Obec Rohovce
Obecný úrad 930 30 Rohovce č. 164
_________________________________________________________________________________
č. 297-3/2011
V Rohovciach dňa 14.12.2011

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Bod č. 1
Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rohovciach otvoril starosta obce, Bc. Eugen Horváth.
Privítal poslancov a ostatných prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných sedem
poslancov, poslankyňa Ing. Monika Lászlóová sa ospravedlnila je práceneschopná a poslanec Karol
Szitás sa telefonicky ospravedlnil, že kvôli pracovných povinností sa dostaví na zasadnutie
neskoršie. Pán starosta konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za
overovateľov zápisnice určil poslancov Ing. Katarínu Horváthovú a Dezidera Pálffyho. Za
zapisovateľa určil Ing. Eugena Borbélya. Poslanci v pomere 7/0/0 schválili predložený program
rokovania.
Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení zo zasadnutia konaného dňa 14.09.2011.
Konštatoval, že na tomto zasadnutí bolo prijatých 18 uznesení:
Uznesenia č. 44 a 45 – boli splnené;
K uzneseniu č. 46 – kovové smetné nádoby pre byty a domy v časti obce Štrkovec boli
nakúpené, ich distribúcia sa zabezpečí do 31.12.2011;
K uzneseniu č. 47 – projekt „OP ŽF - Zefektívnenie systému separovaného zberu KO“ po
vládnej kríze bol podaný do Environfondu, podľa predbežných informácií v 1. štvrťroku 2012 by
mohol byť schválený projekt;
K uzneseniu č. 48 – aj na projekte „Úprava námestia v obci Rohovce“ sa pracuje, požiadali
nás o doplnenie podkladových materiálov k projektu a blízkej budúcnosti môže byť podpísaná
zmluva;
K uzneseniu č. 49 – projekt „Cyklistický chodník“ je posunutý bokom, jednak z dôvodu
nestabilizovanej politickej situácie a nedostatku financií, aj keď budeme v ňom pokračovať trasa
cyklistickej cesty by mala byť iba namaľovaná na existujúcich cestných komunikáciach;
K uzneseniu č. 50 – projekt „Chránená dielňa“ beží od októbra, v mesiaci december sme
dostali refundáciu nákladov za prvý mesiac;
K uzneseniu č. 51 – v projekte „Moderná škola“ sa pokračuje pomalými krokmi, výsledky
zatiaľ nie sú známe;
Uznesenia č. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 – neustanovili úlohy alebo povinnosti Obecnému
úradu ani Starostovi obce;
K uzneseniu č. 59 – týmto uznesením schválený Prevádzkový poriadok Materskej školy
v VJM Rohovce bol už schválený aj Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom
v Dunajskej Strede dňa 18.11.2011;
K uzneseniu č. 60 – finančný príspevok 200,- € pre Miestny spevácky zbor ľudových piesní
na úhradu cestovného autobusom nebol poukázaný, nakoľko na semifinále do Tešedíkova
necestovali autobusom a do finále nepostúpili;
Uznesenie č. 61 – bolo splnené.
Pán starosta v ďalšom sa zmienil aj o uzneseniach zo zasadnutia konaného dňa 29.06.2011, ktoré
boli termínované k dátumom po predchádzajúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva:

Uznesenia č. 28 až 33 – sa týkali odpredaja pozemkov vo vlastníctve obce. Termín
usporiadania pozemkov je stanovený do 31.12.2011, ale odpredaj bude realizovaný až v priebehu 1.
polroku 2012 po dokončení geodetického zamerania pozemkov, nakoľko pri tomto úkone sa vyskytli
problémy, ktoré sú v štádiu riešenia;
Uznesenie č. 35 – kúpa pozemku na parcele č. 137/1 bola realizovaná v mesiaci november
2011;
Uznesenie č. 36 – kúpa pozemku časti parcely č. 139/6 bude realizovaná až po geodetickom
zameraní pozemku;
Uznesenia č. 40 a č. 41 – konkrétne opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou
finančnou kontrolou na Základnej škole s VJM – Alapiskola Rohovce a v Školskej jedálni pri
Základnej škole s VJM – Alapiskola Rohovce boli predložené písomne poverenou riaditeľkou ZŠ
dňa 09.12.2011.

Bod č. 2
Interpelácie poslancov
K tomuto bodu neboli predložené žiadne dotazy a námety zo strany poslancov.

Bod č. 3
Prerokovanie žiadostí
Pán starosta v tomto bode oboznámil poslancov so žiadosťou Občianskeho združenia
„Spevokol-Nótakör“ v ktorej okrem iného píšu o aktivitách občianskeho združenia a dosiahnutých
výsledkoch na Slovensku ale aj v zahraničí. V záujme rozvoja odbornosti členov klubu by bola
osožná ich účasť na odborných konzultáciach, predstaveniach, súťažiach. Pán starosta uviedol, že
obec v rámci svojich možností podporuje všetky občianske združenia a organizácie pôsobiace v obci,
veď ako v minulom roku aj v rozpočte pre rok 2012 sa počíta s finančným príspevkom pre SpevokolNótakör a tieto naplánované finančné prostriedky môžu byť preskupené do inej položky.

