2 048

52 488

51 786

50 597

120

393

391

13 855

13 794

12737

05- Komunikácie

111

05- Komunikácie

41

06 - Vzdelávanie

v tom:

06 01- Materská
škola
06 01- materská
škola
06 02- Základná
škola
07- Šport

111

Interiérové vybavenie, energie

41

Mzdy, odvody, materiál, energie,
stravovanie, refundácie,

41

oplotenie, , poistenie

07 01 01- Podpora
športovým klubom
07 01 02 –
Športový areál
07 02Viacúčelové
športové ihrisko
08- Kultúra

41

Podpora športovým klubom

6000

6000

6000

41

Mzdy, odmeny, materiál, energie

7755

7734

6677

100

60

60

17 073

17 781

15 910

v tom:

41

v tom:

08 01- Knižnica

41

Knihy, odmeny

853

923

622

08 02 – Transfery
cirkvi
08 03- podpora
kultúrnej mobility
08 04 – Kultúrny
dom
09- Prostredie
pre život
09 01- Verejné
osvetlenie
09 02- Ochrana ŽP

41

Bežný transfer

670

670

0

41

Vystúpenie

470

132

112

41,46

Mzdy, odmeny, prevádzka

15080

16056

15 176

16 612

17 120

11 802

10 400

11520

9341

0

133

132

09 02 – Verejná
zeleň
09 03 01- Civilná
ochrana
09 03 02- Požiarna
ochrana
10- Sociálne
služby
10 01- Sociálna
pomoc v hmotnej
10 03Starostlivosť

41

2 252

1 684

1 622

0

0

1

3960

3783

706

5934

6201

7052

600

908

648

0

200

200

v tom:
41

Energie, materiál, údržba

111

Mzdy, odvody, materiál- prenesený
výkon štátnej správy
Súčiastky do kosačky, palivá,
odmeny, dezinsekcia

41

Odmena skladníka CO

41

Energie, materiál palivo, poistenie

v tom:
41

Jednorázove sociálne výpomoce

11H

Prepravné-dotácia TTSK
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o dôchodcoch
10 03 –
Starostlivosť o
dôchodcoch
10 03 –
Starostlivosť o
dôchodcoch
10 04Opatrovateľská
služba
11Administratíva
11Administratíva,
vojenské hroby,
sčítanie ľudu
11Administratíva,§
50 j nezamestn.
11Administratíva,§
50 j nezamestn.
11-Administratíva
11 01Administratíva,
§ 56j nezamestn.
11 01Administratíva,
§ 56j nezamestn.
11 01Administratíva,
§ 56j nezamestn.
Spolu

41

Zariadenie, materiál, bežné transfery,
Deň dôchodcov

72

41

2150

1451

1496

Deň dôchodcov-z daru

0

0

1500

Mzdy, odmeny, odvody

3184

3642

3208

119 973

144 574

135 893

111

Vence, odmena

0

1116

1116

11T1

Mzdy, odvody, prev. stroje- ESF -ŠR

0

9832

9587

11T2

Mzdy, odvody, prev. Stroje-ESF
spolfinancovanie

0

1735

1692

41

119 973

130505

120828

11T1

Výdavky na správu, dopr.prostriedky,
bytové hospodárstvo , bežné transfery
Mzdy, odvody – chránená dielňa

