ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
zo dňa 09.06.2009
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rohovciach otvoril starosta obce, Bc. Eugen Horváth.
Privítal poslancov a prítomných obyvateľov. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní
poslanci v počte 8.Jeden poslanec Ladislav Domonkos je neprítomný ospravedlnene.
Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov Ondreja Csölleho a Ing.Zoltána Radványiho. Za zapisovateľku
Zuzanu Vasovú. Poslanci v pomere 8/0 schválili program rokovania.

Bod č. 1

Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení z posledného zasadnutia.
Konštatoval, že na poslednom zasadnutí bolo prijatých 5 uznesení. Uznesenia č. 160 a 161
neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému úradu ani starostovi.
Uznesenie č. 158 – obstaranie zmeny ÚP obce Rohovce č.1/2009 na lokalitu 11/R za
podmienky, že všetky náklady spojené so zmenou ÚP bude znášať majiteľ pozemku č. 29/2 –
pracuje sa na obstaraní zmeny ÚP.
Uznesenie č.159 – prijatie ďalšej učiteľky na 50%-ný pracovný úväzok a prijatie
učiteľky miesto 80%-ného pracovného úväzku na 100%-ný – zmeny budú realizované
s účinnosťou od 1.9.2009.
Uznesenie č.162 – štvrťročná odmena starostovi vo výške 20% za I. štvrťrok 2009
bola vyplatená.

Bod č. 2
Interpelácie poslancov
Gašpar Horváth poslanec– poukázal na potrebu údržby vyrezávaného náhrobného
stĺpu pred budovou základnej školy. Odporučil ho pretrieť farbou.
Dezider Pálffy poslanec – navrhol tento problém nahlásiť riaditeľke školy.

Bod č. 3
Prerokovanie žiadostí

Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Základnej školy s VJM Rohovce
o poskytnutie finančnej podpory na organizovanie školy v prírode v Pružine v termíne od
7.6.2009 do 13.6.2009. Na zájazde sa zúčastní 21 žiakov. Navrhol schváliť 4 € na jedného
účastníka.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili vyplatenie

finančného príspevku 4€ /žiaka na usporiadanie školy v prírode v Pružine.
Pán starosta oboznámil poslancov s ďalšou žiadosťou , ktorá bola od SILPHARM,
s.r.o, o záväzné vyjadrenie ku zriadeniu verejnej lekárne v obci Rohovce.
Dezider Pálffy poslanec – sa spýtal, či už majú na pôsobenie miesto a ak áno, nie je
možnosť im v tom zabraňovať. Nemôžeme mať proti tomu žiadne námietky s ohľadom na
terajšie právne predpisy.
Starosta – uviedol, že má informácie o tom, že sa rozprávali s pánom doktorom
Drugdom ohľadne priestorov. Do miestneho domu seniorov už teraz dodávajú potrebný
zdravotnícky materiál a lieky.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania súhlasili so zriadením
verejnej lekárne v obci Rohovce.

