Záverečný účet
obce Rohovce
za rok 2020

Návrh záverečného účtu vyvesený na
úradnej tabuli obce Rohovce dňa:
Návrh záverečného účtu zverejnený na
webovej stránke obce Rohovce dňa:
Návrh záverečného účtu zverejnený na
elektronickej úradnej tabuli obce Rohovce:

23.4.2021
23.4.2021
23.4.2021

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Rohovciach dňa
11.5.2021, uznesením č. 18/2021.
Záverečný účet vyvesený na úradnej
tabuli obce Rohovce dňa:
Záverečný účet zverejnený na webovej
stránke obce Rohovce dňa:
Záverečný účet zverejnený na
elektronickej úradnej tabuli obce Rohovce:

17.5.2021
17.5.2021
17.5.2021

Predkladá: Zoltán László starosta
Spracovala: Ing. Piroska Orbánová

1

OBSAH :

str.

1. Rozpočet obce na rok 2020

3

2. Rozbor plnenia príjmov

4

/v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v súlade s rozpočtovou klasifikáciou/

3. Rozbor čerpania výdavkov

12

/v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
Samosprávy v súlade s rozpočtovou klasifikáciou/

4. Prebytok- schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

16

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

19

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

21

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

27

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

30

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

30

10.Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

30

a, zriadeným a založeným právnickým osobám
b, štátnemu rozpočtu
c, rozpočtu TTSK
11. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona

35

č. 583/2004 Z. z. v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak
nie sú obcou zverejnené iným spôsobom
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Prílohy

2

36

1. Rozpočet obce na rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Rohovce / ďalej len
„Obec“ / bol rozpočet na rok 2020. Obec v roku 2020 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 2020.
Rozpočet Obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Rohovce dňa
16.12.2019
uznesením č.104/2019. Pôvodný celkový rozpočet , ako aj bežný
rozpočet Obce na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový.
Rozpočet bol zmenený počas roka 3 krát / 3 rozpočtové opatrenia/:
- Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené dňa 26.2.2020 uznesením č. 11/2020
- Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené dňa 4.8.2020 uznesením č. 30/2020
- Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené dňa 14.12.2020 uznesením č. 70/2020
Uznesením Obecného zastupiteľstva
č. 104/2019
z 16.12.2019 bolo
schválené zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry na
roky 2020, 2021, 2022 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

Pôvodný
rozpočet na rok
2020

Upravený
rozpočet po
poslednej
zmene
14.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2020

% plnenia

Bežné príjmy – obec

908 084

974 420

983 566,06

100,94 %

Bežné príjmy – ZŠ s VJM

40 400

44 637

28 734,75

64,37 %

Bežné príjmy spolu

948 484

1 019 057

1 012 300,81

99,34%

Bežné výdavky –obec

449 886

510 133

441 272,70

86,50 %

Bežné výdavky – ZŠ s VJM

450 041

482 348

456 045,81

94,55 %

Bežné výdavky spolu

899 927

992 481

897 318,51

90,41%

Prebytok bežného rozpočtu

+48 557

+ 26 576

+114 982,30

Kapitálové príjmy - obec

424 358

424 358

30 000,00

7,07 %

Kapitálové výdavky - obec

457 358

487 143

60 653,20

12,45 %

Schodok kapitálového rozpočtu

- 33 000

-62 785

-30 653,20

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)

1 372 842

1 443 415

1 042 300,81

72,21 %

VÝDAVKY SPOLU (bežné +
kapitálové)

1 357 285

1 479 624

957 971,71

64,74 %

Názov položky
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Prebytok/schodok ( bežné +
kapitálové)

+ 15 557

-36 209

84 329,10

63 000

134 157

107 660,44

80,25 %

0

1 901

2 109,34

110,96 %

Finančné operácie – výdavky

30 000

30 000

30 000,00

100,00 %

Prebytok z finančných operácií

33 000

+106 058

+79 769,78

PRÍJMY CELKOM (bež.+kapit.+fin. )

1 435 842

1 579 473

1 152 070,59

72,94 %

VÝDAVKY CELKOM ( bež.+kapit.+fin.

1 387 285

1 509 624

987 971,71

65,44 %

+ 48 557

+69 849

+ 164 098,88

Finančné operácie - príjmy - obec
Finančné operácie –príjmy –ZS s VJMstravovanie

Rozdiel celkových príjmov
a výdavkov

2. Rozbor plnenia príjmov
v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v súlade s rozpočtovou klasifikáciou

Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID-19.
Schválený
rozpočet
Príjmy celkom:

1 435 842

Upravený
rozpočet
1 579 473

Plnenie:
1 152 070,59

%:
72,94 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 579 473 € skutočný príjem bol v sume
1 152 070,59 € , čo predstavuje 72,94 %.

a, bežné príjmy :
Schválený
rozpočet
Bežné príjmy –
obec
Bežné príjmy – ZŠ
s VJM
Bežné príjmy
spolu

908 084
40 400
948 484

Upravený
rozpočet

Plnenie:

%:

974 420

983 566,06

100,94 %

44 637

28 734,75

64,37 %

1 019 057

1 012 300,81

99,34%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 019 057 € skutočný príjem bol
v sume 1 012 300,81 € , čo predstavuje 99,34 %.
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aa/Bežné príjmy- daňové príjmy:
Schválený
rozpočet
Daňové príjmy
/110+120+130/

556 920

Upravený
rozpočet
560 824

Plnenie:
567 161,84

%:
101,13 %

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
fyzických osôb v príslušnom rozpočtovom roku je príjmom rozpočtov obcí vo výške
70,00 %. 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.
V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie
ochorenia COVID-19 . Pôvodná prognóza z januára 2020
410 088 € bola
aktualizovaná v júni na 387 996 €. Rozdiel, teda výpadok dane z príjmov fyzických
osôb predstavoval 22 092 €.
V skutočnosti Obci v roku 2020 bol poukázaný výnos dane z príjmov v sume 400
367,25 €, z toho 3 654,25 € predstavovalo vyúčtovanie za rok 2019 . Poukázaná
suma predstavuje 103,45 % plnenia upraveného rozpočtu a bola o 2 991,01 €
nižšia v porovnaní s rokom 2019 /skutočnosť k 31.12.2019 bola 403 358,26 €/.
V roku 2020 na základe VZN obce Rohovce č. 6/2019 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Rohovce boli zvýšené ročné sadzby dane z pozemkov, dane zo
stavieb, dane z bytov, dane za psa a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady podľa druhov cca o 50 % - 63 %.
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
130 201 € , skutočný príjem predstavoval 126 402,03 €, čo je 97,08 % plnenia.
Táto suma obsahuje zaplatené dane fyzických a právnických osôb za rok 2020 a
nedoplatky za minulé roky . Za nedoplatky z minulých rokov bolo uhradených
2 657,53 €, za aktuálny rok 2020 123 744,50 € . K 31.12.2020 sa evidujú
nedoplatky vo výške 3 984,30 € , čo v porovnaní so stavom k 31.12.2019 je vyššia
o sumu 648,92 €.. Výzvy na zaplatenie nedoplatkov boli zaslané dňa 14.12.2020.
Daň za psa / pol. 133 001 /
Z rozpočtovaných 1 730,00 € skutočný príjem bol 1 632,50 €, čo je 94,36 %
plnenia. Za nedoplatky z minulých rokov bolo uhradených 32 €, za rok 2020
1600,50 €. Nedoplatky k 31.12.2020 predstavujú 100 € , z toho 4 € za rok 2014,
4 € za rok 2015, 12 € za rok 2016 , 16 € za rok 2017, 12 € za rok 2018 , 16 € za
rok 2019 a 36 € za rok 2020. Suma nedoplatkov v porovnaní
so stavom
k 31.12.2020 je vyššia
o 4 €. K 31.12.2020 bolo evidovaných 279 psov/ o 14
menej
oproti roku 2019/. 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 od
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1.1.2020 bola zvýšená o 50 % na 6 €, táto sadzba sa platí i za každého ďalšieho
psa u toho istého daňovníka.
Daň za užívanie verejného priestranstva / pol. 133 012/
Z rozpočtovaných 200 € skutočný príjem bol 192,00 €, čo je 96 %. 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
2
užívaného verejného priestranstva v m alebo parkovacie miesto.
Daň za zber a odvoz TKO / pol. 133 013/
Z rozpočtovaných 41 023,00 € skutočný príjem bol 38 298,06 €, čo predstavuje
93,36 % / príjem od obyvateľov, od podnikateľov a právnických osôb/. Za
nedoplatky z minulých rokov bolo uhradených 694,18 €, za rok 2020 36 172,88 €
a za uloženie odpadu na zbernom dvore 1 431,00 €. Nedoplatky k 31.12.2020
predstavujú 2 891,00 € / o 454,82 € viac oproti roku 2019/, z toho za rok 2013
137,00 €, za rok 2014 180,00 € , za rok 2015 135,00 € , za rok 2016 165 €, za
rok 2017 345 € , za rok 2018 330 €, za rok 2019 450 €, za rok 2020 1149 €.
Dlžníci dňa 14.12.2020 boli vyzvaní na zaplatenie nedoplatkov. Sadzby od 1.1.2020
boli zvýšené cca o 63 % nasledovne: výška poplatku pre obyvateľov bola 24 €/na
osobu, za prevyšujúci počet nádob 48 €/ na nádobu, pre podnikateľov 48 € / 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 954 kusov / o 242 ks menej v porovnaní s rokom 2019/.
Miestny poplatok za rozvoj / pol. 133 015/
Z rozpočtovaných 670 € skutočný príjem bol 270,00 €, čo je 40,30 %. V roku 2020
poplatok za rozvoj bol vyrubený podľa VZN obce Rohovce č. 8/2019 dvom subjektom
v sume 670 €. Nedoplatok k 31.12.2020 predstavoval 400 € .
Komentár k daňovým pohľadávkam:
Najstaršie pohľadávky sú z roku 2013 , to sú nedoplatky existujúcich aj
neexistujúcich subjektov, avšak vymáhateľnosť v niektorých prípadoch je otázna
napr. z dôvodu COVID-19 alebo finančne náročná.
ab/Bežné príjmy- nedaňové príjmy:
Schválený
rozpočet
Nedaňové príjmy
/210+220/