0

880

1124

11T2

Mzdy, odvody – chránená dielňa

0

156

198

41

Mzdy, odvody – chránená dielňa

0

350

1348

270 831

308 785

290 974

Príjmy kapitálového rozpočtu v €
Zdroj
Názov
111

Zo štátneho rozpočtu

43

Z predaja majetku

Schválený
rozpočet
0

Spolu
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Rozpočet
po zmenách
0

Skutočnosť
k 31.12.2011
0

0

4 295

4 295

0

4 295

4 295

Výdavky kapitálového rozpočtu v €
Program
Zdroj
Názov výdavku

05 - Komunikácie

43

Nákup pozemkov

05 - Komunikácie

46

Výstavba aut. Čakárne

05 - Komunikácie

46

Výstavba cesty

Spolu

Schválený
rozpočet
0

Rozpočet
po
zmenách
3 040

Skutočnosť
k
31.12.2011
3 040

27 000

6 608

6 608

0

6 346

6 346

27 000

15 994

15 994

Program 01: Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer: harmonicky rozvinutá obec
V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s riadením obce, výdavky na kontrolnú
činnosť, audítora, členstvo v združeniach a odmeny poslancom a komisiám obce,
výdavky na reprezentačné.
PHSR bol prijatý v roku 2007. Výkon samosprávy celý rok bol zabezpečený
a plynulý. Bolo 5 zasadnutí Obecného zastupiteľstva / plán bol 6/. Percento účasti
poslancov na zasadnutiach bolo 86,67 %. Kontrola výkonu práv a povinností bola
kontinuálna , hlavný kontrolór vykonal 17 kontrol . Vzdelávanie zamestnancov bolo
zabezpečené, počet plánovaných školení bolo 12, skutočný počet bol 13. Boli to
školenia organizované s RZOPO Rovinka v oblasti miezd, daní, účtovníctva
a verejnej správy. S týmito školeniami z odborného hľadiska zamestnanci boli
spokojní. Uskutočnilo sa aj školenie BOZP a kurz prvej pomoci. Ďalej sa uskutočnil
kurz opatrovateliek, kde sa zúčastnila l opatrovateľka. Rešpektovanie záujmov
obce pri rozvoji regiónu bolo zabezpečené členstvom v 7 združeniach -ZMOS
Bratislava, ZMOŽO Dunajská Streda, ZOHŽO Šamorín, Mikroregión Dunajská
Magistrála Lehnice, , RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka , Občianske
združenie Agroprameň Lehnice a CKF Trnavského kraja. S činnosťou všetkých
spomínaných združení obec je spokojná, združenia v plnej miere podporujú
a pomáhajú obciam.

Program 02: propagácia, marketing a prezentácia obce
Zámer: zachovať tradíciu centrálnej obce
V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s vedením obecnej kroniky, pamätnej
knihy, výdavky na redakciu webovej stránky obce,
organizácia podujatí
propagujúcich obec (, Deň matiek, Deň učiteľov, Deň detí, Obecný deň, Vianočná
slávnosť a
folklórny večierok, maškarný ples detí MŠ, slávnostné uvítanie
novorodencov obce a uvítanie prvákov v ZŠ s VJM v Rohovciach .
V roku 2011 s cieľom zachovať dôležité momenty zo života obce boli spracované
2 strany na zápis do obecnej kroniky – najdôležitejšie udalosti z rokov 2010 a 23
zápisov do pamätnej knihy / 17 novorodencov, 3 sobáše, Deň dôchodcov, 1
uvítanie 90 ročných a 2 rodinné slávnosti/ . V roku 2011 informovanosť obyvateľov
o dianí v obci sa uskutočnili cez webovú stránku obce www.rohovce.sk. Počet
návštevníkov webovej stránky bolo 10 002. Informovanosť obyvateľov
prostredníctvom Infoservisu sa neuskutočnila, nakoľko na webovej stránke sú
uverejnené najdôležitejšie informácie ako kalendár udalostí, schválené VZN ,
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zápisnice z rokovania OZ, žiadosti atď. Podarilo sa zabezpečiť zachovanie tradičných
udalostí v obci, nakoľko počet usporiadaných tradičných udalostí bolo 10 / Deň
matiek, Deň učiteľov, Deň detí, folklórny večierok 1x , maškarný ples detí MŠ,
vianočná slávnosť, Obecný deň, slávnostné uvítanie novorodencov obce, uvítanie
prvákov v ZŠ s VJM v Rohovciach a zabíjačkový deň /.

