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1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia Obce Rohovce / ďalej len
Obec / bol rozpočet na rok 2017. Obec v roku 2017 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 2017.
Rozpočet Obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 24.11.2016
uznesením č.125 bod 2c/. Pôvodný celkový rozpočet , ako aj bežný rozpočet Obce
na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový.
Rozpočet bol
- Rozpočtové
- Rozpočtové
- Rozpočtové
- Rozpočtové

zmenený počas roka 4 krát / 4 rozpočtové opatrenia/:
opatrenie č. 1 vzaté na vedomie dňa 27.4.2017 uznesením č. 142
opatrenie č. 2 schválené dňa 22.6.2017 uznesením č. 148
opatrenie č. 3 schválené dňa 28.9.2017 uznesením č. 156
opatrenie č. 4 schválené dňa 7.12.2017 uznesením č. 164

Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 125-2a/2016 z 24.11.2016 bolo
schválené zostavenie a predkladanie rozpočtu Obce bez programovej štruktúry
na rok 2017 v zmysle §4 ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy
a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov
v znení
neskorších predpisov.

Názov položky

Pôvodný
rozpočet na rok
2017

Schválený
rozpočet po
poslednej
zmene
Rozpočtové
opatrenie č.4
z 7.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2017

% plnenia

Bežné príjmy – obec

686 484

733 662

734 173,13

100,07 %

Bežné príjmy – ZŠ s VJM-rozpočtové

11 300

16 557

16 334,15

98,65 %

Bežné príjmy – ZŚ s VJMmimorozpočtové-stravovanie

22 318,95

Bežné príjmy spolu

697 784

750 219

772 826,23

Bežné výdavky –obec

358 154

406 585

Bežné výdavky – ZŠ s VJM-rozpočtové

359 907,77
309 733,79

301 839

309 919

Bežné výdavky-ZŠ – mimorozpočtovéstravovanie
Bežné výdavky spolu

Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy - obec
Kapitálové výdavky - obec

Schodok kapitálového
rozpočtu

88,52 %
99,94 %

22 174,66
659 993

716 504

691 816,22

+37 791

+ 33 715

+81 010,01

0

0

0,00

59 000

110 888

107 170,01

- 59 000

-110 888

96.65 %

-107 170,01
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PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)

697 784

750 219

772 826,23

VÝDAVKY SPOLU (bežné +
kapitálové)

718 993

827 392

798 986,23

- 21 209

-77 173

-26 160,00
107 297,17

Prebytok/schodok ( bežné +
kapitálové)
Finančné operácie - príjmy - obec

59 000

111 015

Finančné operácie –príjmy –ZS s VJMstravovanie

0

0

141,80

Finančné operácie – výdavky

0

0

0,00

Prebytok z fin. operácií

59 000

+111 015

+107 438,97

PRÍJMY CELKOM (bež.+kapit.+fin. )

756 784

861 234

880 265,20

VÝDAVKY CELKOM ( bež.+kapit.+fin.

718 993

827 392

798 986,23

+ 37 791

+33 842

+81 278,97

Rozdiel celkových príjmov
a výdavkov

96,65 %

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

Schválený
rozpočet
Rozpočtové:
Mimorozpočtové:
Spolu celkové:

Upravený
rozpočet

756 784,00
0,00
756 784,00

Plnenie:

861 234,00
0,00
861 234,00

%:

857 946,25
22 318,95
880 265,20

99,61 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 861 234 € bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 857 946,25 € , čo predstavuje 99,61 %.
Mimorozpočtové príjmy v sume 22 318,95 € boli prijaté v Školskej jedálni pri ZŠ
s VJM Rohovce / ďalej len ŠJ/v rámci školského stravovania na samostatný účet
/ na potraviny/ .

a, bežné príjmy :
Schválený
rozpočet

Bežné:

686 484,00

Upravený
rozpočet

733 662,00

Plnenie:

734 173,13

%:

100,07

Z rozpočtovaných bežných príjmov 733 662,00 € skutočný príjem bol k 31.12.
2017 v sume 734 173,13 € , čo predstavuje 100,07 %.
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aa/Bežné príjmy- daňové príjmy:
Schválený
rozpočet
Daňové príjmy

432 328,00

Upravený
rozpočet
458 647,00

Plnenie:
458 561,15

%:
99,98 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve / pol. 111 003/
Tento druh dane existuje od roku 2005 . V zmysle zákona NR SR č. 564/2004
Z.z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov
územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane
z príjmov v roku 2017 bol príjmom rozpočtov obcí vo výške 70,00 %. Výnos dane
podľa tohto zákona bol poskytnutý zo štátneho rozpočtu a rozdelil sa obciam
podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom, podľa veľkosti obce, podľa počtu
žiakov a podľa počtu obyvateľov, ktorí dovŕšili vek 62 rokov.
Obci bol poukázaný výnos dane z príjmov v sume 353 430,07 € / z toho
2699,07€ vyúčtovanie za rok 2016/ . Poukázaná suma predstavuje 102,01 %
plnenia upraveného rozpočtu a bola o 5 602,33 € vyššia v porovnaní s rokom
2016 /skutočnosť k 31.12.2016 bol 347 827,74 €/.
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
82 562 € , skutočný príjem predstavoval 77 456,69 €, čo je 93,82 % plnenia.
Táto suma obsahuje zaplatené dane fyzických a právnických osôb za rok 2017 a
nedoplatky za minulé roky . Za nedoplatky z minulých rokov bolo uhradených
4 356,83 €, za aktuálny rok 2017 73 099,86 € . K 31.12.2017 sa evidujú
nedoplatky vo výške 5 116,01 € , čo v porovnaní so stavom k 31.12.2016
predstavuje zníženie
o sumu 13,65 €. Pohľadávky
sú v plnej výške
vymáhateľné, lebo sú to nedoplatky existujúcich subjektov. Výzvy na zaplatenie
nedoplatkov boli zaslané dňa 29.11.2017.
Daň za psa / pol. 133 001 /
Z rozpočtovaných 1 219 € skutočný príjem bol 1 129,64 €, čo je 92,67 %
plnenia. Za nedoplatky z minulých rokov bolo uhradených 28 €, za aktuálny rok
1101,64 €. Nedoplatky k 31.12.2017 predstavujú 92 €, z toho 12 € za rok 2014,
20 € za rok 2015, 20 € za rok 2016 a 40 € za rok 2017. Suma nedoplatkov
v porovnaní so stavom k 31.12.2016 je vyššia o 12 €. K 31.12.2016 bolo
evidovaných 290 psov/ o 6 menej
oproti roku 2016 /. Evidencia psov bola
definovaná zákonom NR SR č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú podmienky
držania psov. Obec vydá držiteľom psov zapísaných do evidencie evidenčnú
známku psov. Sadzba dane za psa za rok 2017 bola určená nasledovne: sadzba
za jedného psa sú 4 €, táto sadzba sa platí i za každého ďalšieho psa u toho
istého daňovníka. Základná sadzba nebola zvýšená v porovnaní s rokom 2016.
Daň za užívanie verejného priestranstva / pol. 133 012/
Z rozpočtovaných 300 € skutočný príjem bol 326 €, čo je 108,67 %. 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/

5

Z rozpočtovaných 28 091 € skutočný príjem bol 26 218,75 €, čo predstavuje
93,34 %
/ príjem od obyvateľov, od podnikateľov a právnických osôb/. Za
nedoplatky z minulých rokov bolo uhradených 2637,45 €, za aktuálny rok
22 600,30 € a za uloženie odpadu na zbernom dvore 981 1 215,00 €. Nedoplatky
k 31.12.2017 predstavujú 1 922,00 € / o 1 797,45 € menej oproti roku 2016/,
z toho za rok 2013 137,00 €, za rok 2014 285,00 € , za rok 2015 270 € , za rok
2016 390 € a za rok 2017 840 €. . Tieto nedoplatky sú vymáhateľné. Dlžníci dňa
29.11.2017 boli vyzvaní na zaplatenie nedoplatkov. Sadzby na rok 2017 boli určené
nasledovne: výška poplatku pre obyvateľov bola 15 €/na osobu, za prevyšujúci
počet nádob 30 €/ na nádobu, pre podnikateľov 30 € / na 1 nádobu. Od 1. júla
2005 je zavedený poplatok za vývoz netriedeného odpadu na zberný dvor do
veľkokapacitných kontajnerov , poplatok je 1,50 €/100 l a platí sa v žetónoch
zakúpených na Obecnom úrade v Rohovciach . Žetóny boli predané v počte 654
kusov / o 171 ks menej v porovnaní s rokom 2016/.
ab/Bežné príjmy- nedaňové príjmy:
Schválený
rozpočet
Nedaňové
príjmy