Bod č. 4
Prerokovanie záverečného účtu obce Rohovce za rok 2008
Ing.Piroska Orbánová účtovníčka - podala správu o hospodárení v roku 2008.
Výsledok hospodárenia za rok 2008 predstavuje zisk 1 113 tis.Sk, ktorý sa zistí ako rozdiel
výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej
triedy 5. Vysvetlila poslancom, že záverečný účet je dokument, ktorý prezentuje výsledky
rozpočtového hospodárenia obce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie.
Rozdiel bežných a kapitálových príjmov a výdavkov predstavuje 1 672 627,88 Sk, čiže táto
suma je prebytkom rozpočtu obce za rok 2008.Táto suma obsahuje nevyčerpané finančné
prostriedky poskytnuté v roku 2008 zo štátneho rozpočtu v sume 402 278 Sk / z toho 400 000
Sk je kapitálový transfer na rekonštrukciu strechy ZŠ a 2 278 Sk na dopravné
žiakov/.Prebytok rozpočtu za rok 2008 v sume 1 270 349,88 Sk navrhujeme previesť do
rezervného fondu ako aj zostatok príjmových finančných operácií v sume 1 461 025,64 Sk.
V dôsledku toho zdrojom rezervného fondu bude suma celkom 2 731 375,52 Sk.
Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR z minulého roku vo výške 402 278 Sk obec zaradí
do rozpočtu ako príjmovú finančnú operáciu. Použitie týchto prostriedkov na určený účel
bude výdavkom obce v roku 2009.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania
1.b e r ú n a v e d o m i e
rozbor rozpočtového hospodárenia obce Rohovce za rok 2008
2. s c h v a l u j ú
Záverečný účet obce Rohovce za rok 2008 nasledovne :
+ 1 672 627,88 Sk( 55 521,07 €)
a) prebytok rozpočtu obce
b) Stav fondov k 31.12.2008 nasledovne :
Sociálny fond –OcÚ
2 493,40 Sk ( 82,77€)
Sociálny fond –ZŠ s VJM
11 966,12 Sk ( 397,20€)
Rezervný fond
202 291,00 Sk ( 6 714,83€)
Fond správy a údržby bytov
67 463,75 Sk( 2 239,39€)
c) Bilanciu aktív a pasív nasledovne:
aktíva
25 631 tis. Sk(850 793,33€)
pasíva
25 631 tis. Sk(850 793,33€)
d) prehľad o stave a vývoji dlhu
e) zaradenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov,
poskytnutých v roku 2008 zo štátneho rozpočtu vo výške 402 278 Sk (13 353,19€) do

rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu
f) prevod prebytku rozpočtu obce ( po vylúčení účelovo určených nevyčerpaných
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu / vo výške 1 270 349,88 Sk / 42 167,88€)
na účet rezervného fondu.
h) finančné usporiadanie hospodárenia voči ZŠ s VJM s právnou subjektivitou
3. s ú h l a s i a
S celoročným hospodárením obce Rohovce bez výhrad
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania berú na vedomie
1) výročnú správu obce Rohovce za rok 2008
2) výsledok hospodárenia –zisk obce Rohovce za rok 2008 vo výške 1 114 663,34
Sk ( 37 004,04€)
Dezider Pálffy poslanec – žiadal podrobnejšie informácie týkajúcich sa základnej školy,
o jej príjmoch a výdavkoch .
Starosta- navrhol pôvodný rozpočet na bežné výdavky zo školského klubu preložiť do
školskej jedálne t.j. upravený rozpočet by bol 20 480€ .
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schvaľujú zmenu rozpočtu –
rozpočtové opatrenie č.1 – povolené prekročenie výdavkov / z dôvodu dosiahnutia
vyšších príjmov / nasledovne:

Rekapitulácia rozpočtu
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

V€
552 337
519 580
32 757

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

3 320
61 741
-58 421

Spolu príjmy
Spolu výdavky
Schodok rozpočtu celkom

555 657
581 321
-25 664

Finančné operácie - príjmy
Finančné operácie - výdavky
Finančné operácie

25 664
0
25 664

Rozpočet spolu

0

Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schvaľujú prevod z rezervného
fondu v sume 25 664€ na nasledujúce programy:

1. Program:
04
Odpadové hospodárstvo
Podprogram: 04 02 Zberný dvor
04 02 – 0510 717 002 – Rekonštrukcia - zberný dvor - 4979 €
2. Program:
06
Vzdelávanie
Podprogram: 06 02 Základná škola
06 02 – 09121 717 001 – Realizácia – projekt moderná škola 4149 €
3. Program: 07 šport
Podprogram: 07 02 Multifunkčné športové ihrisko
07 02 – 0810 717 001 – realizácia multifunkčného športového ihriska 16 596.96 €
4. Program:
09 Prostredie pre život
Podprogram: 09 02 Verejná zeleň a ochrana ŽP
09 02 01116 714 004 – Nákup dopravného pracovného stroja- kosačky 3 330 €
5. Program:
09 Prostredie pre život
Podprogram:09 01 Verejné osvetlenie
09 01 - 0640 717 002 – Rekonštrukcia VO – 1992 €
6. Program:
11 Administratíva
11 01116 717 003 – Prístavby a nadstavby- kanalizácia budovy OcÚ- 3 330 €
7. Program :
11 Administratíva
11 01116 717 002 – Rekonštrukcia budovy OcÚ- 634.69 €