Bod č. 4
Prerokovanie činnosti Základnej školy v roku 2011
Poverená riaditeľka základnej školy Paedr. Edit Lelkes v rámci svojho vystúpenia
oboznámil prítomných v hlavných rysoch so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011 a Plánom práce výchovno-vzdelávacej
činnosti v školskom roku 2011/2012 na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským
Rohovce. Oboznámila prítomných o údajoch o počtoch žiakov, o zamestnancoch, o ďalšom
vzdelávaní pedagogických zamestnancov v uplynulom období, o aktivitách a prezentácii základnej
školy na verejnosti, o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti základnej
školy. V ďalšej časti zmienila o dosahovaných výsledkoch a cieľoch koncepčného rozvoja s návrhmi
opatrení na skvalitnenie práce za zvýšenie úrovne v rozvoji vzdelávania detí. Záverom poďakovala
všetkým pedagogickým a nepedagogickým spolupracovníkom, pánovi starostovi, Rade rodičov
a sponzorom základnej školy za ochotu pomôcť škole nad rámec svojich povinností a zaželala do
budúcnosti veľa nových nápadov pri hľadaní možných spôsobov skvalitnenia vzájomnej spolupráce.
Pani riaditeľka v ďalšom spomenula niekoľko dôležitých momentov, ktoré zásadne ovplyvnili
plnenie rozpočtu školy nielen v tomto roku, ale budú mať dopad aj na roky 2012 až 2014 (zníženie
počtu žiakov zo 101 na 96), žiadala poslancov o schválenie úpravy rozpočtu preskupením dotácie od
obce z rozpočtu Školského klubu pre rok 2011 do rozpočtu Školskej jedálne pre rok 2011 vo výške
2.500,- € (tieto náklady boli ušetrené racionalizáciou práce v Školskom klube) a schválenie zmeny

rozpočtu Základnej školy pre rok 2011 preskupením prevádzkových nákladov do mzdových
nákladov a odvodov vo výške 2.562,- €.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania na základe návrhu poverenej
riaditeľky ZŠ schválili zmenu rozpočtu Školského klubu, Školskej jedálne a Základnej školy
s VJM Rohovce pre rok 2011 nasledovne (U-62) :
Výdavky
Školský klub
- dotácia od obce
Školská jedáleň
- dotácia od obce
Výdavky
Základná škola
- mzdy
Základná škola
- poistné a príspevky
Základná škola
- prevádzkové náklady

Upravený
rozpočet I

Návrh – úprava

Rozpočet po úprave

13.514,- €

- 2.500,- €

11.014,- €

21.351,- €

+ 2.500,- €

23.851,- €

Upravený
rozpočet V-3

Návrh – úprava

Rozpočet po úprave

114.748,- €

+ 2.223,- €

116.971,- €

40.173,- €

+ 339,- €

40.512,- €

32.513,- €

- 2.562,- €

29.951,- €

Hygienici pri kontrole v Školskej jedálni zistili nedostatky, preto neudelili prevádzkové
povolenie a jedáleň funguje bez tohto povolenia. Z týchto presunutých prostriedkov bude potrebné
vymeniť staré umývacie drezy s drevenou obrubou a je potrebné nakúpiť teploudržiavací pult. Pult je
už objednaný priamo od výrobcu za 1.200,- €. Poslanec Dezider Pálffy navrhol, aby aj umývacie
drezy boli vymenené na nerezové. Pani riaditeľka kvitovala kladný prístup poslancov
k problematike. Pani riaditeľka uviedla, že v čerpaní rozpočtu veľmi kladne sa prejavila výmena
okien a dverí a namontovanie regulačného zariadenia na vykurovací systém. Vlastné príjmy
z prenájmu miestnosti jedálne, multifunkčného športového ihriska a telocvične sú vrátené do obnovy,
údržby a skvalitnenia úrovne týchto zariadení. Na otázku ako sa rysuje blízka budúcnosť v počte
žiakov školy, sa pani riaditeľka vyjadrila tak, že sa v blízkej budúcnosti by sa mala situácia postupne
vylepšovať (nárast počtu „domácich“ škôlkarov v jednotlivých ročníkoch narodenia oproti počtu
žiakov v terajších ročníkoch a predbežne sa ohlásili rodičia detí z Báču, Blatnej n/O a z Mliečna,
ktorí majú záujem o prihlásenie ich detí do našej školy od vyšších ročníkov).
Pán starosta pochválil riaditeľku ako aj pedagogických a nepedagogických pracovníkov, že
ku škole pristupujú zodpovedne a dodržujú zásady hospodárnosti. Zároveň požiadal pani riaditeľku,
aby do 5. januára 2012 „zmapovala žiakov“ a zoznam sociálne odkázaných detí odovzdala na OcÚ.
V priebehu referátu pani riaditeľky na zasadnutie sa dostavil poslanec Karol Szitás.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie Správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2010/2011 na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Rohovce, brali na vedomie
Plán práce výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2011/2012 na Základnej škole
s vyučovacím jazykom maďarským Rohovce a schválili Správu o činnosti, aktuálnych otázkach
a problémoch na Základnej škole s VJM Rohovce, v Školskom klube pri ZŠ a v Školskej
jedálni pri ZŠ v roku 2011 (U-63 a., b., c.).