16 645,00

Upravený
rozpočet
23 014,00

Plnenie:
24 251,43

%:
105,37 %

Príjmy z prenajatých pozemkov / pol. 212 002/
Z rozpočtovaných 601,00 € skutočný príjem bol 601,00 €. Plnenie bolo 100,00 %.
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 .
Príjmy z prenajatých budov / pol. 212 003/
Zahŕňajú príjmy z prenájmu kultúrneho domu, nebytových priestorov a zasadačky
v požiarnej zbrojnici. Z rozpočtovaných 9 594 € skutočný príjem bol 9 631,99 €,
čo je 100,40 %.
Príjmy za prenájom kultúrneho domu predstavili 1 272,50 € / + 672,50 € oproti
roku 2016 /. Bolo 11 rodinných osláv a rôzne príležitostné akcie- zábavy,
prednášky.
Príjmy za prenájom nebytových priestorov- k 31.12.2017 boli prenajaté všetky
nebytové priestory v budove súp. č. 153 . V administratívnej budove OcÚ súp. č.
164 miestnosti na prenájom
boli neobsadené. Nedoplatky k 31.12.2017 neboli.
Príjmy za prenájom nebytových priestorov predstavovali 7 112,48 €, čo je 99,99
% plnenia/ .
Príjmy za prenájom zasadačky v požiarnej zbrojnici
predstavovali 70 €.
V miestnosti sa uskutočnili rôzne prezentácie tovarov , rodinné slávnosti. Celkové
rozpočtované príjmy v tejto položke boli splnené na 70 % .
Príjmy z prenájmu reklamnej plochy- bola uzatvorená zmluva s Komunálnou
poisťovňou a.s. na umiestnenie reklamného banneru s logom a takto propagovať
meno Komunálnej poisťovne a.s. Vienna Insurance Group v rámci kultúrnospoločenského podujatia
Dni Obce Rohovce 2017 v dňoch 30 júna a 1. júla
2017. Príjem z nájmu predstavoval 100 €.
Príjmy z prenajatých strojov, zariadení, náradia / pol 212 004/
Z rozpočtovaných 400 €
skutočný príjem bol 476,01 €, čo je 119 %. Táto
položka zahŕňa prenájom traktora / pre obyvateľov obce/ a prenájom kuchynských
prostriedkov v KD Rohovce. Nedoplatky nie sú.
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Ostatné poplatky / 221 004/
Z rozpočtovaných 7 295 € skutočný príjem bol 6834,00 € , čo je 93,68 % plnenia.
Prevažnú časť príjmov tvorili správne poplatky za prevádzku výherných hracích
automatov / 2 kusy/ v sume 3 000 €. Správny poplatok na úseku stavebného
poriadku predstavoval 2 035, 00 €, z overenia odpisov a podpisov 1017,00 €,
z matričnej činnosti 157,00 €, z ostatnej oblasti 625,00 €.
Pokuty a penále /222 003/
Pokuty boli vyrubené na úseku stavebného poriadku za priestupky za nepovolenú
výstavbu rekreačných chát pri Śulianskom jazere vo výške 4 000 € / 13 osôb/
a za priestupok podľa §6 ods. 4 zákona SNR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve vo výške 50 € / 2 osoby/. K 31.12. 2017 j e evidovaný nedoplatok v sume
300 €/ 1 osoba/.
Príjmy z predaja výrobkov a služieb / 223 001/
Táto položka zahŕňa platby z fotokopírovania / 50,14 €/, za vyhlásenie v miestnom
rozhlase / 350,00 €/, cintorínsky poplatok/ 810,00 €/, platby za vodné v sume
153,15 €, platby za elektrickú energiu prijaté od nájomníkov na základe nájomnej
zmluvy 110,52 €, poplatok za správu od vlastníkov súp. č. 190 v sume 15,94 €,
za predaj nádoby
TKO v sume 784,80 €, príjmy za poškodené kuchynské
prostriedky v sume 71,59 €, z predaja kovového štítku na psa v sume 9 €, príjem
z asistovanej služby IOM 4,50 €.
Celkom z rozpočtovaných 2 095,00 € skutočný príjem bol 2 359,64 €, čo je
112,63 %.
Poplatky za materské školy / 223 002/
Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ Rohovce
od 1.9.2012 je 7 €/ 1 dieťa / 1 mesiac. Táto suma je určená vo VZN Obce.
Z rozpočtovaných 1680 € skutočný príjem bol 1675,80 €/ 99,75 %/. Zaplatenie
príspevku závisí od prítomnosti dieťaťa v MŠ. Počet žiakov k 15.9.2017 bolo 34,
z toho počet detí , ktoré mali jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
bolo 10/ Príspevok za tieto deti sa neuhrádzajú. /.
Úroky z účtov / 243/
Predstavujú kreditné úroky z bankových účtov , plnenie bolo 0.
ac/Bežné príjmy- iné nedaňové príjmy:
Schválený
rozpočet
Iné
nedaňové
príjmy

4 500,00

Upravený
rozpočet
9 652,00

Plnenie:
8 656,38

%:
89,68 %

Príjmy z výťažkov z lotérií a iných pod.
/ 292 008/
NIKE spol. s.r.o. Bratislava , Tipsport SK a.s. Žilina a SYNOT TIP a.s. PopradMatejovce mesačne poukázali 0.5 % preddavkový odvod z dosiahnutého herného
vkladu z prevádzkovania výherných automatov v Hostinci Marco v Rohovciach
a v Hostinci Fitren.
Odvod za rok 2017 predstavoval 346,03 €. Ďalej za
prevádzkovanie videohry firma Gematic s.r.o. zaplatil 5 086,40 € , celkové plnenie
bolo 5 432,43 € , čo predstavuje 89,06 % .
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Príjmy z dobropisov / 292 012/
Preplatky /
elektrická energia, plyn, vodné /
2017 v sume 1009,87 €.

za rok 2016 bolo vrátené v roku

Príjmy z vratiek / 292 017/
Zahŕňa
preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016
v sume 2006,08 €.
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 /celkom 13 priestupkov- 208 €/ K 31.12. 2017 j e evidovaný
nedoplatok v sume
16 €/ 1 osoba/.
ad/Bežné príjmy- prijaté granty a transfery:
Transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferu
preneseného výkonu štátnej správy :

na úhradu

nákladov

Poskytnutý
Účel- poskytovateľ
transfer :
39,90 ZŠ s VJM- hmotná núdza žiakov- stravovanieÚPSVaR Dunajská Streda

568,30 Voľby do VÚCMV SR

222,22 čiastočná úhrada
2 337,25
92,90

nákladov v súvislosti
s pobytovým táborom –
Migračný úrad MV SR
§50jrozvoj
regionálnej
zamestnanostipomocný pracovník údržby –
ÚPSVaR Dunajská Streda
§52a
–
aktivačná
činnosť
formou
dobrovoľníckej službyÚPSVaR Dunajská Streda

1 869,80 §50j944,52
3 000,00
650,00
340,00

rozvoj
regionálnej
zamestnanostipomocný pracovník údržby –
ÚPSVaR Dunajská Streda
§54+50- rozvoj regionálnej zamestnanostipomocný pracovník údržby –
ÚPSVaR Dunajská Streda
Nákup požiarnej technikyDobrovoľná požiarna ochrana SR
Projekt-predchádzajme chorobámTrnavský samosprávny kraj Trnava
Projekt -preteky v cestnom behu-Horúce tri
míle
Trnavský samosprávny kraj Trnava