Bod č. 5
Deň obce 2009
Starosta podal krátku správu o príprave a priebehu Dňa obce. Program sa začne od
9.30 hodiny. Na programe je nafukovací hrad so šmykľavkou pre deti, vodný futbal pre
malých i veľkých, trampolína pre najmenších, kolotoče, slávnostná omša v miestnom kostole,
ukážka poľnohospodárskej techniky NEWHOLLAND, ukážka požiarnej techniky, preteky
šikovnosti, prekážkové súťaže pre deti, ukážkové vystúpenie zápasníckeho klubu, bábkové
predstavenie v réžií Zuzany Csepiovej, vystúpenie miestnych spevákov ľudových piesní
v sprievode Ernı Mezeiho, vystúpenie miestneho speváckeho zboru, vystúpenie Jána Rigóa
Alexandry Oroszovej a skupiny DESPERADO z Maďarskej republiky a do piatej hodiny
bude ľudová veselica, do tanca hrá skupina ROYAL. O chutné jedlá a občerstvenie počas
celého podujatia sa postará H.S.TEAM pohostinstvo Rohovce.

Bod č. 6
Rôzne
6.1.Pán starosta oznámil poslancom, že 14.júna bude okresná súťaž hasičov
v Kostolných Kračanoch. Na súťaži sa zúčastní 12 tímov. Oznámil taktiež, že 20. júna sa bude
konať I. ročník súťaže o pohár dobrovoľných hasičov Rohovce na športovom ihrisku v
Rohovciach. Na základe žiadosti DHZ Rohovce prosil o súhlas na nákup pohárov pre víťazné
družstvá v sume 166€.

Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania súhlasili s nákupom
pohárov pre víťazné družstva v hodnote 166€.
6.2 Ďalej starosta informoval poslancov o výberovom konaní na post riaditeľa ZŠ
s VJM v Rohovciach. Konštatoval, že sú prihlásení traja uchádzači a rozhodovanie bude
19.júna.
6.3 Ďalej starosta informoval poslancov so žiadosťou od Poľovníckeho združenia
Jastrab Rohovce. Združenie má možnosť získať od Ministerstva vnútra SR motorové vozidlo
značky NIVA, ale len v tom prípade ak by to bolo prevedené na obec.
Ing. Piroska Orbánová účtovníčka- ako možné riešenie by bola nájomná zmluva.
6.4 Pani účtovníčka- ešte poukázala na problematiku, ktorá súvisí s rodinou
Vinczeových. Spýtala sa či by nebolo možné aby svoje finančné veci vybavovali sami,
v súčasnosti je obec osobitným príjemcom sociálnej dávky pani Vinczeovej.
Dezider Pálffy poslanec- nie je to také jednoduché treba sa o tom poinformovať na
sociálnom úrade .
6.5 Starosta- informoval poslancov, že projekt „Revitalizácia obecnej zóny“ sa
odovzdáva v septembri tohto roka.
6.6 Pán starosta oznámil, že od 1. júna nastali zmeny v zbere plastov. Už sú
rozposlané letáky čo zbierame a nezbierame. Rôzne poháre od šalátov, jogurtov, PET fľaše od
oleja, Tetrapack obaly a iné sa v súčasnosti nezužitkujú, teda iba len dvíhajú náklady na
separáciu.
6.7 Ďalej starosta navrhoval pri slávnostnom ukončení školského roka odovzdať
riaditeľke školy odchádzajúcej do dôchodku balíček kníh v hodnote približne 100€. Poslanci
s týmto návrhom súhlasili.
6.8 Karol Szitás poslanec- v akej forme a či bude možné podporiť nákup ošatenia pre
sólo spevákov a spevácky zbor.
Starosta –bude to spísané vo forme zmluvy s miestnou organizáciou CSEMADOKU
na čo všetko môžu použiť finančnú podporu.
Ing.Piroska Orbánová – najlepšie by bolo, keby predložili predbežnú kalkuláciu
potrebných prostriedkov, na základe ktorej sa môže pripraviť zmluva o poskytnutí
nenávratného príspevku.
Nakoľko na programe nebolo viac bodov, starosta poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce
Overovatelia:
..................................................
Ondrej Csölle
..................................................
Ing. Zoltán Radványi
Zapísala: Vasová

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 09.06.2009

Uznesenie č. 163

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili vyplatenie finančného
príspevku 4€ /žiaka na usporiadanie školy v prírode v Pružine.

