ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
zo dňa 16.11.2010
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 6, poslanec Ondrej Csölle je neprítomný ospravedlnene a poslanci Ing.
Monika Lászlóová a Dezider Pálffy z dôvodu pracovných záležitosti prídu neskoršie.
Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov Štefana Rublíka a Mateja Herbergera. Za zapisovateľku Zuzanu
Vasovú. Poslanci v pomere 6/0 schválili predložený 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 9 uznesení. Uznesenia č. 242 až 248
neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému úradu ani starostovi.
Uznesenie č. 249- podpísanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
medzi Obcou Rohovce a SPP- distribúcia, a.s. Bratislava bola uskutočnená.
Uznesenie č. 250 –zmluva o vecnom bremene medzi Obcou Rohovce
a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. bola podpísaná.

Bod č. 2
Interpelácie poslancov
Karol Szitás- poslanec – upozornil poslancov na nebezpečenstvo vyplývajúce
z nesprávneho uzavretia kanalizačnej šachty pri kostole. Pri parkovaní odtlačia autá
provizórny kryt a tak môže dôjsť k nečakanému úrazu.
Starosta- už upozornil vodárenskú spoločnosť, aby doniesli na zakrytie vhodný kryt.

Bod č. 3
Prerokovanie žiadostí
Pán starosta v tomto bode oboznámil poslancov so žiadosťou materskej školy o
poskytnutie finančnej pomoci v sume 200 € na kúpu hračiek.
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili pridelenie
finančného príspevku materskej škole v sume 200 € na kúpu hračiek.

.

Bod č. 4
Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách
K tomuto bodu vystúpil Attila Szabo hlavný kontrolór obce- konštatoval, že vykonal
následnú finančnú kontrolu v Základnej škole s VJM v Rohovciach za rok 2009.Boli zistené
nedostatky vo vystavení faktúr, t.j. nebol priložený originál faktúry od podnikateľa a vo
faktúre č.2009/026 príliš vysoká cena za prácu- uloženie parkety za m2 110,90 €. Na nápravu
nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku navrhoval
vyžiadať originálne účtovné doklady od dodávateľov na základe Správy o výsledku následnej
finančnej kontroly č. 4/2010. Kontrolou vykonanou v Školskej jedálni pri ZŠ v Rohovciach za
rok 2009 sa zistili nedostatky na niektorých dodacích listoch pri nákupoch materiálu - neboli
podpísané. Boli vykonané kontroly na Obecnom úrade v Rohovciach za II. polrok 2009 a I.
polrok roku 2010. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.
Pán starosta - skonštatoval, že medzičasom sa na rokovanie dostavila poslankyňa
Ing. Monika Lászlóová a pokračoval v rokovaní. Nedostatky zistené kontrolou žiadal
odstrániť do 25. decembra.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie správu
hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách vedenia účtovníctva a hospodárenia na
Obecnom úrade v Rohovciach, v ZŠ s VJM v Rohovciach a v Školskej jedálni pri ZŠ
v Rohovciach.

Bod č. 5
Prerokovanie zmien v rozpočte na rok 2010

5.1 Ing. Piroska Orbánová účtovníčka- podala stručnú informáciu o plnení príjmov
a výdavkov obce za obdobie 01.2010- 10.2010.
Ing. Zoltán Radványi–poslanec – sa spýtal na to, o koľko menej dostala obec zo
štátneho rozpočtu na rok 2010.
Ing. Piroska Orbánová účtovníčka- oproti rozpísaným príjmom zo štátneho rozpočtu
je to cca. o 10.000 € menej.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schvaľujú zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov podľa prílohy:

Rozpočet:
2010
v€
343 894
9 599
353 493

I. úprava
2010
v€
532 889
9 599
542 488

II. úprava
2010
v€
522 918
9 599
532 517

III.úprava
2010
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- 12211= 510 707
- 282 = 9 317
- 12493 = 520 024
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232 768
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252 086
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+ 332 = 252 418
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+ 33 763

+ 26 807

- 13 096

- 16 870
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0
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0
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582 953

611 517

- 11 470= 600 047

373 722

582 953

611 517

- 11 470= 600 047

0

0

0

0

Rekapitulácia
Bežné príjmy- obec
Bežné príjmy- ZŠ
Bežné príjmy- spolu
Bežné výdavky- obec
Bežné výdavky- ZŠ
Bežné
výdavkyspolu
Prebytok bežného
rozpočtu:

operáciefinanč.