10 064,89 Spolu
Dotácia v sume 39,90 € , poskytnutá pre žiakov v hmotnej núdzi na
stravovanie bola poukázaná ZŠ s VJM Rohovce. Nevyčerpaná dotácia v sume
10,45€ bola vrátená na účet ÚPSVaR v Dunajskej Strede. Skutočné čerpanie bolo
29,45 €.
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Z poskytnutej dotácie v sume 568,30
€ na financovanie
výdavkov
v súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávnych krajov -VÚC bola
vrátená suma 165,48 €, skutočné čerpanie bolo 402,82 €.
Na žiadosť Obce MV SR- Migračný úrad dňa 14.12.2017 poukázal finančné
prostriedky v sume 222,22 € na čiastočnú úhradu výdavkov, ktoré boli vynaložené
v súvislosti s činnosťou azylového zariadenia-pobytového táboru v Rohovciach.
Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Dunajskej Strede poukázal podľa dohody
č. 23 /§50j/2016
pre 1 nezamestnaného / pomocný pracovník údržby a budov
/ na obdobie 11/2016-03/2017 príspevok v sume 2337,25 €.
Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Dunajskej Strede poukázal podľa dohody
č.150 /§52a/2016 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej
služby pre 1 nezamestnaného finančný príspevok na obdobie 12/2016 až
1/2017 v sume 92,90 €.
Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Dunajskej Strede poukázal
podľa dohody
č. 17 /§50j/NS 2016
pre 1 nezamestnaného / pomocný pracovník údržby
a budov príspevok na obdobie 11/2016-02/2017 v sume 1869,80 €.
Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Dunajskej Strede poukázal podľa dohody
č. 26/2017/§54+50
pre 1 nezamestnaného / pomocný pracovník údržby
a budov príspevok / na obdobie 06/2017-11/2017 v sume 944,52 €.
V roku 2017 Obec obdŕžala dotáciu z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR
pre Dobrovoľný hasičský zbor obce vo výške 3 000 € na
zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné
pracovné prostriedky
pre členov , na odbornú prípravu členov a zabezpečenie
servisu- opravy.
Trnavský samosprávny kraj
v Trnave na základe Zmluvy č. 5-ŠT DS11/2017 z 30.6.2017 poskytol účelovú dotáciu
na realizáciu projektu„
Rohovčianske horúce tri míle- preteky v cestnom behu vo výške 340 € a na
základe Zmluvy č.8-DS/1/OZaHF/2017 z 1.6.2017 účelovú dotáciu na realizáciu
projektu „Predchádzajme chorobám-správna životospráva“ vo výške 650 €.
Transfery zo štátneho rozpočtu
štátnej správy :
Poskytnutý
transfer :
208 785,00
173,00
2 521,00
2 837,00
9 224,00
1 825,00
72,00
419,25
2 608,00
1932,48
397,32
470,80
52,01
112,70
1119,72
90,00
232 639,28

na úhradu

nákladov

preneseného

výkonu

Účel:
ZŠ s VJM- normatívne prostriedky
ZŠ – nenormatívne-žiaci SZP
ZŠ- nenormatívne – vzdel. poukazy
ZŠ- nenormatívne – dopravné
ZŠ- nenormatívne – asistent učiteľa
ZŠ- odchodné
ZŠ- na učebnice
ZŠ- vratky z roč, zúčtovania ZP 2015
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
Spolu
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Finančné prostriedky na prenesené kompetencie v školstve v sume 225 856,25
€, určené pre ZŠ s VJM Rohovce / ďalej len ZŠ s VJM/ s právnou subjektivitou
boli poukázané na účet ZŠ s VJM . Táto suma obsahuje normatívne finančné
prostriedky, nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, na
dopravu žiakov, na odchodné, na učebnice, na asistenta a vratky
z ročného
zúčtovania zdravotného poistenie za rok 2015 .
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

b/ Kapitálové príjmy:
Schválený
rozpočet

Kapitálové
príjmy

Upravený
rozpočet

0

Plnenie:

0

%:

0

0

Kapitálové príjmy v roku 2017 neboli ani rozpočtované, ani realizované.

c/ Príjmové finančné operácie
Schválený
rozpočet

Príjmy:

59 000

Upravený
rozpočet

111 015,00

Plnenie:

107 297,17

%:

96,65 %

V rámci finančných operácií boli zapojené do rozpočtu
nevyčerpané
finančné prostriedky z roku 2016. Boli to finančné prostriedky poskytnuté na
dopravné žiakov pre ZŠ s VJM vo výške 127,16 € v roku 2017. Tieto finančné
prostriedky boli poukázané na účet ZŠ v roku 2018 a vyčerpané do 31.3.2018.
Ďalej sa uskutočnil prevod z rezervného fondu vo výške 107 170,01 €.
Uzneseniami Obecného zastupiteľstva Obce Rohovce / ďalej len OZ/
bolo
schválené použitie rezervného fondu v sume 110 888 € nasledovne:
Uznesenie OZ
uznesenie OZ
uznesenie OZ
uznesenie OZ

č. 125/2016 z 24.11.2016 : 59 000 €
č. 148/2017 z 22.6.2017 : 76 000 €
č. 156/2017 z 28.9.2017 :
0€
č. 164/2017 z 7.12.2017 : 24 112 €

Skutočné čerpanie bolo 107 170,01 €, čo je 96,65 % plnenia.
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d/príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ s VJM
Rohovce-Alapiskola

Schválený
rozpočet

Bežné
príjmy
rozpočtové
Bežné
príjmy
mimorozpočtovéstravovanie
Príjmové
finančné
operáciestravovanie
Spolu:

Upravený
rozpočet

Plnenie:

%:

11 300

16 557

16 334,15

0

0

22 318,95

0

0

141,80

11 300

16 557

38 794,90

98,65 %

Bežné príjmy- rozpočtové:
Z rozpočtovaných 16 557 € skutočný príjem bol 16 334,15 €, čo predstavuje
98,65% plnenia.
Z toho.
Základná škola:

nájomné:
dar:
preplatok z ročného zúčtovania ZP-2016
dobropis
spolu:

3 488,80
2 380,46 €
769,92 €
150,49 €
6 789,67 €

Školský klub :

príspevok od rodičov na činnosť

1 674,00 €

Školská jedáleň:

za stravu-režijné náklady:
Preplatok z ročného zúčtovania ZP-2016
Spolu:

7 748,08 €
122,40 €
7 870,48 €

Bežné príjmy- mimorozpočtové:
Školská jedáleň:

za stravu-potraviny

22 318,95 €

Príjmové finančné operácie:
V rámci finančných operácií bol
uskutočnený prevod
nevyčerpaných
finančných prostriedkov na mimorozpočtovom účte
ŠJ z roku 2016. Suma
nevyčerpaných prostriedkov na mimorozpočtovom účte školského stravovania
podľa ustanovenia §140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
predstavuje 141,80 €.
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3. Rozbor čerpania výdavkov
v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v súlade s rozpočtovou klasifikáciou

Schválený
rozpočet
Rozpočtové:
Mimorozpočtovéstravovanie ZŠ :
Spolu celkové:

Upravený
rozpočet

Plnenie:

%:

718 993
0,00

827 392
0,00

776 811,57
22 174,66

718 993

827 392

798 986,23

93,88 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 827 392 € € bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2017 v sume 776 811,57 € , čo predstavuje 93,88 %.
Mimorozpočtové výdavky v sume 22 174,66 € boli vyplatené v ŠJ v rámci
školského stravovania zo samostatného účtu na potraviny .

a/ bežné výdavky:
Schválený
rozpočet

Bežné:

Upravený
rozpočet

358 154

Plnenie:

406 585

%:

359 907,77

88,52 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 406 585 € bolo skutočne čerpanie
v sume 359 907,77 €, čo predstavuje 88,52 % plnenia.
V tom:
Klasifikácia
SK COFOG
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Spolu:

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

Rozpočet
Skutočnosť: % plnenia:
upravený:
160 826,00
146 211,35
90,91
195,00
6 585,00