Uznesenie č. 164

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania súhlasili so zriadením verejnej
lekárne v obci Rohovce.

Uznesenie č. 165

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
1. b e r i e n a v e d o m i e
rozbor rozpočtového hospodárenia obce Rohovce za rok 2008
2. s c h v a l u j e
/ podľa § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov/
Záverečný účet obce Rohovce za rok 2008 nasledovne :
a) prebytok rozpočtu obce

+ 1 672 627,88 Sk( 55 521,07 €)

b) Stav fondov k 31.12.2008 nasledovne :
Sociálny fond –OcÚ
Sociálny fond –ZŠ s VJM
Rezervný fond

2 493,40 Sk ( 82,77€)
11 966,12 Sk ( 397,20€)
202 291,00 Sk ( 6 714,83€)

Fond správy a údržby bytov
c) Bilanciu aktív a pasív nasledovne:
aktíva
pasíva

67 463,75 Sk( 2 239,39€)

25 631 tis. Sk(850 793,33€)
25 631 tis. Sk(850 793,33€)

d) prehľad o stave a vývoji dlhu
e) zaradenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov,
poskytnutých v roku 2008 zo štátneho rozpočtu vo výške 402 278 Sk (13 353,19€) do
rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu
f) prevod prebytku rozpočtu obce ( po vylúčení účelovo určených nevyčerpaných
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu / vo výške 1 270 349,88 Sk / 42 167,88€)
na účet rezervného fondu.
h) finančné usporiadanie hospodárenia voči ZŠ s VJM s právnou subjektivitou
3. s ú h l a s i a
S celoročným hospodárením obce Rohovce bez výhrad

Uznesenie č. 166

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
Berie na vedomie
1. výročnú správu obce Rohovce za rok 2008
2. výsledok hospodárenia –zisk obce Rohovce za rok 2008 vo výške 1 114 663,34
Sk ( 37 004,04€)

Uznesenie č. 167

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.1 – povolené prekročenie výdavkov / z dôvodu
dosiahnutia vyšších príjmov / nasledovne:

Rekapitulácia rozpočtu
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

V€
552 337
519 580
32 757

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

3 320
61 741
-58 421

Spolu príjmy
Spolu výdavky
Schodok rozpočtu celkom

555 657
581 321
-25 664

Finančné operácie - príjmy
Finančné operácie - výdavky
Finančné operácie

25 664
0
25 664

Rozpočet spolu

0

Uznesenie č. 168

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
prevod z rezervného fondu v sume 25 664€ na nasledujúce programy:
1. Program:
04
Odpadové hospodárstvo
Podprogram: 04 02 Zberný dvor
04 02 – 0510 717 002 – Rekonštrukcia - zberný dvor - 4979 €
2. Program:
06
Vzdelávanie
Podprogram: 06 02 Základná škola
06 02 – 09121 717 001 – Realizácia – projekt moderná škola 4149 €
3. Program: 07 šport
Podprogram: 07 02 Multifunkčné športové ihrisko
07 02 – 0810 717 001 – realizácia multifunkčného športového ihriska 16 596.96 €
4. Program:
09 Prostredie pre život
Podprogram: 09 02 Verejná zeleň a ochrana ŽP
09 02 01116 714 004 – Nákup dopravného pracovného stroja- kosačky 3 330 €
5. Program:
09 Prostredie pre život
Podprogram:09 01 Verejné osvetlenie
09 01 - 0640 717 002 – Rekonštrukcia VO – 1992 €
6. Program:
11 Administratíva
11 01116 717 003 – Prístavby a nadstavby- kanalizácia budovy OcÚ- 3 330 €
7. Program :
11 Administratíva
11 01116 717 002 – Rekonštrukcia budovy OcÚ- 634.69 €

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