12 179

Upravený
rozpočet
17 498

Plnenie:
18 030,53

%:
103,04 %

Príjmy z prenajatých pozemkov / pol. 212 002/
Z rozpočtovaných 576,00 € skutočný príjem bol 576,00 €. Plnenie bolo na 100 %.
Nájomná zmluva bola uzavretá so spoločnosťou Agrospol s.r.o. Rohovce o nájme
ornej pôdy v rozlohe 50 077 m2 na obdobie od 30.9.2015 do 30.9.2025 . Dňa
29.12.2020 bol uzavretý Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 23.11.2015
z dôvodu, že v roku 2020 došlo k zmene spoločníkov, keď novým a jediným
spoločníkom sa stal GT-agro s.r.o. so sídlom v Komárne. V dodatku bolo dohodnuté
výška nového nájomného , platného od roku 2021.
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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 6 130,00 € skutočný príjem bol 6 129,48 €,
čo je 99,99 %.
Príjmy za prenájom kultúrneho domu predstavili 645,00 € / - 455 € oproti roku
2019 /. Uskutočnili sa 4 rodinné oslavy .
Príjmy za prenájom nebytových priestorov- k 31.12.2020 boli prenajaté všetky
nebytové priestory v budove súp. č. 153 . Miestnosti v administratívnej budove OcÚ
súp. č. 164 na 1. poschodí v počte 3 neboli prenajaté. Od 1.10.2020 spoločnosť
Medalex s.r.o. otvorila novú prevádzku, pobočku verejnej lekárne -lekáreň Novotrix
na adrese Rohovce 190 v nebytových priestoroch vo vlastníctve Obce. Nájomná
zmluva bola uzavretá na obdobie do 25.5.2025. Príjmy za prenájom nebytových
priestorov predstavovali 5464,48
€, čo je 99,99 % plnenia/ . Nedoplatky
k 31.12.2020 nie sú .
Príjmy za prenájom zasadačky v požiarnej zbrojnici predstavovali 20 € / akcia
ešte z roku 2019/. V roku 2020 sa začala prestavba a prístavba k požiarnej zbrojnici
a z toho dôvodu prenájom zasadačky celý rok bol pozastavený. Projekt bude
pokračovaný aj v roku 2021.
Príjmy z prenajatých strojov, zariadení, náradia / pol 212 004/
Z rozpočtovaných 266 € skutočný príjem bol 265,69 €, čo je 99,88 %. Táto
položka zahŕňa prenájom kuchynských prostriedkov v KD Rohovce. Nedoplatky
k 31.12.2021 nie sú.
Ostatné poplatky / 221 004/
Z rozpočtovaných 4900,00 € skutočný príjem bol 5 038,50 € , čo je 102,83 %
plnenia. Správny poplatok na úseku stavebného poriadku predstavoval 3020,00 €,
z overenia odpisov a podpisov 1 070,00 €, z matričnej činnosti 345,00 €, z ostatnej
oblasti 603,50 €.
Pokuty a penále /222 003/
Pokuty boli vyrubené na úseku stavebného poriadku za priestupky za nepovolenú
výstavbu vo výške 2300 € / pre 9 osôb/a jedna pokuta za iný priestupok vo výške
24,61 €. K 31.12. 2020 je evidovaný nedoplatok vo výške 200 €.
Príjmy z predaja výrobkov a služieb / 223 001/
Táto položka zahŕňa príjmy z fotokopírovania / 16,30 €/, za vyhlásenie v miestnom
rozhlase / 74,00 €/, cintorínsky poplatok/ 390,00 €/, príjmy z predaja nádoby TKO
v sume 1442,40 €, príjmy za poškodené kuchynské prostriedky v sume 69,81 €,
príjmy z predaja elektro odpadu 134,74 €,
Celkom z rozpočtovaných 2 056,00 € skutočný príjem bol v sume 2 127,25 €, čo
je 103,47 %
Poplatky za materské školy / 223 002/
Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ Rohovce je
7 €/ 1 dieťa / 1 mesiac. Táto suma je určená
vo VZN Obce č. 3/2017.
Z rozpočtovaných 1 570,00 € skutočný príjem bol 1 569,20 €/ 99,95 %.
Zaplatenie príspevku závisí od prítomnosti dieťaťa v MŠ. Počet žiakov k 15.9.2020
bol 40, z toho počet detí , ktoré mali jeden rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky bol 15 / príspevok za tieto deti sa neuhrádzajú. /.
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ac/Bežné príjmy- iné nedaňové príjmy:
Schválený
rozpočet
Iné
nedaňové
príjmy / 290/

Upravený
rozpočet

3200,00

Plnenie:

2621,00

%:
2573,78

98,20 %

Príjmy z výťažkov z lotérií a iných pod.
/ 292 008/
Z dôvodu ukončenia platnosti licencie firiem NIKE spol. s.r.o. Bratislava a SYNOT
TIP a.s. Poprad- Matejovce prevádzkovanie výherných automatov v Hostinci Marco
v Rohovciach od 1.7.2020 bolo ukončené. Od apríla 2020 na základe individuálnej
licencie na prevádzkovanie stávkových hier- kurzových stávok firma ORION TIP SK
s.r.o so sídlom Poprad začala prevádzkovať stávkové hry
v Hostinci Marco
v Rohovciach. Odvod z hazardných hier za rok 2020 predstavoval 682,45 €, čo
predstavuje 97,49 %
Príjmy z dobropisov / 292 012/
Preplatky /
elektrická energia, plyn,
v sume 1327,92 €.

/

za rok 2019 boli vrátené v roku 2020

Príjmy z refundácie / 292 019/
Zahŕňa
refundáciu spotrebovanej elektrickej energie v roku 2019 od nájomcu
miestnosti v budove súp. č. 153 / Slovenská pošta /, ktorá
využíva sociálnu
miestnosť v budove .
Iné trovy konania / 292 027/
Trovy konania spojené s prejednávaním priestupkov, stanovené podľa vyhlášky
MV č.411/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške 16 € za jeden priestupok
/ 8 priestupkov - 128 €, 1 priestupok bol oslobodený. / K 31.12. 2020 j e evidovaný
nedoplatok v ume 16 €.
ad/Bežné príjmy- prijaté granty a transfery:
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferov
preneseného výkonu štátnej správy :
Poskytnutý
transfer :
3 000,00

7183,89

15 177,60

na úhradu

Účel- poskytovateľ
Materiálno-technické vybavenie DHZO, osobné
ochranné pracovné prostriedky
pre členov
DHZO, odborná príprava členov , oprava
hasičskej techniky a motorových vozidiel
Dobrovoľná požiarna ochrana SR Bratislava
§50j- príspevok na podporu rozvoja miestnej
a regionálnej zamestnanosti- učiteľka MŠ od
1.12.2019- 31.8.2020
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská
Streda
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa
pre ZŠ s VJM RohovceAlapiskola
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská
Streda
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nákladov

2001,60

719,50
775,34
1834,48

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa pre MŠ Rohovce - Óvoda
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská
Streda
Voľby do NR SR
MF SR Bratislava
Ćiastočná úhrada
nákladov v súvislosti
s pobytovým táborom v RohovciachMigračný úrad MV SR Bratislava
Príspevok
z Environmentálneho
fondu
–
prerozdeľovanie
príjmov z poplatkov
za
uloženie odpadov
Environmentálny fond Bratislava

Transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID -19:
Poskytnutý
transfer :
2148,12

2 000,00
10 325,31

Účel- poskytovateľ
Náhrada výdavkov súvisiacich s celoplošným
testovaním občanov na COViD-19 v dňoch
31.10., 01.11., 7.11., 8.11.2020
Okresný úrad Dunajská Streda,
MV SR Bratislava
Projekt-Bojujme s koronavírusom
Trnavský samosprávny kraj Trnava
§ 54 - príspevok na úhradu časti mzdových
nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej
mimoriadnej situácie, núdzového stavu v rámci
projektu „ Podpora udržiavania zamestnanosti
v MŠ
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská
Streda

Transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej
správy :
Poskytnutý
transfer :
317 735,00
1 750,00
500,00
2 432,00
2 550,00
12 192,00
0,00
4 338,00
2 740,00

Účel:
ZŠ s VJM- normatívne prostriedky
podľa počtu žiakov
ZŠ s VJM – normatívne -na zvýšené
výdavky
súvisiace
s pandémiou
COVID-19
ZŠ s VJM- normatívne – na dištančné
vzdelávanie
ZŠ s VJM- nenormatívne – vzdel.
poukazy
ZŠ s VJM- nenormatívne – dopravné
ZŠ s VJM- nenormatívne – asistent
učiteľa
ZŠ s VJM - odchodné
ZŠ s VJM - na učebnice - prvouky,
cudzieho jazyka
Sčítanie ľudu, domov, bytov
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1 574,00
2 407,58
394,68
61,20
51,67
113,61
1 746,04
40,00

MŠ- na päťročné deti
Matrika – prenesený výkon ŠS
REGOB-prenesený výkon ŠS
Register adries-prenesený výkon
Úsek dopravy-prenesený výkon ŠS
Starostlivosť o ŽP- prenes. výkon
Stavebný poriadok - prenes. výkon
Odmena- CO skladník

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
ae/ príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ s VJM
Rohovce-Alapiskola / ďalej len ZŠ/
Schválený
rozpočet
Bežné príjmy

40 400,00

Upravený
rozpočet

Plnenie:

44 637,00

%:

28 734,75

64,37

Z rozpočtovaných 44 637,00 € skutočný príjem bol 28 734,75 €, čo predstavuje
64,37 % plnenia.
Z toho.
Základná škola:

nájomné:
dary:
Dobropisy z roku 2019- energie
spolu:

1 599,60 €
607,90 €
4 924,06 €
7 131,56 €

Školský klub :

príspevok od rodičov na činnosť
Dobropisy z roku 2019- energie
spolu:

1 715,00 €
536,63 €
2 251,63 €

Školská jedáleň:

za stravu-režijné náklady:
za stravu- potraviny
dobropisy z roku 2019- energie
Spolu:

5 773,70 €
12 442,60 €
1 135,26 €
19 351,56 €

Tieto príjmy boli odvedené okrem príjmov na potraviny zriaďovateľovi- Obci, ktorá
v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách na žiadosť ZŠ určitú sumu vrátila na
úhradu výdavkov ZŠ nasledovne:
ZŠ s VJM: nájomné, dobropisy, dary v plnej výške 7 131,56 €, okrem toho dar
prijatý z minulých rokov v sume 760,09 € .
Školský klub: z prijatých príspevkov od rodičov bola vrátená suma 715 €, zvyšok
1000 € ZŠ žiadala vrátiť na činnosť Školského klubu v roku 2021. Dobropis bol
vrátený v plnej sume 536,63 €.
Školská jedáleň: z príjmov na režijné náklady v sume 5773,70 € a zo zostatku
z roku 2019 v sume 233,39 € bola použitá suma 2 413,59 € . Zvyšok vo výške
3590,00 na žiadosť ZŠ zostal u zriaďovateľa , ktorá použije na nákup kuchynského
zariadenia do školskej jedálne v roku 2021 .Suma 3,50 € zostala na samostatnom
účte ZŠ s VJM. Príjmy na potraviny boli prijaté na samostatný účet školskej jedálne
bez prevodu zriaďovateľovi, z toho dôvodu aj výdavky boli realizované z tohto účtu
v sume 12 442,60 €. Dobropisy v plnej výške boli vrátené .
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b/ Kapitálové príjmy:
Schválený
rozpočet
Kapitálové príjmy

Upravený
rozpočet

324 358,00

424 358,00

Plnenie:

%:

30 000,00

7,07

1.Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu –
Realizáciu projektu zabezpečí firma TOMRA STAV s.r.o. . Práce boli začaté v
novembri 2020 a budú ukončené v roku 2021. Uskutočnené práce k 31.12.2020
mali hodnotu 169 363,55 €. Nakoľko faktúry boli vystavené podľa Zmluvy o dielo
so splatnosťou 60 dní, financovanie formou predfinancovania sa uskutoční v roku
2021 zo strany platobnej jednotky MŽP SR vo výške 95 % z oprávnených nákladov.
Príjem v roku 2020 z toho dôvodu nebol realizovaný.
2.Požiarna zbrojnica - prestavba-prístavba
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom kapitoly
Ministerstva vnútra SR bola uzavretá dňa 9.3.2020 na sumu 30 000 €. Dotácia
bola poskytnutá na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na projekt:
Požiarna zbrojnica- prestavba a prístavba.

c/ Príjmové finančné operácie
Schválený
rozpočet
Obec:
ZŠ s VJM
Spolu:

Upravený
rozpočet

Plnenie:

%:

63 000,00

134 157,00

107 660,44

80,25 %

0,00

1 901,00

2 109,34

110,96

63 000,00

136 058,00

109 769,78

80,68 %

V rámci finančných operácií Obce boli zapojené do rozpočtu a použité
v roku 2020 nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2019:
- finančné prostriedky poskytnuté na dopravné žiakov pre ZŠ vo výške 239,24 €
- finančné prostriedky poskytnuté na vzdelávacie poukazy pre ZŠ v sume 640,00 €
- finančné prostriedky poskytnuté na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa pre MŠ Rohovce – Óvoda v sume 967,20 €
- finančné prostriedky poskytnuté na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa pre ZŠ s VJM Rohovce-Alapiskola v sume 5260,80 €
-finančné prostriedky zo ŠR na výmenu umelého trávnika na multifunkčnom
ihrisku v sume 10 000 €
Ďalej sa uskutočnil prevod z rezervného fondu vo výške 67 901,20 €.
Použitie rezervného fondu bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce
Rohovce / ďalej len OZ/ č. 104/2019 z 16.12.2019 , uznesením OZ č. 11/2020
z 26.2.2020 , uznesením OZ č. 30/2020 z 4.8.2020 a uznesením OZ č. 70/2020
z 14.12.2020 .
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V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych
finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku
z dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume
22 092 €, schválená obecným zastupiteľstvom dňa 20.10.2020 uznesením č.
38/2020.
Ďalej bola prijatá finančná zábezpeka – depozit vo výške 560 € od firmy
Medalex s.r.o Gabčíkovo . Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov
z 26.5.2020 depozit slúži na uspokojenie akýchkoľvek pohľadávok v súvislosti
s nájmom.
V rámci finančných operácií ZŠ boli zapojené do rozpočtu a použité v roku
2020 nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2019:
- nevyčerpané finančné prostriedky zo školského stravovania na mimorozpočtovom
účte školského stravovania podľa ustanovenia §140-141 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní v sume 1 349,25 €/ 233,39 € režijné náklady + 1 115,86 €
potraviny / ZŠ /
- nevyčerpané prostriedky z darov podľa § 22 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o
verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 760,09 € / ZŠ /
Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané v roku 2020 v súlade so zákonom
č. 583/2004 Z.z.

3. Rozbor čerpania výdavkov
v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v súlade s rozpočtovou klasifikáciou

Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID-19.

Výdavky:

Schválený
rozpočet
1 387 285

Upravený
rozpočet
1 509 624

Plnenie:

%:

987 971,71

65,44 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 509 624 € bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2020 v sume 987 971,71 € , čo predstavuje 65,44 %.

a/ bežné výdavky:
aa/ Obec

Bežné:

Schválený
rozpočet
449 886

Upravený
rozpočet
510 133

Plnenie:
441 272,70

%:
86,50 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 510 133 € bolo skutočne čerpanie v sume
441 272,70 €, čo predstavuje 86,50 % plnenia.
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Čerpanie jednotlivých
Záverečného účtu.