113,51
4 297,12

58,21
65,26

19 002,00
37 869,00

14 414,72
31 450,90

75,85
83,05

34 741,00

27 896,81

80,30

2 329,00
53 134,00

2 329,14
45 955,66

100,01
86,49

87 274,00

83 858,05

96,09

4 630,00

3 380,51

73,01

406 585

359 907,77

88,52
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Čerpanie jednotlivých
Záverečného účtu.

rozpočtových

položiek

bežného rozpočtu

je prílohou

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 146 421 € skutočné čerpanie k 31.12.2017 bolo v sume
137 910,11 €, čo je 94,18
% čerpania. Patria sem mzdové prostriedky
starostu, pracovníkov úradu, matrikárky, hlavného kontrolóra, upratovačky
kultúrneho domu, upratovačky
športovej prezliekarne, údržbára,
pracovníkov Materskej školy, pracovníkov podľa zákona o nezamestnanosti.
2) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 51 768 € skutočne čerpané k 31.12.2017 bolo v sume
48 940,54 € , čo je 94,54 %. Sem patria
odvody poistného z miezd
všetkých pracovníkov na základe pracovnej zmluvy a z dohôd , ktoré platí
zamestnávateľ.
3) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 184 485 € skutočné čerpanie k 31.12.2017 bolo v sume
151 685,61 €, čo je 82,22 % plnenia. Sú to prevádzkové výdavky
všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie, vodné, poštovné, telekomunikačné
poplatky , poplatky za Internet /36 019,87 €/, všeobecný materiál,
výpočtová
technika, knihy, časopisy, softvér, reprezentačné , OOP,
prevádzkové stroje, pracovné odevy /30 633,10 €/, prevádzka dopravných
prostriedkov /5226,64 €/ , rutinná a štandardná údržba budov, strojov,
softvéru/17 208,44 € /, ďalej nájomné za nájom budov, strojov 2 098,81
€/ a ostatné tovary a služby- školenia, všeobecné služby, stravovanie,
poistné majetku, prídel do SF, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej
činnosti , príspevok LSPP, vratky /60 498,75 €/.
4) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 23 911 € skutočné čerpané k 31.12.2017 bolo v sume
21 371,51 €, čo predstavuje 89 38 % čerpania. Patria sem napr.
výdavky na členské príspevky / 1684,61 €/, na nemocenské dávky
/504,32 €/, na sociálnu výpomoc občanom / 100 €/,
príspevok
novorodencom a prvákom /2145 € + 420 €/, transfer športovému klubu /
8000 €/, transfer ZO Csemadok-u / 1400 € /, transfer cirkvi / 2400 €/,
transfer na Spoločný úrad / 3015 €/, príspevok dôchodcom nad 80 rokov /
500 € /, príspevok k stravovaniu dôchodcov / 503/ €, udelenie ceny
starostu 600 €.
b/Kapitálové výdavky:
Schválený
rozpočet

Kapitálové:

59 000

Upravený
rozpočet

110 888

Plnenie:

107 170,01

%:

96,65

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 110 888 € bolo skutočne čerpané
107 170,01 €, čo predstavuje 96,65 % plnenia.
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V tom:
Klasifikácia
SK COFOG
04
04
06
06
08
09

Projekt:
Nákup traktora
Spevnená plocha pri
cintoríne
Vybudovanie verejného
osvetlenia na cintoríne
Rekonštrukcia
a modernizácia verejného
osvetlenia
Nákup prevádzkových
strojov do KD
Rekonštrukcia
a modernizácia budovy ZŠ,
MŠ

Spolu:
Čerpanie jednotlivých
Záverečného účtu.

rozpočtových

Medzi významné položky

Rozpočet Skutočnosť: % plnenia:
upravený:
45 000
41 862,00
93,03
9 496
9 495,63
100,00
6 597

6596,16

99,99

10 000

9 422,61

94,23

5 727

5726,28

99,99

34 068

34 067,33

100,00

110 888

107 170,01

96,65

bežného rozpočtu

je prílohou

položiek

kapitálového rozpočtu patrí:

1/Nákup traktora
Bol realizovaný nákup kolesového traktora s príslušenstvom od firmy MTZ
Slovakia s.r.o Blatná na Ostrove v hodnote 41 862 €. . Kolesový traktor
poľnohospodársky s príslušenstvom sa skladá z týchto častí: kolesový traktor
s predným náhonom, čelný nakladač montovaný na traktor, lopata ozubená
a paletizačné vidly. Osvedčenie o evidencii bolo vystavené dňa 15.12.2017 a bolo
pridelené ŠPZ DS547 FY . Traktor bol zaradený do majetku do triedy 023dopravné prostriedky pod inv. č. 1029.
2/ Rekonštrukcia a modernizácia spevnenej plochy pri cintoríne
Bola realizovaná pred cintorínom a pred kostolom
na parc. č.118 v hodnote
9495,63 €. Spevnená plocha bola vybudovaná z časti zo zámkovej dlažby a z časti
z drenážnej dlažby v dľžke cca. 100 metrov o celkovej rozlohe 263 m2. Bola
zaradená do triedy 021 pod inv. č. 1026.
3/ Výstavba verejného osvetlenia na cintoríne
Bola realizovaná
v hodnote
6596,16 €. Na základe dlhoročnej požiadavky
obyvateľov obce sme realizovali verejné osvetlenie na cintoríne. Verejné osvetlenie je
využívané najmä v na jeseň a v zime, keď osvetlenie automaticky zapína
súmrakovým spínačom a vypína sa o 19:00 hodine. Celkovo bolo namontovaných
10 svetelných bodov. Bola zaradená do triedy 021 pod číslom 1027.
4/ Rozšírenie verejného osvetlenia v obci
Bolo začaté ešte v roku 2016, kedy boli vymenené rozvádzače v hodnote 2959,21
€. Rozšírením VO bolo pokračované v roku 2017 a to vybudovaním osvetlenia pri
ceste na trase medzi rodinným domom súp. číslom 22 a hlavnou štátnou cestou
I/63 v hodnote 9422,61 €. Celkové výdavky predstavujú 12 381,82 €. Bolo
zaradené do triedy 021 pod číslo 1028.
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5/ Nákup prevádzkových strojov
Bol realizovaný nákup
kuchynských zariadení, t. j. elektrickej panvice v sume
2505,12 € a kombinovaného sporáka v hodnote 3 221,16
€. Kuchynské
zariadenia boli zaradené do triedy 022 pod inv. číslami 1024 a 1025.
6/ Rekonštrukcia a modernizácia budovy ZŠ, MŠ
Bola realizovaná výmena ako aj stavebná úprava okien a dverí, ďalej montáž
žalúzií
v telocvični a v MŠ v hodnote 34 067,33
€. Práce vykonala firma
Slaviaplast z Dunajskej Stredy. Zvýšenie ceny ako technické zhodnotenie budovy ZŠ
bolo zaradené do triedy 021 k inv. č. 964.
c. Finančné operácie-výdavky:
Výdavky v oblasti finančných operácií sa neuskutočnili.

d/Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitouZŠ s VJM Rohovce- Alapiskola
Schválený
rozpočet

Bežné
výdavky
rozpočtové
Bežné
výdavky
mimorozpočtovéstravovanie ZŠ
Spolu:

Upravený
rozpočet

Plnenie:

%:

301 839

309 919

309 733,79

0

0

22 174,66

309 919

331 908,45

301 839

99,94 %

Bežné výdavky:
Z rozpočtovaných 309 919 € skutočný výdavok bol 309 733,79 €, čo je
99,94 % plnenia.
V tom.:
Základná škola:

mzdy, odvody, tovary a služby, transfery

253 719,06 €

Školský klub :

mzdy, odvody, tovary a služby, transfery

18 546,00 €

Školská jedáleň:

mzdy, odvody, tovary a služby, transfery

37 468,73 €

Školská jedáleň:

mimorozpočtové výdavky- potraviny

22 174,66 €

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou
Záverečného účtu a podrobné vyúčtovanie viď. v bode č. 10a Záverečného účtu.
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4. Výsledok hospodárenia Obce za rok 2017 a tvorba
rezervného fondu