Spolu
príjmycelkom
Spolu- výdavky
Výsledok
celkom:

rozpočtu

5.2 Ing. Piroska Orbánová- účtovníčka – navrhla zmenu v použití rezervného
fondu vo výške 59 308 € na nasledujúce programy:
Bežné výdavky:

9 915 €

Kapitálové výdavky:
1. Program :

05 Komunikácie

05 – 04 5 1 717 001 – realizácia novej stavby – výstavba cesty
2. Program :

06

15 000 €

Vzdelávanie

Podprogram : 06 02 Základná škola
06 02 – 09 1 2 1 717 002 - Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych
miestností ZŠ

16 730 €

3. Program : 08 Kultúra
Podprogram : 08 04 Kultúrny dom
08 04 – 08 2 0 717 002 – Rekonštrukcia a modernizácie budovy KD
4. Program :

5 522 €

09 Prostredie pre život

Podprogram : 09 01- Verejné osvetlenie
049 01 06 4 0 717 003 – Rozšírenie verejného osvetlenia

6 132 €

Podprogram : 09 03 Bezpečnosť obyvateľov
Prvok :

09 03 02 Požiarna ochrana

09 03 02 – 03 2 0 713 005 – Nákup špeciálnych strojov- čerpadlo

1 140 €

5. Program : 11 administratíva
11 - 01 1 1 6 717 002 2 - Rekonštrukcia a modernizácia budovy
Obecného úradu – plastové okná

3 137 €

11 – 01 1 1 6 717 002 1 – Rekonštrukcia a modernizácia budovy
Bleskozvod

1 732 €

Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili zmenu v použití
rezervného fondu vo výške 59 308 € na programy podľa predloženého návrhu.

5.3 Ing. Piroska Orbánová- účtovníčka – navrhla zmenu vo Všeobecne záväznom
nariadení Obce Rohovce č. 5/2009 o určení výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a na žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rohovce
podľa predloženého návrhu na rok 2010 a 2011.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili zmenu Všeobecne
záväzného nariadenia Obce Rohovce č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Rohovce na území obce Rohovce nasledovne:
Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce :

Kategória škôl a školských
zariadení
Materská škola Rohovce
Školský klub
pri ZŠ s VJM Rohovce
Zariadenie školského
stravovania pri ZŠ s VJM
Rohovce

Dotácia na mzdy
a prevádzku na žiaka v
eurách
1 766/ 1 752
459/ 395

153/172

Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili zmenu Všeobecne
záväzného nariadenia Obce Rohovce č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Rohovce na území obce Rohovce nasledovne:
Dotácia na rok 2011 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce :

Kategória škôl a školských
zariadení
Materská škola Rohovce
Školský klub
pri ZŠ s VJM Rohovce
Zariadenie školského
stravovania pri ZŠ s VJM
Rohovce

Dotácia na mzdy
a prevádzku na žiaka v
eurách
1 458/ 36 žiakov/
301 / 37 žiakov/

100/131 žiakov/

5.4 Starosta- podal krátke informácie o predloženej správe nezávislého audítora
o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2009. Audítor konštatoval, že účtovníctvo Obce
Rohovce je vedené podľa platných právnych predpisov bez nedostatkov.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie správu
nezávislého audítora o overení ročnej závierky za rok 2009.

Bod č. 6
Prerokovanie trojročného rozpočtu a rozpočtu na rok 2011
Pán starosta k tomuto bodu predložil návrh trojročného rozpočtu obce
a programového rozpočtu obce na roky 2011, 2012 a 2013. Zdôraznil, že podľa § 9 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky
obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane
programov obce najmenej na tri rozpočtové roky. Na základe predloženého viacročného
rozpočtu na roky 2011, 2012 a 2013 navrhol schváliť trojročný programový rozpočet.
Ing. Zoltán Radványi–poslanec - pripomenul, že nevidí význam vo vypracovaní
trojročného rozpočtu, nakoľko príjmy sú nestále a tak nie je možnosť dopredu plánovať.

Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili trojročný –
programový rozpočet v zmysle ustanovenia § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na roky 2011, 2012 a 2013 podľa predloženého návrhu :

Rozpočet:
2011
v€
303 622
303 622

Rozpočet
2012
v€
303 947
303 947

Rozpočet
2013
v€
304 304
304 304

0

0

+0

Kapitálové príjmy:
Kapitálové
výdavky:

0
27 000

0
0

0
0

Schodok
rozpočtu

27 000

0

0

Spolu príjmy:

303 622

303 947

304 304

Spolu výdavky:
Prebytok, schodok
celkom:

330 622

303 947

304 304

- 27 000

0

0

27 000

0

0

0

0

0

27 000

0

0

0

0

0

Rekapitulácia
Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Prebytok bežného
rozpočtu:

kapitál.