rozpočtových

položiek

bežného rozpočtu

je prílohou

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy a ostatné:
Z rozpočtovaných 178 003 € skutočné čerpanie k 31.12.2020 bolo v sume
173 017,16 €, čo je 97,20 % čerpania. Do tejto skupiny patria mzdové prostriedky
starostu, pracovníkov úradu, matrikárky,
hlavného kontrolóra, upratovačky
kultúrneho domu, upratovačky športovej prezliekarne, obecného úradu, údržbára,
pomocného pracovníka , pracovníkov materskej školy, pracovníkov podľa zákona
o nezamestnanosti.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 63 018 € skutočne čerpané k 31.12.2020 bolo v sume 62 588,87
€ čo je 99,32 %. Do tejto skupiny patria
odvody poistného z miezd všetkých
pracovníkov na základe pracovnej zmluvy a z dohôd , ktoré platí zamestnávateľ.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 243 091 €
skutočné čerpanie k 31.12.2020 bolo v sume
181 308,84 €, čo je 74,58 % plnenia.
Do tejto skupiny patria:
- prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie, vodné, poštovné,
telekomunikačné poplatky , poplatky za Internet /34 006,75 €/
- všeobecný materiál, výpočtová technika, knihy, časopisy, softvér, reprezentačné,
OOP, prevádzkové stroje, pracovné odevy , /27 868,31 €/
- prevádzka dopravných prostriedkov /3 173,08 €/
- rutinná a štandardná údržba budov, strojov, softvéru/31 119,80 € /
- nájomné za prenájom budov, strojov /36,00 €/
- ostatné tovary a služby- školenia, všeobecné služby, stravovanie, poistné majetku,
prídel do SF, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, vratky, spolu
85 104,90 €.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 25 171 € skutočné čerpané k 31.12.2020 bolo v sume 23 619,23
€, čo predstavuje 93,84 % čerpania.
Do tejto skupiny patria: --výdavky na členské príspevky / 2 115,70 €/,
- výdavky na nemocenské dávky /304,52 €
- príspevok novorodencom a prvákom /1815 € + 210 €/,
- transfer Športovému klubu / 5 000,00 €/
- transfer ZO Csemadok-u / 1 678,41,00 € /
- transfer cirkvi / 1500 € /
- transfer Športovo-streleckému klubu / 3 000 €/
- transfer na Spoločný úrad Šamorín / 5 265,00 €/
- príspevok dôchodcom nad 80 rokov / 460,00 € /
- príspevok k stravovaniu dôchodcov / 306,00/ €,
- dávka v hmotnej núdzi / 200,00 €/
- odchodné / 1 677,00 €/
- diétne stravovanie žiakov z dotácie / 87,60 €/
Splácanie úrokov banke
Z rozpočtovaných 850 € skutočné čerpanie bolo 738,60 € , čo je 86,89 % plnenia.
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ab/ ZŠ s VJM
Schválený
rozpočet
Bežné výdavky

450 041

Upravený
rozpočet

Plnenie:

482 348

%:

456 045,81

94,55 %

Z rozpočtovaných 482 348,00 € skutočný výdavok bol 456 045,81 €, čo je 94,55
% plnenia.
V tom.:
Základná škola:
Školský klub :
Školská jedáleň:

361 608,17 €
24 696,63 €
69 741,01 €

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu - skutočnosť:
1.Mzdy, platy a ostatné:
281 870,30 €
2.Poistné a príspevok do poisťovní : 97 866,80 €
3.Tovary a služby:
73 985,93 €
4.Bežné transfery:
2 322,78 €
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou
Záverečného účtu a podrobné vyúčtovanie viď. v bode č. 10a Záverečného účtu.
b/Kapitálové výdavky:

Kapitálové
výdavky

Schválený
rozpočet
457 358

Upravený
rozpočet
487 143

Plnenie:

%:

60 653,20

12,45 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 487 143 € bolo skutočne čerpané
60 653,20 €, čo predstavuje 12,45 % plnenia.
V tom:
Klasifikácia SK
COFOG
01

01
03
04
04
05
06

Projekt:
Rekonštrukcia
a modernizácia budovy
obecného úradu- Zníženie
energetickej náročnosti
Nákup prevádzkových strojovrozvádzača
Požiarna zbrojnica- prístavba
a prestavba
Rekonštrukcia
a modernizácia ciest
Prípravná a projektová
dokumentácia- vodovod
Prípravná a projektová
dokumentácia- zberný dvor
Vpracovanie územného plánu
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Rozpočet
upravený:
394 358,00

Skutočnosť:

% plnenia:

0,00

0,00

1 890,00

2 268,00

120,00 %

41 000,00
39 992,00

8 891,17
38 978,78

21,69 %
97,47 %

0,00

660,00

1 590,00

1 590,00

100,00 %

4 200,00

4 153,00

98,88 %
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Lekáreň- v budove súp. č.
190- prístavba, modernizácia

Spolu:

Medzi významné položky

4 113,00

4 112,25

99,98 %

487 143

60 653,20

12,45 %

kapitálového rozpočtu patria:

1/ Rekonštrukcia a modernizácia
budovy obecného úradu –Zníženie
energetickej náročnosti
Prípravná dokumentácia bola vypracovaná v roku 2016 v hodnote 6665 € a je
podkladom realizácie
celého projektu. Zmluva o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov / EŠIF/
bola uzavretá dňa 5.5.2017 , ďalej bol podpísaný Dodatok č.1 zo dňa 1.10.2019 a
Dodatok č. 2 zo dňa 29.12.2020 na poskytnutie sumy maximálne do výšky 381
710,84 €, čo predstavuje 95 % celkových oprávnených výdavkov .Obec zabezpečí 5
% z celkových oprávnených výdavkov vo výške 20 090,04 € a úhradu výdavkov
neoprávnených na financovanie zo zdrojov EŠIF. Zmluva o dielo č. 524/2019
bola uzavretá dňa 7.10.2019, Dodatok č. 1 dňa 27.5.2020. Realizáciu projektu
zabezpečí firma TOMRA STAV s.r.o. . Práce boli začaté v novembri 2020 a budú
ukončené v roku 2021. Uskutočnené
práce k 31.12.2020 mali hodnotu
169 363,55 €. Nakoľko faktúry boli vystavené podľa Zmluvy o dielo so splatnosťou
60 dní, financovanie formou predfinancovania sa uskutoční v roku 2021 zo strany
platobnej jednotky MŽP SR vo výške 95 % z oprávnených nákladov.

2/ Požiarna zbrojnica- prestavba, prístavba
Projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2019 v sume 955 €. Zmluva o
dielo bola uzavretá dňa 16.12.2020, práce boli začaté v roku 2020, projekt bude
dokončený v roku 2021. Dotácia zo štátneho rozpočtu v sume 30 000 € bude použitá
v roku 2021.

3/ Zberný dvor
Bolo realizované vypracovanie projektu
na rozšírenie plochy
pre príjem a
kompostovanie BRKO v roku 2020, samotná realizácia sa plánuje v roku 2021.
Výdavky k 31.12.2020 predstavujú 1590 €.
4/ Vypracovanie územného plánu:
Zmluva o dielo č. UR-01/2020 bola uzavretá dňa16.7.2020 a Mandátna zmluva
č.OR-01/2020 dňa 29.9.2020 so zhotoviteľom CITYPLAN s.r.o.1. a 2.etapa
/prieskumy a rozbory, zadanie/ podľa Zmluvy o dielo bola realizovaná v roku 2020.
Práce budú pokračované v roku 2021. Výdavky k 31.12.2020 predstavujú 4153 €.
5/ Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie V roku 2019 sa začalo vypracovanie projektovej dokumentácie , v roku 2020 boli
vyžiadané ďalšie posudky a vyjadrenia. V prípade získania finančných prostriedkov
z cudzích zdrojov/ z environmentálneho fondu/ stavba bude realizovaná v roku 2021.
6/ Rekonštrukcia a modernizácia ciest
Bola realizovaná rekonštrukcia a modernizácia cesty dĺžky 400 m na parc. č. 151/1 Kozia
ulica v hodnote 38 978,78 €, z toho 22 092 € z návratnej finančnej výpomoci
z MF SR.
7/ Lekáreň v budove súp. č.190- prístavba a rekonštrukcia
Zastavaná plocha prístavby je 2,97 m2. Celkové výdavky predstavujú 4 112,25 €.
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c. Výdavkové finančné operácie
Schválený
rozpočet
Obec:

Upravený
rozpočet

30 000,00

30 000,00

Plnenie:

%:

30 000,00

100,00 %

V rámci finančných operácií boli uskutočnené nasledujúce finančné operácie:
Splátka úveru:
Úverová zmluva bola podpísaná dňa 18.9.2019 . Mesačná splátka predstavuje 2500
€. V roku 2020 bolo realizovaných 12 splátok vo výške 30 000 €.

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia
za rok 2020

Rekapitulácia príjmov a výdavkov:
Príjmy spolu :

1 152 070,59

Výdavky spolu:

987 971,71

Hospodárenie obce celkové:

+

Vylúčenie z prebytku- nevyčerpané finančné prostriedky
Vylúčenie prijatej finančnej zábezpeky:

Hospodárenie obce upravené:

164 098,88
-

40 609,40
- 560,00

+ 122 929,48

Porovnanie celkového hospodárenia s účtami v hlavnej knihe:
Názov účtu:
VÚB 921324122
Prima banka Slovensko
3842020001
Prima banka Slovensko
3842024002
Prima banka Slovensko
3842026008
Prima banka Slovensko
3842029006
VÚB 3796639851
Peniaze na ceste
Pokladnica č.1
Pokladnica č.2

Stav

Číslo účtu:

Stav k 31.12.2020

221 001
221 002

10 497,98
33 049,19

221 003

42,70

221 004

78 828,08

221 005

71,66

221 013
261 000
211 001
211 002

15,99
-14,00
342,00
95,88

k 31.12.2020:

122 929,48
16

Zistenie výsledku hospodárenia :

Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné príjmy spolu

1 012 300,81

z toho : bežné príjmy- obec

983 566,06

bežné príjmy -ZŠ

28 734,75

Bežné výdavky spolu

897 318,51

z toho : bežné výdavky- obec

441 272,70

bežné výdavky – ZŠ

456 045,81

Bežný rozpočet - prebytok

+ 114 982,30

Kapitálové príjmy spolu

30 000,00

z toho : kapitálové príjmy- obec

30 000,00

kapitálové príjmy - ZŠ

0,00

Kapitálové výdavky spolu

60 653,20

z toho : kapitálové výdavky - obec

60 653,20

kapitálové výdavky - ZŠ

0,00

Kapitálový rozpočet - schodok

-30 653,20

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

+ 84 329,10

Nevyčerpané prostriedky zo ŠR-strava, dotácie - obec – vylúčenie z
prebytku
Nevyčerpané prostriedky –poplatok za rozvoj - vylúčenie z prebytku
Nevčerpané prostriedky zo samostatného účtu školského stravovania –
ZŠ -/ 3,50 réžia + 624,30 potraviny/- vylúčenie z prebytku