Rekapitulácia príjmov a výdavkov:
880 265,20

PRÍJMY SPOLU :

798 986,23

VÝDAVKY SPOLU:

Hospodárenie celkové- prebytok:

+

81 278,97

Porovnanie celkového prebytku s účtami v hlavnej knihe:
Názov účtu:

VÚB 921324122
Prima banka
3842020001
Prima banka
3842024002
Prima banka
3842029006
VÚB 3002340651
VÚB 3796639851
Neodvedené príjmy ZŠ
Peniaze na ceste
Pokladnica č.1
Pokladnica č.2
Účet 221- ŠJ zostatok

Spolu:

Číslo účtu:

Stav k 31.12.2017

221 001
221 002

65 888,42
13 914,30

221 003

124,60

221 005

19,46

221 012
221 013
351 100
261 000
211 001
211 002
221/ ZŠ/

0,00
38,17
0,00
-6,34
951,08
204,99
144,29

81 278,97
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Zistenie výsledku hospodárenia

a výpočet tvorby rezervného fondu :

Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné príjmy spolu

772 826,23

z toho : bežné príjmy- obec

734 173,13

bežné príjmy -ZŠ

38 653,10

Bežné výdavky spolu

691 816,22

z toho : bežné výdavky- obec

359 907,77

bežné výdavky – ZŠ

Bežný rozpočet - prebytok

331 908,45

+ 81 010,01

Kapitálové príjmy spolu

0,00

z toho : kapitálové príjmy- obec

0,00

kapitálové príjmy - ZŠ

0,00

Kapitálové výdavky spolu

107 170,01

z toho : kapitálové výdavky - obec

107 170,01

kapitálové výdavky - ZŠ

Kapitálový rozpočet - schodok

Výsledok hospodárenia schodok bežného a kapitálového rozpočtu

0,00

-107 170,01

-26 160,00

Nevyčerpané prostriedky zo ŠR- obec
Nevčerpané prostriedky z mimorozpočtového .účtu školského
stravovania - ZŠ

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
upravený o nevyčerpané prostriedky

-104,02
-

144,29

-26 408,31

Príjmy z finančných operácií -obec

107 297,17

Príjmy z finančných operácií-mimorozpočtové – ZŠ

141,80

Výdavky z finančných operácií

0,00

Rozdiel finančných operácií

+107 438,97

Tvorba rezervného fondu-zostatok fin.operácií:

+ 81 030,66

§ 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
a výdavkov za rok 2017 predstavuje hodnotu - 26 160,00 € , čiže
výsledok
bežného a kapitálového rozpočtu, výsledok hospodárenia je schodok.
Tento schodok rozpočtu zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
zmien a doplnkov sa upravuje- zvyšuje o :
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-nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v roku 2017 v sume 104,02 € na prenesený výkon v oblasti školstva- dopravné
žiakov
- nevyčerpané prostriedky z mimorozpočtového účtu školského stravovania na
potraviny 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
144,29 €
Tieto prostriedky možno použiť v súlade s ustanovením § 8 ods.4 a 5 zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v roku 2018.
Schodok rozpočtu
v sume 26 160,00 €, upravený
o nevyčerpané
prostriedky
zo ŠR a podľa osobitných predpisov
v sume 248,31 €
bol
v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný v rámci finančných operácií v sumou
26 408,31 €.
Zostatok finančných operácií
podľa §15 ods. písm. c/ zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
zmien a doplnkov v sume 81 030,66 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného
fondu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme zostatok finančných
operácií za rok 2017 vo výške 81 030,66 € previesť do rezervného fondu.

5. Prehľad o peňažných fondoch obce
Sociálny fond:
Obec Rohovce

Počiatočný stav k 1.1.2017 :
Prídel do sociálneho fondu :
Čerpanie sociálneho fondu :
v tom:
Stravné
Zostatok k 31.12.2017:

641,79
1 738,20
1 578,00
1 578,00
801,99

ZŠ s VJM:
Počiatočný stav k 01.01.2017
Tvorba – prídel do SF 01.-12./2017
Čerpanie Stravovanie zamestnancov
Doprava do zamestnania
Dar pre zamestnancov
Čerpanie celkom
Konečný zostatok k 31.12.2017

945,73
2 023,73
367,80
644,09
602,45
1 614,34
1 355,12

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde
v znení neskorších predpisov a čerpá sa v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou
Obce. Príjem predstavuje prídel vo výške 1.5 % pre zamestnancov OcÚ , pre
zamestnancov ZŠ prídel je vo výške 1,25 %. Pravidlá čerpania sú zahrnuté
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v Zásadách pre používanie sociálneho fondu a upravuje ich Kolektívna zmluva.
Sociálny fond je vedený na samostatnom účte VÚB č. 1169-921324-122/0200 ,
v účtovníctve na účtoch 221 007 a 472 010.

Rezervný fond:
Účel
Začiatočný stav k 1.1.2017
Tvorba Rezervného fondu:
Uznesenie zastupiteľstva č. 141 zo dňa
27.4.2017

Suma v Eur
71 381,44

prebytok hospodárenia

29 135,98

Uznesenie zastupiteľstva č. 141 zo dňa
27.4.2017
Spolu
Čerpanie Rezervného fondu:
Uznesenie zastupiteľstva č. 125/2016 zo dňa
24.11.2016, 156/2017 z 28.9.2017, 164/2017
z 7.12.2017

zostatky príjmových
finančných operácií

57 355,96

Spevnené plochyvýstavba- pred cintorínom

9 495,63

Uznesenie zastupiteľstva č. 125/2016
z 24.11.2016

Rekonštrukcia
a modernizácia verejného
osvetlenia

9422,61

Uznesenie zastupiteľstva č. 125/2016 zo dňa
24.11.2016, 164/2017 z 7.12.2017

Rekonštrukcia
a modernizácia budovy
MŠ

19 083,65

Uznesenie zastupiteľstva č. 148/2017 zo dňa
22.6.2017, 156/2017 z 28.9.2017

Nákup traktora

41 862,00

Uznesenie zastupiteľstva č. 148/2017zo dňa
22.6.2017, 164/2017 z 7.12.2017

Výstavba verejného
osvetlenia na cintoríne

Uznesenie zastupiteľstva č. 148 zo dňa
22.6.2017, 164/2017 z 7.12.2017

Rekonštrukcia
a modernizácia budovy ZŠ

86 491,94

6596,16

14 983,68

telocvičňa
Uznesenie zastupiteľstva č. 1481 zo dňa
22.6.2017, 164/2017 z 7.12.2017
Spolu

Nákup prevádzkových
strojov

5 726,28

107 170,01

Konečný zostatok k 31.12.2017

50 703,37

Na vyrovnanie časového nesúladu

0,00
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Rezervný fond je vytvorený
v súlade so §15
zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách
SR v znení neskorších predpisov. Obec vytvorila
rezervný fond za rok 2016 z prebytku hospodárenia a zo zostatku finančných
operácií 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 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 do 31.12.2016 na účte
479 500 , od 31.12.2016 na účte 379 500.
zostatok na účte k 1.1.2017

1 436,51

zaplatené v roku 2017:
Orbán Michal
Nagyová Soňa
OcÚ/ Lekáreň/
Spolu príjem:

151,32
132,24
133,80
417,36

čerpanie v roku 2017:
1. poplatky banke
60,60
___________________________________________________________________________
Spolu výdavky:
60,60
Zostatok k 31.12.2017

1 793,27 €

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
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 predstavoval 62 540,94 €:
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v
-

tom:
modernizácia budovy ZŠ a MŠ v hodnote 34 067,33 €,
vybudovanie verejného osvetlenia na cintoríne v hodnote 6 596,16 €
vybudovanie verejného osvetlenia k ceste 063 v hodnote 12 381,82 €
spevnená plocha pri cintoríne v hodnote 9 495,63 €

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Prírastok- zaradenie predstavoval 5726,28 €
v tom :
-nákup kuchynských zariadení
/ kombinovaného sporáka
panvice/
do Kultúrneho domu v hodnote 5726,28 €
-

-

a elektrickej

Dopravné prostriedky
Prírastok- zaradenie predstavoval 41 862 €
v tom:
-nákup kolesového traktora s príslušenstvom v hodnote 41 862 €.