Program 03: Služby občanom
Zámer: pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce, ústretová obec
Program obsahuje výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec. Konkrétne
ide o výdavky na cintorínske služby, stavebný úrad prostredníctvom Spoločného
úradu, , obecný rozhlas, matričná činnosť, evidencia obyvateľstva.
S cieľom bolo zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku. Plocha cintorína vo
výmere 6570 m2 bola v údržbe počas celého roka, kosenie bolo zabezpečené s 2
pracovníkmi.
Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku obec zabezpečí cez
Spoločný úrad Šamorín. Hlavnou úlohou úradu je príprava podkladov na
rozhodovaciu činnosť starostov obcí . Cieľom v oblasti stavebného poriadku je
flexibilná
regulácia výstavby v obci v súlade s jej územným plánom. Percento
konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách za rok 2011 predstavuje:
91 %.
Obecný rozhlas má dôležitú úlohu pri informovaní obyvateľov/ hlavne starších /
o aktuálnom dianí v obci , ktorí nemajú k dispozícií počítače a Internet. Počet
udržiavaných reproduktorov v roku 2011 bol 38. ?
Matričnú činnosť a evidenciu obyvateľstva vykonáva obec ako prenesený výkon
štátnej správy obciam. Výdavky na tieto činnosti hradil štát zo štátneho rozpočtu.
Matričný úrad zabezpečí služby aj pre susedné obce Kyselica a Báč, kde nie je
zriadený matričný úrad. Úlohy vykonáva 1 matrikárka na 0,1 % úväzok. Počet
úkonov za rok 2011 bolo 80 / sobáše, úmrtia, zmocnenia k uzavretiu manželstva,
výpisy z matrík, uznania otcovstva atď./. Evidenciu obyvateľstva zabezpečí 1
pracovníčka na 0,1 % úväzok. Počet úkonov za rok 2011 bol 183.

Program 04: Odpadové hospodárstvo
Zámer: Čistá a ekologicky orientovaná obec
V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu, nakladanie s
odpadovými vodami a výdavky spojené s likvidáciou divokých skládok. Množstvo
zozbieraného odvezeného odpadu v tonách za rok 2011 predstavil 413,94 t .
Náklady na tonu skladovaného odpadu predstavili 63,43 €. V obci bola zavedená
separácia odpadu. Separuje sa papier, sklo, staré nepotrebné lieky, batérie,
elektrické domáce spotrebiče, kovový odpad, drevený odpad, akumulátory, textílie,
opotrebované pneumatiky , plechovky od konzerv, plasty a obaly tetra-pack.
Vyseparovaný odpad zo všetkého v obci predstavuje 21,81
%. Od 1. júla 2005
je zavedený poplatok za vývoz
netriedeného odpadu
na zberný dvor
do
veľkokapacitných kontajnerov , poplatok je 1,50 €/100 l a platilo sa v žetónoch
zakúpených na Obecnom úrade v Rohovciach . Žetóny v roku 2011 boli predané
v počte 677 kusov.

28

Program 05: Komunikácie
Zámer: Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci – dostupná obec
V programe sa rozpočtujú výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a údržbu ciest a
chodníkov. Program tiež zahŕňa materiál na posyp. Financuje sa aj oprava
vozoviek. Spevnené
komunikácie počas celého roka
boli udržiavané s 2
pracovníkmi. Počas zimnej sezóny bol zabezpečený posyp a očistenie ciest od snehu
a cesty boli prejazdné. Celková udržiavaná
dĺžka
obecných spevnených
komunikácií bolo 18,14 km. Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených
komunikácií bolo 2,4 km. Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie ciest
v zimnej sezóne 125 min. Kvalita vozoviek v dôsledku vybudovania kanalizácie nie
je dokonalá , údržba vozoviek bude potrebná aj v ďalších rokoch.

Program 06: Vzdelávanie
Zámer: Moderné a progresívne školstvo v obci
V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb
materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. Počet detí
v MŠ
k 31.12.2011
bolo 38
. Budova materskej školy bola obnovená.
V nasledujúcich rokoch očakávame ďalší rast počtu detí . Počet žiakov v ZŠ s VJM
predstavil 96 , čo je zníženie oproti roku 2010 o 4 žiaci. V budúcich rokoch možno
očakávať mierne zvýšenie počtu detí. Počet vydaných obedov v roku 2011 bol
20 460. Školský klub navštevovalo 24 žiakov a počet krúžkov predstavoval 8.

Program 07: Šport
Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám
Program zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu športových aktivít obyvateľov
a záujmových združení v obci. V obci najväčšiu obľúbenosť má futbalový klub. Počet
aktívnych futbalistov predstavuje celkom 82, z toho dospelí 21, starí páni 18,
dorastenci 23 a žiaci 20. V roku 2011 bolo celkom 135 odohraných zápasov , z toho
dospelí hrali 42, starí páni 24, dorastenci 29 a žiaci 40. Športový areál počas
celého roka bol udržiavaný. Viacúčelové športové ihrisko bolo odovzdané v roku
2009 a je otvorené za úhradu aj pre verejnosť.