Upravený prebytok bežného a kapitálového
rozpočtu-upravený o nevyčerpané prostriedky

-

39 711,60
-

270,00

-

627,80

+ 43 719,70

Príjmové finančné operácie - obec

107 660,44

Príjmové finančné operácie - ZŠ

2 109,34

Výdavkové finančné operácie – obec

30 000,00

Zostatok finančných operácií

+ 79 769,78

Vylúčenie cudzích prostriedkov- finančnej zábezpeky

-560,00

Upravený zostatok finančných operácií

+ 79 209,78

Upravené hospodárenie Obce

+ 122 929,48

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená
v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov s 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
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a výdavkov za rok 2020 predstavuje hodnotu 84 329,10 € , čiže
a kapitálového rozpočtu, výsledok hospodárenia je prebytok.

výsledok bežného

Prebytok
rozpočtu zistený podľa § 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 sa na účely tvorby peňažných
fondov v zmysle ustanovenia §16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa upravuje- znižuje o :
a/ nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj v roku 2020 podľa
zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v sume 270,00 €
b/ nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v roku 2020 v sume 9 711,60 € na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa / §8 ods.5/
c/ nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené
na kapitálové výdavky
poskytnuté v roku 2020 v sume 30 000 € na prístavbu, prestavbu požiarnej
zbrojnice / §8 ods.4/
d/ nevyčerpané prostriedky
školského stravovania na stravné a réžiu podľa
ustanovenia §140-141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský
zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 627,80 €
Prebytok
rozpočtu zistený podľa § 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 zmien a doplnkov v sume 84 329,10 €
upravený- znížený o nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR a podľa osobitných
predpisov v sume 40 609,40 €
navrhujeme

použiť

na tvorbu rezervného fondu v sume 43 719,70 €.

Zostatok finančných operácií zistený podľa § 15 ods. 1 písm. c/ zákona č.
583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov v sume
79 769,78 € po vylúčení finančnej zábezpeky v sume 560 €
navrhujeme použiť

na tvorbu rezervného fondu v sume 79 209,78 €.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu
za rok 2020 vo výške 122 929,48 € .
Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2020 možno použiť zapájaním
do príjmov pri použití v roku 2021 v súlade s ustanovením § 8 ods.4 a 5 zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy
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5. Tvorba a použitie peňažných fondov
a iných fondov
Sociálny fond:
Obec :
Počiatočný stav k 1.1.2020 :

504,73

Prídel do sociálneho fondu:

2 155,60

Čerpanie sociálneho fondu :v tom stravné:

2 360,70

Zostatok k 31.12.2020:

299,63

ZŠ s VJM:
Zostatok na účte SF k 31.12.2019

1 421,81 €

Povinný prídel do SF v roku 2020

2 741,75 €

Príjmy spolu

4 163,56 €

Príspevok na stravovanie

196,80 €

Doprava do zamestnania

353,12 €

Darčekové poukážky

1 591,78 €

Výdavky spolu

2 141,70€

Zostatok na účte k 31.12.2020

2 021,86 €

Obec:
Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde
v znení neskorších predpisov podľa Vnútorného predpisu č. 1/2020 o poskytnutí
a použití sociálneho fondu, platným od 1.6.2020 . Príjem predstavuje prídel vo
výške 1.5 % pre zamestnancov OcÚ . Pravidlá čerpania sú zahrnuté vo Vnútornom
predpise č. 1/2020. Kolektívna zmluva uzavretá dňa 1.4.2012 bola platná do
31.5.2020 z dôvodu zrušenia odborovej organizácie . Sociálny fond je vedený na
samostatnom účte VÚB č. 1169-921324-122/0200 , v účtovníctve na účtoch
221 007 a 472 010.
ZŠ:
Tvorba a použitie je definovaná vo Vnútornej smernici o zásadách tvorby a použitia
sociálneho fondu zo dňa 1.1.2019. Prídel je vo výške 1,25 %.
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Rezervný fond:
Účel
Začiatočný stav k 1.1.2020

Suma v
Eur
124 421,14

Tvorba Rezervného fondu:
Uznesenie zastupiteľstva č. 16/2020 zo
dňa 21.5.2020

Zostatok finančných operácií

70 771,72

Čerpanie Rezervného fondu:
Uznesenie zastupiteľstva
dňa 14.12.2020
Uznesenie zastupiteľstva
dňa 16.12.2019
Uznesenie zastupiteľstva
dňa 14.12.2020
Uznesenie zastupiteľstva
dňa 4.8.2020
Uznesenie zastupiteľstva
dňa 14.12.2020
Uznesenie zastupiteľstva
dňa 26.2.2020
Uznesenie zastupiteľstva
dňa 4.8.2020
Uznesenie zastupiteľstva
dňa 26.2.2020
Uznesenie zastupiteľstva
dňa 14.12.2020
Uznesenie zastupiteľstva
dňa 26.2.2020
Uznesenie zastupiteľstva
dňa 4.8.2020
Uznesenie zastupiteľstva
dňa 16.12.2019
Spolu

č. 69/2020 zo

nákup prevádzkových strojovrozvádzača
č. 104/2019 zo požiarna zbrojnica-prestavba,
prístavba
č. 69/2020 zo
č. 30/2020 zo

Rekonštrukcia a modernizácia
ciest

2 268,00
8 891,17

16 886,78

č. 69/2020 zo
č. 11/2020 zo

Projektová dokumentácia- zberný
dvor

1 590,00

Vypracovanie územného plánu

4 153,00

Rekonštrukcia, modernizácia,
prístavba- lekáreň v budove súp.
č. 190

4 112,25

č. 30/2020 zo
č. 11/2020 zo
č. 69/2020 zo
č. 11/2020 zo
č. 30/2020 zo

č. 104/2019 zo Splátka úveru

30 000,00
67 901,20

Konečný zostatok k 31.12.2020

127 291,66

Rezervný fond je vytvorený
v súlade so § 15
zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách SR v znení neskorších predpisov. Obec tvorila rezervný
fond v roku 2020 zo zostatku finančných operácií za rok 2019 vo výške 100 % po
vylúčení nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR a podľa osobitných zákonov.
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 dňa 13.6.1995 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 vykonávala správu spoločných častí
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a spoločných zariadení domu. Na zabezpečenie prevádzky , údržby, opráv a správy
domu vlastníci platili a mesačné preddavky. Finančné prostriedky boli vedené
oddelene na osobitnom účte VÚB č. 1171618758, v účtovníctve do 31.12.2016 na
účte 479 500 , od 31.12.2016 na účte 379 500.
zostatok na účte k 1.1.2020

2 491,45

príjem v roku 2020:
Orbán Michal
OcÚ/ Lekáreň/

151,32
133,80

čerpanie v roku 2020:
na údržbu plotu:
na údržbu budovy:
poplatky banke:

2 776,57
1 450,00
1 247,75
78,82

Zostatok k 30.12.2020

0,00 €

K dátumu 30.12.2020 bola zrušená Zmluva o výkone správy a účet VÚB č.
1171618758, nakoľko Obec od tohto dátumu nebude vykonávať správcu budovy
súp. č. 190.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
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- zaradenie predstavuje 43 091,03 €:
v tom:
- rekonštrukcia cesty na parc. č. 151/1 Kozia ulica v hodnote 38 978,78 €,
- prístavba k lekárni súp. č. 190 v hodnote 4 112,25 €
úbytok- nebol
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí :
prírastok- zaradenie predstavuje hodnotu 2 268,00 €
v tom :
-zaobstaranie elektrického nízkonapäťového rozvádzača v hodnote 2 268,00€
úbytok- nebol
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Dopravné prostriedky :
prírastok, úbytok : nebol
Drobný dlhodobý hmotný majetok :
prírastok, úbytok : nebol
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku:
K 31. 12. 2020 vo fáze výstavby sú :
1/ Požiarna zbrojnica- prestavba, prístavba- projektová dokumentácia bola
vypracovaná v roku 2019 v sume 955 €. Zmluva o dielo
bola uzavretá dňa
16.12.2020, práce boli začaté v roku 2020, projekt bude dokončený v roku 2021.
Dotácia zo štátneho rozpočtu v sume 30 000 € bude použitá v roku 2021. Celkové
výdavky k 31.12.2020 predstavujú 9846,17 €.
2.Zberný dvor – bolo realizované vypracovanie projektu na rozšírenie plochy pre
príjem a kompostovanie BRKO v roku 2020, samotná realizácia sa plánuje v roku
2021. Výdavky k 31.12.2020 predstavujú 1590 €.
3.Vypracovanie územného plánu:
Zmluva o dielo č. UR-01/2020 bola uzavretá dňa16.7.2020 a Mandátna zmluva
č.OR-01/2020 dňa 29.9.2020 so zhotoviteľom CITYPLAN s.r.o.1. a 2.etapa
/prieskumy a rozbory, zadanie/ podľa Zmluvy o dielo bola realizovaná v roku 2020.
Práce budú pokračované v roku 2021. Výdavky k 31.12.2020 predstavujú 4153 €.
4. Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v roku 2019 sa začalo vypracovanie projektovej dokumentácie , v roku 2020 boli
vyžiadané ďalšie posudky a vyjadrenia za obidva roky v celkovej sume 2460 €.
V prípade získania finančných prostriedkov z cudzích zdrojov/ z environmentálneho fondu/ stavba bude realizovaná v roku 2021.Výdavky k 31.12.2020
predstavujú 2460 €.
5/ Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu – prípravná
dokumentácia bola vypracovaná v roku 2016 v hodnote 6665 € a je podkladom
realizácie celého projektu. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
z európskych štrukturálnych a investičných fondov / EŠIF/ bola uzavretá dňa
5.5.2017 , ďalej bol podpísaný Dodatok č.1 zo dňa 1.10.2019 a Dodatok č. 2 zo dňa
29.12.2020 na poskytnutie sumy maximálne do výšky 381 710,84 €, čo predstavuje
95 %
celkových oprávnených výdavkov .Obec zabezpečí 5 %
z celkových
oprávnených výdavkov vo výške 20 090,04 € a úhradu výdavkov neoprávnených
na financovanie zo zdrojov EŠIF. Zmluva o dielo č. 524/2019 bola uzavretá dňa
7.10.2019, Dodatok č. 1 dňa 27.5.2020. Realizáciu projektu zabezpečí firma TOMRA
STAV s.r.o. . Práce boli začaté v novembri 2020 a budú ukončené v roku 2021.
Uskutočnené práce k 31.12.2020 mali hodnotu 169 363,55 €. Nakoľko faktúry
boli vystavené podľa Zmluvy o dielo so splatnosťou 60 dní, financovanie formou
predfinancovania sa uskutoční v roku 2021 zo strany platobnej jednotky MŽP SR vo
výške 95 % z oprávnených nákladov.

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
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splatnosti doba neurčitá, hodnota k 31.12.2020 bola189 083,43 € , počet 5697,
menovitá hodnota 33,19 €, podiel z emisie 0,109 %.
3.Zásoby
Stav zásob k 31.12.2020 bol 924,47 €. Z toho nádoby na TKO kúpené za účelom
predaja obyvateľom predstavujú hodnotu 880,80 €
a zostatok PHM v nádrži
traktora a služobného auta je 43,67 €. Zásoby nie sú poistené a neboli vytvorené
opravné položky.
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 31.12.2020 neodvedené príjmy predstavovali hodnotu 3 002,60 €
/dobropisy- preplatok plynu, elektrickej energie za rok 2020/
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 31.12.2020 bol 0.
6.Pohľadávky
predstavovali celkom 8 438,57 €, z toho najvýznamnejšie :
Pohľadávky

Pohľadávky ostatné
Pohľadávky
príjmov
Pohľadávky
príjmov
Pohľadávky
príjmov
Pohľadávky
príjmov
Pohľadávky
príjmov
Pohľadávky

z nedaň.
z nedaň.

Riado
Hodnota
Hodnota
Opis
k
pohľadávok pohľadávok
súvah
brutto
netto
y
065
397,25
397,25 Došlé dobropisy na
preplatky-plyn,
elektrická energia
068
2891,00
2 891,00 Miestny poplatok za
TKO
068
450,02
450,02 Vystavené faktúry

z nedaň.

068

400,00

400,00 Poplatok za rozvoj

z daňových

069

3984,30

z daňových

069

100,00

3984,30 Daň z nehnuteľností /
pozemok, stavba, byt/
100,00 Daň za psa

iné

081

216,00

216,00 Pokuta, trovy konania

Pohľadávky po lehote splatnosti predstavujú 6975,30 €.
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7.Finančný majetok
Krátkodobý finančný
majetok
Pokladnica č.1 č.2
Ceniny
Bankové účty
Peniaze na ceste

Zostatok k 31.12.2019

Zostatok
k 31.12.2020
437,88
1 029,35
329 242,54
-14,00

885,00
717,95
252 128,43
-17,52

8. Časové rozlíšenie
Opis jednotlivých významných položiek časového
rozlíšenia

Zostatok
k 31.12.2019

Náklady budúcich období spolu :
toho:
Poistné
Predplatné novín
Telekomunikačné poplatky
Licenčný poplatok program KEO
Doména web stránka
Príjmy budúcich období:
v tom:
NIKE,SYNOT, ORION- výťažok za december

Zostatok
k 31.12.2020

1673,19

1 521,60

1047,07
330,66
21,96
273,50
0,00

848,22
291,57
88,72
273,14
19,95

144,73

32,06

144,73

32,06

Aktíva celkom predstavovali : 1 577 440,42 €.

Pasíva:
1.Vlastné imanie
Výsledok hospodárenia za rok 2020- zistí sa ako rozdiel výnosov účtovaných na
Účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5. Za rok 2020
predstavoval 67 087,45 €.
Vlastné imanie k 31.12.2020 predstavoval hodnotu 957 187,03 €.
2.Rezervy
K 31.12.2020 boli vytvorené na audit 1 620 € a na nevyfakturované dodávky
87,32 € , spolu 1 707,32 €. Na nevyčerpané dovolenky a na odvody od 1.1.2015
sa rezervy nevytvárajú.

3 .Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce
K 31.12. 2020 predstavoval zostatok 39 711,60 €.
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4. Záväzky
Záväzky
Dlhodobé záväzky z toho:
- záväzky zo sociálneho fondu
- záväzky z kúpnej zmluvy -mobilný telefon
- záväzky z finančnej zábezpeky / nájom nebytového
priestoru súp. č. 190/
Krátkodobé záväzky z toho:
-

Zostatok
Zostatok
k 31.12.2019 k 31.12.2020
504,73
989,13
504,73
299,63
129,50
560,00
61 995,16

záväzky voči dodávateľom
záväzky voči zamestnancom
záväzky voči poisťovniam
záväzky voči daňovému úradu
záväzky z finančnej zábezpeky – zmluva o dielo
záväzky ostatné
- záväzky iné – stravovanie, zrážky zamestnancov

4
9
6
1
37
2

593,10
907,46
159,90
046,99
546,83
740,88

233 641,25
175
11
7
1
37

551,02
589,04
161,60
378,30
546,83
222,00
192,46

6.Bankové úvery
V roku 2019 obec prijala dlhodobý bankový úver na nákup nehnuteľného majetku- budovy
s príslušenstvom súp. č. 142 a pozemkov parc. č. 41/2, 41/22, 41/23,, 50/2,50/3, 50/6,
50/7, 51 v registri C, a parc.č. 51/1, 51/2 v registri E v sume 150 000.00 € s úrokovou
sadzbou 0,57 % na základe uznesenia zastupiteľstva č. 45/2019 od Slovenskej záručnej
a rozvojovej banky a.s. na 5 rokov. Úverová zmluva bola podpísaná dňa 18.9.2019 .
Prvá splátka bola realizovaná v októbri 2019, v roku 2020 výška splátok bola 30 000 €
a posledná splátka bude v septembri 2024 / 60 splátok po 2500,00 € /.
Obec v roku 2020 neprijala bankový úver.
V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných
aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov
FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID -19 vo výške 22 092,00 €.
Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne.

7.Výnosy budúcich období
Popis významnej položky časového rozlíšenia
Výnosy budúcich období spolu :
z toho:
zostatková cena DHM zo štátneho rozpočtu
zostatková cena DHM nadobudnutá darom
nájom reklamnej plochy na ďalšie 4 roky
Pasíva predstavovali celkom: 1 577 440,42 €.
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Zostatok
k 31.12.2020
209 612,09
196 832,04
12 685,45
94,60

b. Rozpočtová organizácia ZŠ s VJM Rohovce:
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola
Rohovce 106 – Nagyszarva 106
IČO : 37 83686 74
Aktíva:
Zásoby
Materiál na sklade
Celkom

ŠJ

Krátkodobé pohľadávky
Ostatné pohľadávky
Ostatné pohľadávky
Ostatné pohľadávky
Ostatné pohľadávky

ZŠ

Ostatné pohľadávky
Celkom

ŠJ

Preplatky – zemný plyn
Preplatky – vodné, stočné
Refundácia – elektrická
energia MŠ
Refundácia – vodné,
stočné MŠ
Nedoplatky - strava

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ŠJ

Depozitný účet
Príjmový účet
Sociálny fond
Darovací účet
Potraviny

Finančné účty
BÚ
BÚ
BÚ
BÚ
BÚ
Celkom
Časové rozlíšenie
Časové rozlíšenie
Celkom
Spolu majetok (A)
48 911,55 €

ZŠ
ZŠ
ZŠ

Potraviny

ZŠ

Náklady budúcich období

v €
1 073,03
1 073,03
2 816,33
57,34
50,90
74,53
228,72
3 227,82
41 203,02
0,00
2 021,86
399,22
627,80
44 251,90
358,80
358,80