Finančné operáciepríjmy:
Finančné operácievýdavky:
Rozdiel finančných
operácií:
Prebytok, schodok
rozpočtu:

Bod č. 7
Prerokovanie všeobecne záväzného nariadenia obce
o miestnych poplatkoch
V tomto bode pán starosta oboznámil poslancov s vypracovaným návrhom
Všeobecného záväzného nariadenia obce Rohovce č. 3/2010
o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce
Rohovce s účinnosťou od 1.1.2011.
Pá starosta pripomenul, že prebieha výpoveď zmluvy medzi Združením obcí Horného žitného
ostrova a spoločnosťou TRIADA a.s., ktorá prevádzkuje skládku nie nebezpečného odpadu
v Čukárskej Pake. Výpoveď bola daná z dôvodu neustáleho porušovania dohodnutých
zmluvných podmienok. Po komunálnych voľbách na valnom zhromaždení združenia sa

rozhodne, kto bude v budúcnosti prevádzkovať skládku.
Dezider Pálffy – poslanec – Mesto Šamorín bol vždy proti výpovedi zmluvy, avšak
pre hospodársky dopad nie je možné otvoriť ďalší zberný dvor.
K návrhu na odvoz odpadu pri Šulianskom jazere, dodal len toľko, že kým nie je
vyriešená doprava dovtedy neodporučuje riešiť odvážanie odpadu.

Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili Všeobecne
záväzné nariadenia obce Rohovce č. 3/2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rohovce podľa
predloženého návrhu.

Bod č. 8
Určenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce
Pán starosta – informoval poslancov s tým, že dňa 14.01.2011 končí šesťročné
funkčné obdobie doterajšieho hlavného kontrolóra Obce Rohovce. V zmysle § 18 a ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, obecnému
zastupiteľstvu je vyhradené určiť deň konania voľby hlavného kontrolóra najmenej 40 dní
pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného
obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát musí odovzdať svoju písomnú prihlášku
najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj výpis
z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní. Vzhľadom na termíny
uvedené v zákone navrhuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na 13. januára 2011
o 18.00 hodine. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Rohovce odovzdajú svoju
písomnú prihlášku najneskôr do 29.12.2010 na Obecný úrad Rohovce spolu s výpisom
registra trestov nie starším ako tri mesiace, doklad o vzdelaní ekonomického smeru,
profesijný životopis a doklad o absolvovaných školeniach. Kvalifikačným predpokladom na
túto funkciu je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
Pálffy Dezider, Zoltán Radványi - poslanci- navrhovali prijať takého kandidáta,
ktorý má odbornú kvalifikáciu, čiže doklad o vzdelaní ekonomického smeru, aspoň 5 ročnú
prax v účtovníctve a aby bol podľa možnosti z Rohoviec.
Pán starosta - ďalej pripomenul, že na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden
z kandidátov nezískal väčšinu, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé
kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší
počet platných hlasov. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet
platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania určili deň konania voľby
hlavného kontrolóra Obce Rohovce na 13. januára 2011 a nasledovné náležitosti
prihlášky: výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní
ekonomického smeru, profesijný životopis, doklad o absolvovaných školeniach
a minimálne 5 ročná prax v účtovníctve.

Bod č. 9
Vyhodnotenie volebného obdobia 2006- 2010
Pán starosta – v tomto bode vyhodnotil celé volebné obdobie a poďakoval poslancom
za spoluprácu a dôveru, ktorú mu prejavili za celé volebné obdobie.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie správu
starostu obce o vyhodnotení volebného obdobia a konštatovali splnenie hlavných cieľov
volebného programu.