Program 08: Kultúra
Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov
V programe sú rozpočtované výdavky na knižničné služby obce a podporu
kultúrneho vyžitia jej obyvateľov. Do knižnice bolo zakúpených 37 ks kníh a počet
výpožičiek predstavoval 321. Knižnica je otvorená raz za týždeň , v každý piatok
od 16.00- 17.00 hod. Počet udržiavaných cirkevných pamiatok v obci je 6. V roku
2011 s podporou obce bolo organizovaných celkom 7 podujatí . Kultúrny dom bol
v prevádzke počas celého roka.

Program 09: Prostredie pre život
Zámer: Estetická a príjemná obec, kde sa jej obyvatelia cítia príjemne
V programe sa rozpočtujú výdavky na verejné osvetlenie, verejnú zeleň, bezpečnosť
obyvateľov. Celoročne funkčné verejné osvetlenie sa podarilo zabezpečiť údržbou .
V prípade nefunkčnosti oprava bola zabezpečená v čo najkratšom čase. Kosenie
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a udržiavanie verejného priestranstva bolo zabezpečené s 2 stálymi pracovníkmi,
výmera kosených plôch predstavila 37 000 m2. Požiarnu ochranu zabezpečil
dobrovoľný požiarny zbor, ktorého členovia aktívne sa zúčastnili aj na súťažiach.

Program 10: Sociálne služby
Zámer: Obec bez sociálnych problémov
V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu Klubu dôchodcov, na organizáciu
Dňa dôchodcov, opatrovateľskú službu v obci a na podporu občanov v krízových
sociálnych situáciách. Počas roka
boli opatrované 2
dôchodkyne v rámci
opatrovateľskej služby. Boli zamestnané 2 opatrovateľky / 2 x 0,30 % pracovného
úväzku/. Sociálna výpomoc bola poskytnutá
rodinám s maloletými deťmi,
zdravotne postihnutým občanom a občanom v hmotnej núdzi. Počet poskytnutých
dávok bolo 5, z toho 4 pre občanov v hmotnej núdzi . Uznesením OZ Rohovce č.17
zo dňa 22.3.2011 bolo schválené zabezpečenie
stravovania
pre dôchodcov
v Školskej jedálni pri ZŠ v Rohovciach za výhodnú cenu. Obec prispieva na
stravovanie miestnych dôchodcov v školskej jedálni sumou 0,20 € na 1 obed.
Výhodné stravovanie využívalo 6 dôchodcov. V rámci starostlivosti o dôchodcoch
bol organizovaný Deň dôchodcov. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 112 dôchodcov.
Na základe § 6 VZN obce Rohovce č.3/2009 o poskytovaní jednorázovej dávky obec
poskytla dôchodcom s trvalým pobytom v obci Rohovce- jubilantom 80 ročným
a starším jednorázový finančný príspevok vo výške 20 € /30 dôchodcom/. V obci
pôsobí klub dôchodcov, počet členov je 32. V obci je pravidelné organizovanie
darovania krvi, počet darcov za rok 2011 predstavoval 26. Počet členov spolku je
50.

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

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

Bežné:
Kapitálové:
Spolu:

Schválený
rozpočet
295 606
0
295 606

Upravený
rozpočet
571 372
4 295
575 667
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Plnenie:
557 684
4 295
561 979

%:
97,60
100,00
97,62

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

Schválený
rozpočet
Bežné:
Kapitálové:
Spolu:

8 016
0
8 016

Upravený
rozpočet
11 127
0
11 127

Plnenie:

%:
11 082
0
11 082

99,59
0
99,59

Tabuľka č. 3
Výdavky- obec / v €/:

Bežné:
Kapitálové:
Spolu:

Schválený
rozpočet
270 831
27 000
297 831

Upravený
rozpočet
308 785
15 994
324 779

Plnenie:

%:

290 974
15 994
306 968

94,23
100,00
94,52

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

Bežné:
Kapitálové:
Spolu:

Schválený
rozpočet
32 791
0
32 791

Upravený
rozpočet
241 787
0
241 787

Plnenie:

%:

241 588
0
241 588

99,91
0
99,91

Tabuľka č. 5
Finančné operácie / v €/:

Príjmy:
Výdavky:
Spolu:

Schválený
rozpočet
27 000
0
27 000

Upravený
rozpočet
13 071
0
13 071

Plnenie:

%:
13 071
0
13 071

100,00
0
100,00

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

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

Počiatočný
stav
k 1.1.2011

Príjem:

Použitie:

Stav
k 31.12.2011

257

1 094

458

1 484

1 413

529

27 800

3 283

12 954

18 129

2160

412

549

2 023

31

1 055

296

Tabuľka č.7
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
989
0
0
66
1 055

945
0
0
435
0
0
33
1 413

Tabuľka č.7
Aktíva – OcÚ v €:
Nadobúdacia
cena
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
1108
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
19 630
Pozemky
117 785
Stavby
955 083
Samostatné hnuteľné veci
16 363
Dopravné prostriedky
25 287
Drobný dlhodobý hmotný majetok
23 330
Obstaranie DHM
27 749
Dlhodobý finančný majetok
189 083
Materiál
19 955
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce
1 926
Poskytnuté prevádzkové preddavky
0
Pohľadávky z ned. príjmov
2 215
Pohľadávky z daňových príjmov
6 906
Iné pohľadávky
0
Bankové účty
58 083
Náklady budúcich období
1 708
Príjmy budúcich období
28

Spolu: aktíva

1 466 239

Oprávky
1 108
18 244
0
575 865
13 459
21 988
23 330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

653 994

Zostatková
cena
1
117
379
2
3
27
189
19
1
2
6
58
1

0
386
785
218
904
299
0
749
083
955
926
0
215
906
0
083
708
28

812 245

Tabuľka č. 8
Pasíva – OcÚ- v €
Stav k 31.12.2011
Nevysporiadaný výsledok z min. rokov
Výsledok hospodárenia za bežné obdobie
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Ostatné dlhodobé záväzky
Záväzky zo sociálneho fondu
Dodávatelia
Prijaté preddavky
Iné záväzky
Zamestnanci
Ostatné priame dane
Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poist.
Daň z príjmov
Výnosy budúcich období

Spolu pasíva:

704 838
4985
7 985
137
2 023
296
3250
31
330
6 257
650
3 850
763
76 850

812 245
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Tabuľka č.9
Aktíva – ZŠ s VJM v €:
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

Zostatková
cena

8 003

7 470

533

811

0

811

135

0

135

28 039

0

28 039

0

0

0

36 988

7 470

29 518

Tabuľka č. 10
Pasíva – ZŠ s VJM v €
Stav k 31.12.2011
Nevysporiadaný výsledok z min. rokov
Výsledok hospodárenia za bežné obdobie
Rezervy
Zúčt. transferov rozpočtu obce
Záväzky zo sociálneho fondu
Nevyfakturované dodávky
Dodávatelia
Iné záväzky
Zamestnanci
Ostatné záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poist.
Daň z príjmov
Ostatné priame dane
Výnosy budúcich období
Spolu pasíva:

-

- 4 423
7125
11 016
534
529
0
1 617
138
15 302
0
9 572
0
2 358
0

29 518

Dátum vyvesenia: 15.3.2012
Dátum zvesenia: 15.4.2012
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Uznesenie OZ Rohovce č. 82 z 10.5.2012

1. s c h v a ľ u j e
Záverečný účet obce Rohovce a celoročné hospodárenie za rok 2011 bez
výhrad

nasledovne:

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

samosprávy a o zmene

a doplnení niektorých zákonov/

a, prebytok rozpočtu obce

+ 24 503,32 €

b, Stav fondov k 31.12.2011:
Sociálny fond - OcÚ

296,12 €

Sociálny fond – ZŠ s VJM

529,16 €

Rezervný fond

18 129,18 €

Fond správy a údržby bytov

2 022,62 €

c, Bilanciu aktív a pasív:
OcÚ:
aktíva

812 245 €

pasíva:

812 245 €

rozpočtová organizácia ZŠ s VJM:
aktíva:

29 518 €

pasíva:

29 518 €

d, prehľad o stave a vývoji dlhu
e, zaradenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov,
poskytnutých v roku 2011 zo štátneho rozpočtu vo výške 137,28 € do rozpočtu
obce na rok 2012 ako príjmovú finančnú operáciu
f, - použitie prebytku v sume 24 366,04 €,

zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidláchúzemnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po odpočítaní

nevyčerpaných finančných prostriedkov / 137,28 €/ a
-použitie zostatku finančných operácií v sume 13 070,96 € na tvorbu
rezervného fondu celkom
vo výške 37 437,00 €
g, finančné usporiadanie finančných vzťahov voči organizáciám
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