Pasíva:
Rezervy
Rezervy

ZŠ

Ostatné krátkodobé rezervy –
voda, telefón

Celkom

203,93
203,93

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
Odvody príjmov
ZŠ Preplatky – preplatky zemný
plyn
Odvody príjmov
ZŠ Preplatky – vodné, stočné
Odvody príjmov
ZŠ Refundácia – elektrická energia
MŠ
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2 816,33
57,34
50,90

Odvody príjmov
Odvody príjmov
Celkom

ZŠ
ŠJ

Dlhodobé záväzky
Záväzky zo SF
Celkom
Krátkodobé záväzky
Dodávatelia
Celkom
Zamestnanci
Zamestnanci
Celkom
Poistné
Celkom
Iné zväzky
Celkom
Ostatné priame dane
Celkom
Transfery mimo
verejnej .spr.
Celkom
Spolu
Časové rozlíšenie
Časové rozlíšenie
Celkom

Refundácia – vodné, stočné MŠ
Neodvedené režijné náklady

ZŠ

Stav na účte k 31.12.2020

ZŠ
ŠJ

Neuhradené faktúry
Neuhradené faktúry

ZŠ
ZŠ

Mzdy
Ostatné záväzky voči
zamestnancom

ZŠ

Sociálne a zdravotné poistenie

ZŠ
ŠJ

Zrážky zo mzdy(odbory, strava)
Iné záväzky - rozdiel medzi 500<
600

ZŠ

Daň zo mzdy

ZŠ

Dary

74,53
3,50
3 002,60
2 021,86
2 021,86
366,66
757,88
1 124,54
21 927,23
261,69
22 188,92
15 006,01
15 006,01
269,12
1 102,10
1 371,22
3 838,44
3 838,44
399,22
399,22
43 928,35

ZŠ

Výdavky budúcich období

246,52
246,52

Záväzky spolu (P)
48 911,55 €

7. Prehľad o stave a vývoja dlhu
Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Slovenská
záručná a
rozvojová
banka a.s.
Bratislava

Účel

Financovanie
kúpy
nehnuteľnéh
o majetku

Výška
poskytnutého úveru

Ročná
splátka
istiny
za rok
2020

150 000

30 000
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Ročná
splátka
úrokov
za rok
2020
738,60

Zostatok
úveru
(istiny)
k 31.12.
2020
112 500

Rok
splatnosti

2024

Obec uzatvorila v roku 2019 Zmluvu o úvere na nákup nehnuteľného majetku. Úver
je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2024, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
Úroková sadzba je fixná 0,57 %. Úver je zabezpečený blankozmenkou č. 3085742019
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma
splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom
rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom
roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z
Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na
základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 112 k 31.12.2019
z toho::
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy -ZŠ
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských
úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na
predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné
nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z kúpnej zmluvy
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov
EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do
celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce
k 31.12.2020

28

Suma v EUR

877 670,82
47 444,15
925 114,97
112 500,00
0,00
22 092,00
0,00

0,00
0,00
0,00
134 592,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134 592,00

Zostatok istiny
k 31.12.2020
134 592,00

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019
925 114,97

§ 17 ods.6 písm. a)
14,55 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 112 k 31.12.2019
z toho:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy ZŠ
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo
určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie -TTSK
- príspevok- ÚPSVaR -nezamestnanosť
- účelovo určené peňažné prostriedky
- príspevok od rodičov – MŠ- od fyz .osoby podľa
osob. predpisu
- príjmy RO-od fyz. osoby podľa osob.predpisu
- ......
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené
k 31.12.2019
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN
1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového
predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020
Suma ročných splátok
vrátane úhrady výnosov
za rok 2020**
30 738,60

Skutočné upravené
bežné príjmy
k 31.12.2019*
542 331,34

Suma v EUR

877 670,82
47 444,15
925 114,97

303 126,92
28 904,94
1 130,00
488,62
0,00
1 689,00
47 444,15
382 783,63
542 331,34

30 000,00

738,60

30 738,60
§ 17 ods.6 písm. b)
5,67%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Rohovce nemá zriadenú príspevkovú organizáciu .

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej

činnosti
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

10. 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 : 378363 74
Základná škola v roku 2020 poskytovala základné vzdelanie priemerne 102
žiakom v 9 triedach. Priemerný evidenčný počet zamestnancov školy je 17,26, z toho
12,93 pedagogických a 4,33 nepedagogických zamestnancov. Zdroje základnej školy
sú prideľované zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu obce.
Vlastný príjem základnej školy tvoria príjmy od fyzických osôb a prostriedky z
prenájmu priestorov školy.
Školský klub a školská jedáleň sú financované ako originálna kompetencia z
rozpočtu zriaďovateľa pod kódom 41 a z vlastných príjmov. Pre školský klub detí a
školskú jedáleň sa takisto vypracujú rozpočty.
Školský klub – navštevovalo v priemere 31 žiakov. Priemerný evidenčný počet
zamestnancov ŠK je 1,50 osoby, z toho 1,50 pedagogických zamestnancov. Vlastný
príjem školského klubu tvoria príspevky od rodičov, ktorých detí navštevujú klub.
Školská jedáleň – poskytovala stravu v priemere 133 stravníkom, z toho 52
žiakov ZŠ (t.j. 50,98% z potenciálneho počtu žiakov základnej školy), deti MŠ 40 a
14 zamestnancov základnej a materskej školy. Priemerný evidenčný počet
zamestnancov ŠJ je 3,33 osôb. Vlastný príjem školskej jedálne tvoria príjmy
z režijných nákladov účtované k hlavnému jedlu.
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Zúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých na bežné výdavky v 2020:
Podľa subjektov :

Poskytnuté
finančné
prostriedky
v roku 2020

A.BEŽNÉ VÝDAVKY / 1+2+3/

Použité
finančné
prostriedky
k 31.12.2020

456 045,81

456 045,81

361 608,17

361 608,17

319 985,00
220 509,00
76 268,00
23 208,00
20 546,52
3 072,00
1 300,52
12 192,00
3 982,00
13 185,00
9 770,00
3 415,00
4 924,06
4 693,35

319 985,00
220 509,00
76 268,00
23 208,00
20 546,52
3 072,00
1 300,52
12 192,00
3 982,00
13 185,00
9 770,00
3 415,00
4 924,06
4 693,35

192,66

192,66

38,05

38,05

2 967,59

2 967,59

1 599,60
1 367,99

1 599,60
1 367,99

87 057,64

87 057,64

23 445,00
14 574,65
5 026,38
3 843,97
715,00
715,00
536,63
536,63
45 878,00
27 662,71
9 826,65
8 388,64
2 413,59
2 413,59
12 934,16
12 934,16
1 135,26
1 135,26

23 445,00
14 574,65
5 026,38
3 843,97
715,00
715,00
536,63
536,63
45 878,00
27 662,71
9 826,65
8 388,64
2 413,59
2 413,59
12 934,16
12 934,16
1 135,26
1 135,26

7 380,00

7 380,00

456 045,81

456 045,81

Z toho

V tom

1.PRENESENÉ KOMPETENCIE SPOLU
Normatívne výdavky
-osobné náklady- mzdy
-osobné náklady – poistné a príspevky
-prevádzkové náklady
Nenormatívne výdavky
-vzdelávacie poukazy
-dopravné žiakom
-asistent učiteľa
-učebnice
Prostriedky z rozpočtu obce
-náklady na mzdy
-náklady na poistné a príspevky
Výdavky z prijatých dobropisov
-zemný plyn – z preneseného výkonu štátnej
správy
-vodné stočné – z preneseného výkonu
štátnej správy
-elektrická energia – z vlastných prostriedkov
školy
Povolené prekroč. výdavkov z vlastných
príjmov
-príjmy z prenájmu – prevádzkové náklady
-dary – prevádzkové náklady

V tom

2.ORIGINÁLNE KOMPETENCIE
ŠK – dotácia od obce
-osobné náklady - mzdy
-osobné náklady – poistné a príspevky
-prevádzkové náklady
ŠK – príspevky od rodičov
-prevádzkové náklady
ŠK – príjmy z dobropisov
-prevádzkové náklady
ŠJ – dotácia od obce
-osobné náklady – mzdy
-osobné náklady – poistné a príspevky
-prevádzkové náklady
ŠJ – režijné náklady
-prevádzkové náklady
ŠJ – potraviny
-potraviny
ŠJ – príjmy z dobropisov
-prevádzkové náklady

3.ÚPSVaR – strava
DOTÁCIE CELKOM:
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Poznámky

Zúčtovanie finančných prostriedkov podľa zdrojov za rok 2020:
Zdroj 111 – prostriedky zo ŠR
ZŠ s VJM
Bežný transfer zo ŠR
Asistent učiteľa
VZP
Dopravné žiakom
Učebnice
Stravovanie - potraviny
Celkom

319
12
2
1
3

Školský klub

v€
Školská
jedáleň

985,00
192,00
432,00
061,28
982,00
7 380,00
7 380,00

339 652,28

Zdroj 131 J – prostriedky zo ŠR- zdroj z predchádzajúcich rokov z r. 2019 v €
ZŠ s VJM
Školský klub
Školská
jedáleň
Dobropisy – energia,
voda
Dopravné žiakom
Vzdelávacie poukazy
Celkom