Pozemky :
Prírastok- zaradenie predstavoval 126,80 € - novozistený pozemok:
prebytok zistený
pri inventarizácii
majetku
podľa
LV z katastra
nehnuteľností
v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný - usporiadanie pozemkov na LV 367:
parc. č. 2/47, 2/72, 141/1, 141/4, 151/2, 151/7, 151/8, 151/12,
151/13,151/14, 151/15, 151/16,151/17, 151/18, 151/19,151/20,151/21,
151/22,151/23, 151/24 / geometrické plány č.46145443-138/2011 a č.
46145443-158/2013 /
-

-

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
K 31. 12. 2017 vo fáze výstavby sú :
-zníženie energetickej náročnosti
budovy Obecného úradu
– prípravná
dokumentácia v hodnote 6665 € ešte z roku 2016 - bola podaná žiadosť
o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku z
európskych
štrukturálnych a investičných fondov / EŠIF/ , ktorá v roku 2017 nebola
úspešná, z toho dôvodu prírastok nebol
- nedokončená investícia Revitalizácia obecnej zóny už nebude dokončená ,
boli realizované len prípravné práce a v rámci inventarizácie bolo navrhované
vyradenie v roku 2018 v dôsledku zmarenej investície / 9862,36 €/

2.Dlhodobý finančný majetok
-

Realizovateľné cenné papiere
Emitentom je Západoslovenská Vodárenská spoločnosť a.s., IČO 36550949,
druh cenného papiera akcia kmeňová, mena cenného papiera EUR, výnos v %
0, dátum splatnosti doba neurčitá, hodnota k 31.12.2017 bola189 083,43 € ,
počet 5697, menovitá hodnota 33,19 €, podiel z emisie 0,109 %.

3.Zásoby
- bol evidovaný predaj nádob na TKO, a zostatok PHM u dopravných
prostriedkov k 31.12.2017. K 31.12.2017 obec mala k dispozícií 10 ks
plastových nádob a 9 kusov plechových nádob v hodnote 424,80 €.
Zostatok PHM predstavoval hodnotu 70,20 € ,/ 60 l /.
4.Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu
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-

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 31.12.2017 neodvedené príjmy
predstavovali hodnotu 0,00 €.

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 31.12.2017 bol 0.
6.Pohľadávky
- predstavovali celkom 8 136,28 € v tom:
- neuhradené vystavené faktúry v sume 632,54 € /vyúčtovanie záloh za
poskytnuté služby/,
- miestny poplatok za odvoz TKO 1 922,00 €
- neuhradené pokuty 316 €
- odvod z výťažku od NIKE , TIPSPORT, SYNOT za december 2017 v sume
41,80 €
- nedoplatky na dani z pozemkov, zo stavieb, z bytov, daň za psa v sume
5 208,01 €
-nájom kuchynských prostriedkov v sume 15,93 €
Pohľadávky po lehote splatnosti predstavovali sumu 7130 €.
7.Finančný majetok
- zostatok v pokladniciach OcÚ bol 1 156,07 €
- zostatok v pokladni Materskej školy bol 0 €
- ceniny v hodnote 778,41 €
v tom: stravovacie poukážky 227 ks po 3,38 €
poštové známky v hodnote 11,15 €
-peniaze na bankových účtov celkom predstavovali 133 241,55 €
-peniaze na ceste 6,34 €
8.Časové rozlíšenie
- Náklady budúcich období
Sú to výdavky v roku 2017, ktoré sa týkajú nákladov budúcich období – rok
2017
Sumu 1 738,33 € tvorili:
-poistné 1 156,11 €
-predplatné novín 245,60 €
-telekomunikačné poplatky 85,18 €
-licenčný poplatok na program KEO 251,44 €.
Aktíva celkom predstavovali : 1 156 861,16 €.

Pasíva:
1. Vlastné imanie
- výsledok hospodárenia za rok 2017- zistí sa ako rozdiel výnosov
účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch
účtovej triedy 5. Za rok 2017 predstavoval 38 981,89 €. Vlastné imanie
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k 31.12.2017 predstavoval hodnotu 841 894,82 €.
2.Rezervy
K 31.12.2017
boli vytvorené na audít 1 620
€ a na nevyfakturované
dodávky
25,92 € , spolu 1 645,92 €. Na nevyčerpané dovolenky a na odvody
od 1.1.2015 sa rezervy nevytvárajú.
3. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce
K 31.12. 2017 predstavoval zostatok 104,02 €. Zostatok dopravného pre
žiakov v hodnote 104,02 € poskytnuté ešte v roku 2017 .
4.Dlhodobé záväzky
Predstavujú záväzky zo sociálneho fondu / 801,99 € /
5.Záväzky
K 31.12.2017 predstavovali neuhradené faktúry 242,76 €, záväzky voči
zamestnancom/8 136,88 € ostatné záväzky voči zamestnancom / 8784,80€
zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia / 5 607,78 € /,
ostatné priame dane / 1150,72 €/, iné záväzky -zrážky, poistenia, sporenie,
stravovanie /386,64 €/, záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o správe bytov súp.č.190
v sume 1793,27 €.
6.Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
Obec k 31.12.2017 nemala bankové úvery.
7.Časové rozlíšenie
- Výnosy budúcich období
Sú výnosy , ktoré vecne a časovo patria do výnosov v budúcich
obdobiach, zostatková cena DHM zo štátneho rozpočtu vo výške 293 640,40 €,
zostatková cena DHM nadobudnutá darom 242,10 €, nájom reklamnej plochy
na ďalších 7 rokov v sume 165,55 € , za rok 2017 spolu predstavovali
294 048,05 €.
Pasíva predstavovali celkom: 1 156 861,16 €.

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

ZŠ
ŠJ

potraviny

0,00
2 054,61
2 051,61
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Krátkodobé pohľadávky
Ostatné pohľadávky
Ostatné pohľadávky
Celkom

ZŠ
ŠJ

Nedoplatky - strava

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ŠJ

Depozitný účet
Príjmový účet
Sociálny fond
Darovací účet
Školská jedáleň

0,00
802,96
802,96

Finančné účty
BÚ
BÚ
BÚ
BÚ
BÚ
Celkom

28 039,52
0,00
1 355,12
608,79
144,29
30 147,72

Spolu majetok (A)

33 005,29 €

Pasívá:
Rezervy
Rezervy
Celkom

ZŠ

Nevyfakturované dodávky plyn, vodné

0
0

Dlhodobé záväzky- sociálny fond

Počiatočný stav k 01.01.2017
Tvorba – prídel do SF 01.-12./2017
Čerpanie Stravovanie zamestnancov
Doprava do zamestnania
Dar pre zamestnancov
Čerpanie celkom
Konečný zostatok k 31.12.2017

945,73
2 023,73
367,80
644,09
602,45
1 614,34
1 355,12

Krátkodobé záväzky

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

ŠJ

Neuhradené faktúry

ZŠ
ZŠ

Mzdy
Ostatné záväzky voči
zamestnancom

ZŠ

Sociálne a zdravotné poistenie

ZŠ

Zrážky zo mzdy(odbory, strava)

ZŠ

Daň zo mzdy

ZŠ

Dary

5349,51
5 349,51
15 893,17
49,50
15 942,67
9 831,03
9 831,03
216,78
216,78
2 049,04
2 049,04
608,79
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Celkom
Prijaté preddavky
Spolu

608,79
115,00
34 112,82

Hospodársky výsledok:

-168,97 €

Pasívá spolu (P)

33 005,29 €

7. Prehľad o stave a vývoja dlhu
Obec

k 31.12.2017 neeviduje

úvery voči bankám.

Nájom tovaru- operatívny lízing:
Obec uzatvorila v r. 2013 s Canton spol. s.r.o. Komárňanská 21 Veľký Meder
Zmluvu o nájme tovaru – kopírovacieho stroja typu Image Runner advance 2530i .
Základná doba nájmu bola 48 mesiacov, t. j. štyri roky od 9.10.2013 – 6.9.2017.
Mesačná platba bola 119,29 €, z toho nájomné 112,69 € a poistné 6,60 €.
Lízingová zmluva č. 095001905 bola ukončená
ku dňu 27.9.2017 a predmet
leasingovej zmluvy -kopírovací stroj bol odkúpený
v sume 378,12 € / f. č.
2017000254/a zaevidovaný pod inv. č. 5000595.