Bod č. 10
Rôzne
9.1 Pán starosta- informoval poslancov o úraze pána Františka Kürtiho, ktorý sa
dostal do nemocnice, odkiaľ sa zaujímali o jeho umiestnení, nakoľko bez opatery už nemôže
zostať. Už prebieha jeho umiestnenie v Zariadení pre seniorov v Gabčíkove. Posudok je
vybavený, problémy sa naskytli s dôchodkom pána Kürtiho, z ktorého musí finančne prispieť
za umiestnenie v tomto zariadení.
9.2 Pán starosta – v tomto bode informoval poslancov s plánovanými akciami
v mesiaci december. Dňa 5. decembra o 16.00 hodine vedenie maďarského spoločenského
a kultúrneho zväzu Csemadok v Rohovciach usporiada Adventný koncert. Ďalej dňa 11.
decembra od 7.00 hodiny sa uskutoční II. stretnutie výrobcov zabíjačkových špecialít pri
kultúrnom dome. Týmto podujatím by sme už po druhý krát chceli zachovať tradíciu
dedinských zakáľačiek, veselých rodinných stretnutí pri spracovaní ošípaných. Pán starosta
požiadal poslancov , aby boli nápomocní pri organizovaní tohto podujatia. 15. decembra
prebehne slávnostné uvedenie do funkcie novozvoleného starostu a poslancov. Dňa 19.
decembra bude Vianočná slávnosť.
9.3 Pán starosta - informoval poslancov, že dňa 21. októbra o 18.00 hodine sa
uskutočnilo v kultúrnom dome informačné stretnutie v spolupráci so Západoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou týkajúcej sa spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu. Na tomto
informačnom stretnutí dostali prítomní podrobné vysvetlenia o povinnostiach v prípade
jednotlivých pripojení na verejnú kanalizáciu.
9.4 Starosta- podal informáciu o prebehnutom humanitárnom zbere pre mesto
Devecser a obec Kolontár v Maďarskej republike. Skonštatoval, že sa nazbieralo skutočne
v peknom množstve potrebné veci, hlavne potraviny a hygienické potreby. Vyzbieraný
materiál bol odvezený a odovzdaný starostovi mesta Devecser. Starosta sa poďakoval
každému, ktorí pomohli ľuďom v tejto postihnutej lokalite.
9.5 V tomto bode hovoril pán starosta o projekte – obnova dediny, v rámci ktorého
sme požiadali o priznanie dotácie na 2 veľkokapacitné kontajnery v hodnote 3.500€. Za
vypracovanie projektu sme uhradili RRA ISTER Dunajská Streda 200 €.
9.6 Pán starosta informoval prítomných, že sme obdŕžali vypracovanú ponuku firmy
Novisol na prenájom strešných plôch za účelom inštalácie a prevádzky Fotovoltaického
zariadenia. Vzhľadom na tú skutočnosť, že investor ponúkol zaujímavý spôsob na opravy

striech obecných budov, navrhol posunúť rozhodnutie v tejto veci na novozvolenú
samosprávu Obce Rohovce.
9.7 Zoltán Radványi – poslanec – navrhol priznať odmenu starostovi za IV. štvrťrok
2009 vo výške 27 % a za I. ,II.a III. štvrťrok 2010 vo výške 25 % z úhrnu mesačného platu za
uvedené obdobia.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili odmenu
starostovi za IV. štvrťrok 2009 vo výške 27 % a za I.,II. a III. štvrťrok 2010 vo výške 25
% z úhrnu mesačného platu za uvedené obdobia.

Nakoľko na programe nebolo viac bodov pán starosta poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 16.11.2010

Uznesenie č. 251
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
pridelenie finančného príspevku materskej škole v sume 200 € na kúpu hračiek.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 252

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách vedenia účtovníctva
a hospodárenia na Obecnom úrade v Rohovciach, v ZŠ s VJM v Rohovciach a v
Školskej jedálni pri ZŠ v Rohovciach.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 253
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa prílohy:

I. úprava
2010
v€
532 889
9 599
542 488

II. úprava
2010
v€
522 918
9 599
532 517

III.úprava
2010
v€
- 12211= 510 707
- 282 = 9 317
- 12493 = 520 024

272 192
47 538

282 913
232 768

293 527
252 086

- 9051 = 284 476
+ 332 = 252 418

319 730

515 681

545 613

- 8719 = 536 894

+ 33 763

+ 26 807

- 13 096

- 16 870

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

0
53 992

0
67 272

480
65 904

+ 0 = 480
- 2751 = 63 153

Schodok
rozpočtu

kapitál.

- 53 992

- 67 272

- 65 424

- 2751 = 62 673

Finančné
príjmy
Finančné
výdavky
Rozdiel
operácií :

operácie20 229

40 465

78 520

+ 1023=79 543

0

0

0

0

+ 20 229

+ 40 465

+ 78 520

+1023= 79 543

373 722

582 953

611 517

- 11 470= 600 047

373 722

582 953

611 517

- 11 470= 600 047

0

0

0

0

Rekapitulácia
Bežné príjmy- obec
Bežné príjmy- ZŠ
Bežné príjmy- spolu
Bežné výdavky- obec
Bežné výdavky- ZŠ
Bežné
výdavkyspolu
Prebytok bežného
rozpočtu:

operáciefinanč.