4 886,01
239,24
640,00
5 765,25

Zdroj 41 – prostriedky z rozpočtu obce
ZŠ s VJM
Bežný transfer od obce
Celkom

13 185,00
13 185,00

Školský klub
23 445,00
23 445,00

v€
Školská
jedáleň
45 878,00
45 878,00

Zdroj 72 A – prostriedky od iných subjektov na základe darovacej zmluvy v €
ZŠ s VJM
Školský klub
Školská
jedáleň
Darovacie zmluvy
Celkom

1 367,99
1 367,99

Zdroj 72 F– prostriedky súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy
v€
ZŠ s VJM
Školský klub
Školská
jedáleň
Príjmy z úhrad stravy –
réžia
Príjmy z úhrad stravy potraviny
Celkom

2 413,59
12 934,16
15 347,75
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Zdroj 72 G– prostriedky od FO
ZŠ s VJM
Príjmy z nájmu
Celkom

Školský klub

Školská
jedáleň

1 599,60
1 599,60

Zdroj 72 J – prostriedky ostatné
ZŠ s VJM
Školné ŠK
Dobropis - energia
Celkom

38,05
38,05

Školský klub
715,00
536,63
1 251,63

v€
Školská
jedáleň
1 135,26
1 135,26

Rekapitulácia v €
ZŠ s VJM
Zdroj 111
Zdroj 131 J
Zdroj 41
Zdroj 72 A
Zdroj 72 F
Zdroj 72 G
Zdroj 72 J
Celkom

339
5
13
1

Školský klub

652,28
765,25
185,00
367,99

Školská jedáleň
7 380,00

23 445,00

45 878,00
15 347,75

1 599,60
38,05
361 608,17

1 251,63
24 696,63

1 135,26
69 741,01

Finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu boli použité na
zabezpečenie plynulého chodu výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj na
zabezpečenie prevádzky školy.
Presunuté nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli
použité na zabezpečenie opatrení na riešenie krízovej situácie počas COVID-19 vo
výške 640,00 €.
Normatívne finančné prostriedky poskytnuté v rámci dohodovacieho konania
podľa §8c zákona č. 597/2003 Z.z. boli vyčerpané na úhradu výdavkov spojených
s protiepidemiologickými opatreniami vo výške 1 750,00 €.
Príjmy z prenájmu školských priestorov boli použité na úhradu elektrickej
energie a na nákup interiérového vybavenia školskej knižnice.
Dary od fyzických osôb boli použité na nákup pracovných zošitov, učebníc,
projektoru ako aj na pokrytie úrazového poistenia žiakov a poistenia pre prípad
krádeže vecí.
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b, voči štátnemu rozpočtu
Bežné transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu

Účet 357:
Poskytnutý
transfer :
319 985,00

Vyčerpaný
alebo
vrátený
počas roka :
319 985,00

Zostatok
k 31.12.
2020

1 574,00

1 574,00

0

2432,00
+ 640,00
2550,00
+ 239,24
12 192,00

3 072,00

0

2 789,24

0

12 192,00

0

4 338,00

4 338,00

0

17 179,20
6 228,00

7 467,60
+ 6 228,00

9 711,60

2 407,58
394,68
2 740,00

2 407,58
394,68
2 740,00

0
0
0

Matrika – prenesený výkon
REGOB-prenesený výkon
Sčítanie ľudu,domov, bytov

51,67

51,67

0

Pozemné komunikácie-prenesený
výkon

113,61

113,61

0

Ochrana ŽP- prenesený výkon

1 746,04

1 746,04

0

Stavebný poriadok- prenes. výkon

61,20
41,50

61,20
41,50

0

Register adries- prenesený výkon
Odmena skladníka CO

719,50
30 000,00

719,50
0,00

0
30 000,00

3 000,00
10 000,00

3 000,00
10 0000,00

0
0

7 183,89

7 183,89

0

1 834,48

1 834,48

775,34

775,34

0

2 148,12

2 148,12

0

0

0

Účel:

Poskytovateľ:

ZŠ
s VJMnormatívne
prostriedky
MŠ- na výchovu a vzdelávanie
5 ročných detí
ZŠ-nenormatívne prostriedkyvzdelávacie poukazy
ZŠ- nenormatívne - dopravné

MŠVaV

ZŠ- nenormatívne –
asistent učiteľa
ZŠ-nenormatívne –učebnice

MŠVaV

Dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa

ÚPSVaR
Dun.
Streda
MV SR
MV SR
Štatistický
úrad SR
ObÚ
CDaPK
Trnava
ObÚ
ŽP
Trnava
MDVRR
SR
MV SR
MV SRCO
MV SR
MV SR

Voľby do NR
Prístavba a prestavba požiarnej
zbrojnice
na činnosť DHZO
Výmena umelého trávnika
na
multifunkčnom ihrisku obce
§50j- príspevok na podporu
rozvoja miestnej
a regionálnej
zamestnanosti- učiteľka MŠ
Príspevok z Environmentálenho
fondu- prerozdeľovanie príjmov
z poplatkov za uloženie odpdov
Azylové
zariadenie-refundácia
výdavkov
Náhrada výdavkov
súvisiacich
s celoplošným
testovaním
občanov na COVID-19
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MŠVaV
MŠVaV
MŠVaV

MŠVaV

DPO SR
Úrad vlády
SR
ÚPaSV
Dun.
Streda
Env. Fond
Bratislava
MV SR
Okresný
úrad Dun.
Streda

10 325,31

10 325,31

Spolu:

0

§54- príspevok na úhradu časti
mzdových
nákladov
pre
zamestnávateľov
v čase
vyhlásenej mimoriadnej situácie,
núdzového stavu „ Podpora
udržiavania
zamestnanosti
v MŠ“

ÚpaSV
Dun.
Streda

39 711,60

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

c, voči rozpočtom ostatných subjektov VS- TTSK Trnava
V roku 2020 Obec obdržala od TTSK nasledovné bežné transfery /v €/:
TTSK Trnava

Projekt- Bojujme s koronavírusom

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
2 000,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
2 000,00

Rozdiel

0

Trnavský samosprávny kraj
v Trnave na základe Zmluvy č. 23PRcov/OAaVP/4518/2020 z 23.6.2020 poskytol účelovú dotáciu na realizáciu
projektu „ Bojujme s koronavírusom -“ vo výške 2000 .
Transfer bol účelovo viazaný a bol vyčerpaný na 100 %.

11.Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým
osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7
ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2020 poskytla dotáciu podľa VZN č. 1/2019 podmienkach
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám- podnikateľom
nasledujúcim právnickým osobám:
Žiadateľ dotácie
- bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3
)

Športový klub Rohovce

9 000,00

5 000,00

4 000,00

ZO Csemadok Rohovce

3 300,00

1 678,41

1 621,59

Rímskokatolická cirkev Farnosť Báč

1 500,00

1 500,00

0,00

Športovo-strelecký klub LUGER Rohovce

3 000,00

3 000,00
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0,00

Športový klub Rohovce - dotácia bola použitá hlavne na na úhradu
cestovných výdavkov trénerov,
na rôzne poplatky / SFZ/, na nákup športového
materiálu, na prenájom ihriska vo výške 5 000,00 €. Rozdiel, t. j. nevyčerpané
finančné prostriedky vo výške 4000,00 € boli vrátené na účet Obce dňa 4.12.2020.
ZO Csemadok Rohovce- dotácia bola použitá hlavne na tlač knihy: Fejezetek
Nagyszarva község oktatási intézményeinek történetéből, ďalej na nákup vencov na
pomníky v Obci. Čerpanie predstavovalo 1 678,41 €. Rozdiel, t. j. nevyčerpané
finančné prostriedky vo výške 1 621,59 € boli vrátené na účet Obce dňa 21.12.2020.
Športovo-strelecký klub LUGER Rohovce- - dotácia bola použitá na nákup
rastlinného materiálu a agrotextílie na športové ihrisko. Poskytnutá dotácia vo výške
3000,00 € bola vyčerpaná na 100 %.
Rímskokatolická cirkev , farnosť Báč - - dotácia bola použitá v súvislosti so
zabezpečením prevádzkovania kostola v Rohovciach na nákup papiera, tonera a na
úhradu elektrickej energie . Poskytnutá dotácia vo výške 1 500 € bola vyčerpaná
na 100 %.
Čerpanie poskytnutých dotácií z rozpočtu Obce bola v roku 2020 ovplyvnená
pandémiou ochorenia COVID-19. Naplánované športové a kultúrne akcie väčšinou
sa neuskutočnili, čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom
sektore.

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Uznesením Obecného zastupiteľstva
č. 104/2019
z 16.12.2019 bolo
schválené zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry na
roky 2020, 2021, 2022 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.

Prílohy:

1. Výkazy -plnenie príjmov a výdavkov- Obec Rohovce, ZŠ s VJM Rohovce
2. Výkazy- súvaha, výkaz ziskov a strát – Obec Rohovce, ZŠ s VJM
Rohovce
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