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.
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a, voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Rozpočtová organizácia : Základná škola s VJM – Alapiskola,
Sídlo : 930 30 Rohovce č. 106
IČO : 37 8363 74
Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku
2017
Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2017
A. Bežné výdavky spolu
z toho:
1. Prenesené kompetencie
spolu
Z toho:
a) normatívne výdavky
spolu
z toho: osobné náklady
prevádzkové náklady
vratky ZP 2015
vratky ZP 2016
b) nenormatívne výdavky
spolu
z toho: vzdelávacie poukazy
Dopravné

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
K 31.12.2017
309 848,26
309 733,79

Rozdiel
(stĺp.1stĺp.2)
Vratka
nepoužitej
dotácie
114,47

253 823,08

253 719,06

104,02

209 974,17

209 974,17

0

188 564,00
20 221,00
419,25
769,92
16 779,16

188 564,00

0
0

2 521,00
2 964,16

2 521,00
2 860,14

1 825,00
9 224,00
72,00
173,00

1 825,00
9 224,00
72,00
173,00

0
0
0
0

27 069,75

27 069,75

0,00

55 985,28
16 872,00
1 674,00
29 427,00
8 012,28

55 985,28
16 872,00
1 674,00
29 427,00
8 012,28

0,00

20 221,00
419,25
769,92
16 675,14

Dátum
vrátenia

na účet
obce

0
0
104,02

0
104,02 22.12.2017

Zost. z roku 2016 v sume 127,16 €
+ z roku 2017 2837,00 e

Odchodné
Asistent učiteľa
Učebnice
Príspevok na žiakov so SZP
Lyžiarsky výcvik
Škola v prírode
Letný tábor
c) prostriedky z rozpočtu
obce
2. Originálne kompetencie
z toho : Školský klub
Príjmy od rodičov
Školská jedáleň
Príjmy z úhr strav

0
0
0
0
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3. ÚPSVaR spolu
z toho : strava
Školské potreby
4. Ostatné dotácie spolu
z toho : bežné výdavkyhavárie PK
bežné výdavky –
havárie OK
bežné výd. – FP na reg.
Zamestnanosť
B. Kapitálové výdavky
spolu
z toho: kap.výd.-havárie PK
Kap.výd.-havárie OK
Kap.výd.-od zriaď na
PK
Kap.výd.-od zriaď na
OK
Dotácie celkom (A+B)

39,90
39,90
0
0,00

29,45
29,45
0
0,00

10,45
10,45 12.12.2017

0,00

0,00

0,00

309 848,26

309 733,79

114,47

0
0,00

Z poskytnutých finančných prostriedkov ZŠ s VJM sumu 114,47 € nevyčerpala
a vrátila na účet Obce .
Z toho suma 127,16 € k 31.12.2017 zostal na osobitnom účte Obce /
zostatok dopravného/ z dôvodu, že 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 s výnimkou miezd a platov
do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka. Zostatok dopravného v
nasledujúcom rozpočtovom roku Obec zaradí do rozpočtu ako príjmovú finančnú
operáciu. Použitie týchto prostriedkov na určený účel bude výdavkom ZŠ s VJM
v roku 2018.
Nevyčerpanú dotáciu v sume 10,45 € , poskytnutú s ÚPSVaR Dunajská
Streda pre žiakov v hmotnej núdzi na stravovanie , ZŠ s VJM vrátila na účet Obce
dňa 12. 12.2017, a Obec ďalej poukázala na účet ÚPSVaR Dunajská Streda dňa
20.12.2017
b, voči štátnemu rozpočtu
Bežné transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu

Účet 357:
Poskytnutý
transfer :
208 785,00

Vyčerpaný
transfer:

Zostatok Účel:
k 31.12.
2017
208 785,00
0 ZŠ
s VJM-

2 608,00

2 608,00

173,00

173,00

Poskytovateľ:

normatívne MŠVaV
prostriedky
0 MŠna
výchovu MŠVaV
a vzdelávanie 5 ročných detí
0 ZŠ – nenormatívne-žiaci MŠVaV
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2 521,00

2 521,00

0

2 837
+ 127,16
9 224,00

2 964,16

104,02

9 224,00

0

1 825,00

1 825,00

0

72,00

72,00

0

419,25

419,25

0

39,90

39,90

1 932,48

1 932,48

397,32

397,32

52,01

52,01

112,70

112,70

1119,72

1119,72

470,80

470,80

90,00

90,00

568,30

568,30

222,22

222,22

92,90

92,90

2 337,25

2 337,25

1 869,80

1 869,80

944,52

944,52

3 000,00

3 000,00

SZP
ZŠ-nenormatívne–
vzdelávacie poukazy
ZŠnenormatívne
–
dopravné
ZŠ- nenormatívne – asistent
učiteľa
ZŠ-nenormatívne
–
odchodné
ZŠ- nenormatívneučebnice
ZŠ- vratky
z ročného
zúčtovania ZP 2015

0 ZŠ-hmotná núdza –strava

MŠVaV
MŠVaV
MŠVaV
MŠVa V
MŠV aV
MŠVa V
ÚPSVaR

0 Matrika – prenesený výkon MV SR

ŠS
0 REGOB-prenesený
výkon MV SR
ŠS
0 Pozemné
komunikácie- ObÚ
prenes. výkon
CDaPK
Trnava
0 Ochrana ŽP- prenes. výkon
ObÚ ŽP
Trnava
0 Stavebný poriadok- prenes. MDVRR
výkon
SR
Register adries- prenesený MV SR
výkon
0 Odmena skladníka CO
MV SRCO
0 Voľby do NR
MV SR
0 Azylové

zariadenie-úhrada MV SR
výdavkov
0 §
52a-na
vykonávanie ÚPSVaR
aktivačnej činnosti
Dun.
Streda
0 § 50 j- pomocný pracovník ÚPSVaR
údržby budovDun.
Streda
0 § 50 j- pomocný pracovník ÚPSVaR
údržby budovDun.
Streda
0 §54+50 - iný pomocný ÚPaSV
pracovník
Dun.
Streda
0 Na požiarnu techniku
DPO SR
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Komentár
k dotáciám:
1. Školstvo -Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 226 012,86 €,
určené pre ZŠ s VJM s právnou subjektivitou boli vyčerpané na / skutočnosť
225 908,84 € . Poskytnutá suma obsahuje normatívne finančné prostriedky,
nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov, na
odchodné, na učebnice, na asistenta, zostatok dopravného pre žiakov z roku 2016
v sume 127,16 € , čo bolo zapojené do rozpočtu 2017 finančnou operáciou,
Koncom roku
bolo vrátené na účet obce 104,02 € / zostatok dopravného /.
Účtovníctvo ZŠ s VJM obsahuje čerpanie týchto prostriedkov.
2. Na žiadosť obce MV SR- Migračný úrad poukázal finančné prostriedky na
čiastočnú úhradu nákladov v súvislosti s azylovým zariadením v Rohovciach
v sume 222,22 €. Finančné prostriedky boli použité na refundáciu výdavkov na
úseku verejného osvetlenia , percento plnenia 100 %.
3.Dotácie poskytnuté na prenesený výkon boli vyčerpané na 100 % a zúčtované
v stanovenom termíne. Vyúčtovanie tvorí prílohu Záverečného účtu.
4.Transfery podľa§ 54 +50, § 50j, §52a, zákona
č.5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti :
Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Dunajskej Strede poskytoval
príspevok
podľa dohody č. 150/§52a/2016 a č.78/§52a/2015 na vykonávanie aktivačnej
činnosti formou dobrovoľníckej služby pre 1 nezamestnaného na obdobie
6
mesiacov. Finančné prostriedky za 12/2016 až 01/2017 boli poskytnuté v roku
2017 v sume 92,90 €.
Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Dunajskej Strede poskytoval
príspevok
podľa dohody č. 23 /§50j/2016
pre 1 nezamestnaného / pomocný pracovník
údržby a budov / na obdobie
9 mesiacov. Finančné prostriedky za november,
december 2016 a január, február, marec 2017 boli poskytnuté v roku 2017 v sume
2337,25 €.
Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Dunajskej Strede poskytoval
príspevok
podľa dohody č. 17 /§50j/NS 2016
pre 1 nezamestnaného / pomocný
pracovník údržby a budov / na obdobie
9 mesiacov. Finančné prostriedky za
november, december 2016 a január, február 2017 boli poskytnuté v roku 2017
v sume 1 870,12 €. Príspevok pozostával z príspevku zo ŠR a príspevku z ESF
v pomere 15% : 85%.
V rámci §54+50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti bola
prijatá 1 osoba na obdobie 12 mesiacov ako pomocný pracovník údržby a budov č. zmluvy 26/2017/§54/50+ . Finančné prostriedky za jún až november 2017 boli
poskytnuté v roku 2017. Príspevok pozostával z príspevku zo ŠR a z príspevku z
ESF v pomere 15% : 85%.