Spolu
príjmycelkom
Spolu- výdavky
Výsledok
celkom:

Rozpočet:
2010
v€
343 894
9 599
353 493

rozpočtu

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 254
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
zmenu v použití rezervného fondu vo výške 59 308 € na programy podľa predloženého
návrhu:
Bežné výdavky:

9 915 €

Kapitálové výdavky:
1. Program :

05 Komunikácie

05 – 04 5 1 717 001 – realizácia novej stavby – výstavba cesty
2. Program :

06

15 000 €

Vzdelávanie

Podprogram : 06 02 Základná škola
06 02 – 09 1 2 1 717 002 - Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych
miestností ZŠ

16 730 €

3. Program : 08 Kultúra
Podprogram : 08 04 Kultúrny dom
08 04 – 08 2 0 717 002 – Rekonštrukcia a modernizácie budovy KD
4. Program :

5 522 €

09 Prostredie pre život

Podprogram : 09 01- Verejné osvetlenie
049 01 06 4 0 717 003 – Rozšírenie verejného osvetlenia

6 132 €

Podprogram : 09 03 Bezpečnosť obyvateľov
Prvok :

09 03 02 Požiarna ochrana
1 140 €

09 03 02 – 03 2 0 713 005 – Nákup špeciálnych strojov- čerpadlo
5. Program : 11 administratíva
11 - 01 1 1 6 717 002 2 - Rekonštrukcia a modernizácia budovy
Obecného úradu – plastové okná

3 137 €

11 – 01 1 1 6 717 002 1 – Rekonštrukcia a modernizácia budovy
Bleskozvod

1 732 €

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 255

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
zmenu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Rohovce č. 5/2009 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rohovce na území obce Rohovce nasledovne:

Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce :

Kategória škôl a školských
zariadení
Materská škola Rohovce
Školský klub
pri ZŠ s VJM Rohovce
Zariadenie školského
stravovania pri ZŠ s VJM
Rohovce

Dotácia na mzdy
a prevádzku na žiaka v
eurách
1 766/ 1 752
459/ 395

153/172

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 256

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
zmenu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Rohovce č. 5/2009 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rohovce na území obce Rohovce nasledovne:
Dotácia na rok 2011 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce :

Kategória škôl a školských
zariadení
Materská škola Rohovce
Školský klub
pri ZŠ s VJM Rohovce
Zariadenie školského
stravovania pri ZŠ s VJM
Rohovce

Dotácia na mzdy
a prevádzku na žiaka v
eurách
1 458/ 36 žiakov/
301 / 37 žiakov/

100/131 žiakov/

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 257

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
správu nezávislého audítora o overení ročnej závierky za rok 2009.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 258

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
trojročný – programový rozpočet v zmysle ustanovenia § 9 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na roky 2011, 2012 a 2013 podľa predloženého
návrhu :
Rozpočet:
2011
v€
303 622
303 622

Rozpočet
2012
v€
303 947
303 947

Rozpočet
2013
v€
304 304
304 304

0

0

+0

Kapitálové príjmy:
Kapitálové
výdavky:

0
27 000

0
0

0
0

Schodok
rozpočtu

27 000

0

0

Spolu príjmy:

303 622

303 947

304 304

Spolu výdavky:
Prebytok, schodok
celkom:

330 622

303 947

304 304

- 27 000

0

0

27 000

0

0

0

0

0

Rekapitulácia
Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Prebytok bežného
rozpočtu:

kapitál.

Finančné operáciepríjmy:
Finančné operácievýdavky:

Rozdiel finančných
operácií:

27 000

0

0

Prebytok, schodok
rozpočtu:

0

0

0

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 259

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenia obce Rohovce č. 3/2010 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Rohovce podľa predloženého návrhu.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 260
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

určuje
deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Rohovce na 13. januára 2011
a nasledovné náležitosti prihlášky: výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
doklad o vzdelaní ekonomického smeru, profesijný životopis, doklad o absolvovaných
školeniach a minimálne 5 ročná prax v účtovníctve.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 261

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
správu starostu obce o vyhodnotení volebného obdobia a konštatuje splnenie hlavných
cieľov volebného programu.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 262

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
odmenu starostovi za IV. štvrťrok 2009 vo výške 27 % a za I.,II. a III. štvrťrok 2010 vo
výške 25 % z úhrnu mesačného platu za uvedené obdobia.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Overovatelia:

..................................................
Štefan Rublík

..................................................
Matej Herberger

Zapísala: Vasová