5.V roku 2017

Obec obdŕžala
dotáciu z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR
pre Dobrovoľný hasičský zbor obce vo výške 3 000 € na
zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné
pracovné prostriedky
pre členov , na odbornú prípravu členov a zabezpečenie
servisu- opravy. Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške a bol uskutočnený nákup
požiarnej techniky , súčiastky do požiarneho auta. Vyúčtovanie bolo zaslané dňa 8
9.2017.
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Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
c, voči rozpočtom ostatných subjektov VS- TTSK Trnava
V roku 2017 Obec obdržala od TTSK nasledovné bežné transfery /v €/:
VÚC Trnava

Predchádzajme
chorobám-správna
životospráva
Rohovčianske
horúce tri mílepreteky v cestnom
brehu

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
650,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
650,00

Rozdiel

340

340

0

0

V rámci projektu Predchádzajme chorobám-správna životospráva boli
realizované prednášky a boli zabezpečené potrebné lekárske prístroje na zmeranie
tlaku a výšky hladiny cukru v krvi. Spoluúčasť Obce predstavovala 666,64 €.
V rámci projektu Rohovčianske horúce tri míle- preteky v cestnom
brehu bolo zabezpečené materiálno-technické vybavenie podujatia.
Spoluúčasť
Obce predstavovala 385 €.
Transfery boli účelovo viazané a boli vyčerpané 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 2017 poskytla dotáciu podľa VZN č. 1/2014 zo dňa 18.9.2014
o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobámpodnikateľom nasledujúcim právnickým osobám:
Žiadateľ dotácie
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3
)

Športový klub Rohovce- bežné výdavky

8 000,00

8 000,00

0

ZO Csemadok Rohovce - bežné

1 400,00

1 400,00

0

2 400,00

2 400,00

0

výdavky
Rímskokatolická cirkev- Farnosť BáčKostol Rohovce- bežné výdavky
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Športový klub Rohovce - dotácia bola použitá na úhradu cestovných
náhrad,
na úhradu poplatkov za Internet , na rôzne poplatky / SFZ/a nákup
športového materiálu.
ZO Csemadok Rohovce- dotácia bola použitá na organizovanie veľkonočnej
tvorivej dielne, na financovanie speváckeho zboru a na organizovanie dňa tradícií .
Rímskokatolická cirkev, Farnosť Báč použila finančné prostriedky na
reštaurovanie adorujúcich anjelov v kostole v Rohovciach.

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce č. 125/bod 2a
z 24.11.2016
bolo schválené
zostavenie a predkladanie
rozpočtu Obce bez programovej
štruktúry na rok 2017 v zmysle §4 ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Tabuľky:

Tabuľka č.1
Aktíva – OcÚ k 31.12.2017:
Nadobúdacia
Oprávky
cena
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
2 000,00
2 000,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
10 356,50
10 356,50
Pozemky
133 939,29
0
Stavby
1 538 250,79
921 809,18
Samostatné hnuteľné veci
42 957,26
30 826,09
Dopravné prostriedky
69 964,12
26 765,12
Drobný dlhodobý hmotný majetok
21 306,58
21 306,58
Obstaranie DHM
16 527,36
0
Dlhodobý finančný majetok
189 083,43
0
Materiál
495,00
0
Zúčtovanie transferov medzi VS
0,00
0
Ostatné pohľadávky
0,00
0
Pohľadávky z ned. príjmov
2 928,27
0
Pohľadávky z daňových príjmov
5 208,01
0
Iné pohľadávky
0,00
0
Finančné účty
135 169,69
0
Náklady budúcich období
1 738,33
0
Príjmy budúcich období
0
0

Spolu: aktíva

2 169 924,63

Zostatková
cena
0,00
0
133 939,29
616 441,61
12 131,17
43 199,00
0,00
16 527,36
189 083,43
495,00
0,00
0,00
2 928,27
5 208,01
0,00
135 169,69
1 738,33
0

1 013 063,47 1 156 861,16

Tabuľka č. 2
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Pasíva – OcÚ- k 31.12.2017:
Stav k 31.12.2017
Nevysporiadaný výsledok z min. rokov
Výsledok hospodárenia za bežné obdobie
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Ostatné dlhodobé záväzky
Záväzky zo sociálneho fondu
Dodávatelia
Iné záväzky
Ostatné záväzky
Zamestnanci
Ostatné priame dane
Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poist.
Bankové úvery
Výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období

802 912,93
38 981,89
1 645,92
104,02
0,00
801,99
242,76
2 580,30
0,00
8 784,80
1 150,72
5 607,78
0,00
294 048,05
0,00

Spolu pasíva:

1 156 861,16

Tabuľka č.3
Aktíva – ZŠ s VJM k 31.12.2017:
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
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky z daňových príjmov
Bankové účty
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období

Spolu: aktíva

Oprávky

8002,58

Zostatková
cena

8002,58

2 054,61

0

2 054,61

802,96

0

802,96

30 147,72

0

30 147,72

0

0

0

41 007,87

8002,58

33 005,29
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Tabuľka č. 4
Pasíva – ZŠ s VJM v €
Stav k 31.12.2017
Nevysporiadaný výsledok z min. rokov
Výsledok hospodárenia za bežné obdobie
Rezervy
Zúčt. transferov rozpočtu obce
Záväzky zo sociálneho fondu
Dodávatelia
Prijaté preddavky
Iné záväzky
Zamestnanci
Ostatné záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poist.
Daň z príjmov
Ostatné priame dane
Transfery a ost- zúčt.
Spolu pasíva:

- 168,97
-2 293,68
0,00
0,00
1 355,12
5 349,51
115,00
216,78
15 893,17
49,50
9 831,03
0
2 049,04
608,79

33 005,29

Prílohy:
Výkazy -plnenie príjmov a výdavkov- OcÚ, ZŠ s VJM
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Uznesenie OZ Rohovce č.193/2018 zo dňa 20.6.2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce v súlade

s §11 ods.4 zákona

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
1. b e r i e

na

v edomie

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného
účtu za rok 2017
2. s c h v a ľ u j e
a/záverečný účet Obce Rohovce a celoročné hospodárenie za
rok 2017 bez výhrad /podľa § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov/

b/výsledok hospodárenia /

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 zákon v znení neskorších predpisov/- schodok bežného

a kapitálového rozpočtu obce
-26 160,00 €
c/použitie zostatku finančných operácií – upraveného výsledku
celkového hospodárenia -na tvorbu rezervného fondu v sume
+
81 030,66 €
d/ zaradenie nevyčerpaných účelovo určených finančných
prostriedkov :
-poskytnutých v roku 2017 zo štátneho rozpočtu do rozpočtu obce
na rok 2018 ako príjmovú finančnú operáciu vo výške

104,02
- z mimorozpočtového účtu školského stravovania na potraviny podľa
ustanovení § 140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení
neskorších predpisov na rok 2018 ako príjmovú finančnú operáciu vo výške
144,29 €

34

35