Bod č. 5
Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách
5.1. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly za 1. polrok 2011
Hlavný kontrolór – Ing. Helena Matúsová na základe poverenia Starostu obce č. 12/2011
z 16.08.2011 vykonala následnú finančnú kontrolu na predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu pri
hospodárení s verejnými prostriedkami podľa § 9 a 10 zákona č. 502/2001 Z.z. za obdobie 01.0130.06.2011, kontrolu súladu pripravovaných finančných operácií so schváleným rozpočtom obce,
s osobitnými predpismi alebo internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami so
zameraním na hospodárnosť efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov.
V kontrolovaných oblastiach za kontrolované obdobie nebolo zistené porušenie všeobecne
záväzných právnych a interných predpisov.
5.2. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly prijatia a použitia grantov
a transferov za obdobie od 01.01.2011 do 30.09.2011
Hlavný kontrolór – Ing. Helena Matúsová v súlade poverením Starostu obce č. 14/2011
vykonala na následnú finančnú kontrolu zo dňa 27.07.2011 v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Konštatovala, že v kontrolovaných oblastiach za kontrolované obdobie nebolo
zistené porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, preto z kontroly správa
nebude vypracovaná.
5.3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012
Hlavný kontrolór – Ing. Helena Matúsová v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predložila Obecnému
zastupiteľstvu na schválenie plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012. Kontrolnú činnosť bude
zameriavať najmä na kontrolu dodržiavania zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, kontrolu príjmov a výdavkov
obce, kontrolou všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce a kontrolu plnení
ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie správu Ing.
Heleny Matúsovej hlavnej kontrolórky Správa o výsledku následnej finančnej kontroly za 1.
polrok 2011, brali na vedomie Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly prijatia
a použitia grantov a transferov za obdobie od 01.01.2011 do 30.09.2011 a schválili Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012 (U-64 a., b., c.).

Bod č. 6
Prerokovanie zmien v rozpočte na rok 2011
6.1. Účtovníčka – Ing. Piroska Orbánová podala stručnú informáciu o plnení príjmov
a výdavkov obce za obdobie január-október/2011 a podala výklad k podkladovým materiálom, ktoré
boli poslancom doručené písomne v predstihu, zároveň sa ospravedlnila za chyby v týchto
materiáloch a požiadal poslancov aby vo svojich materiáloch tieto opravili. Navrhované zmeny
uvedené v Rozpočtovom opatrení č. 3 v príjmovej ako aj výdavkovej časti zdôvodnila a dodatočne
ešte navrhla ďalšiu zmenu v príjmovej časti rozpočtu: ZŠ normatívne +134,- € a vo výdavkovej časti
rozpočtu: na stravovanie MŠ +55,- €. K týmto zmenám pán starosta ešte navrhol dve zmeny vo
výdavkovej časti rozpočtu: náklady na webovú stránku +150,- € a na nákup textilného materiálu do
KD +300,- €. Podľa týchto navrhovaných zmenách je bežný rozpočet prebytkový (+31.927,- €),
kapitálový rozpočet je schodkový (-11. 699,- €). Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom

z rezervného fondu (12.954,- €) a z predaja majetku (3.040,- €). Celkový rozpočet je prebytkový
(+33.299,- €).
Hlavný kontrolór – Ing. Helena Matúsová v zmysle §18 f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990
Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila stanovisko k návrhu 3. úpravy
rozpočtu obce Rohovce na rok 2011 a odporučila obecnému zastupiteľstvu predložený návrh
schváliť.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie Stanovisko Ing.
Heleny Matúsovej – hlavnej kontrolórky k návrhu 3. úpravy rozpočtu obce Rohovce na rok
2011 (U-65).
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili zmenu rozpočtu na rok
2011 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 nasledovnej tabuľky (U-66):
Pôvodný
rozpočet:

Rekapitulácia:
Bežné príjmy – obec
Bežné príjmy – ZŠ
Bežné príjmy – spolu
Bežné výdavky – obec
Bežné výdavky – ZŠ
Bežné výdavky – spolu
Prebytok/schodok
bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
Prebytok/schodok
kapitálového rozpočtu
Finančné operácie – príjmy
Finančné operácie – výdavky
Rozdiel finančných operácií
Spolu príjmy – celkom
Spolu výdavky – celkom

Rozpočtové
opatrenie
č. 1

Rozpočtové
opatrenie
č. 2

Rozpočtové
opatrenie
č. 3

2011
v€

2011
V€

2011
V€

2011
V€

295 606

494 145

550 656

571 372

8 016

8 016

8 016

11 127

303 622

502 161

558 672

582 499

270 831

276 133

300 534

308 785

32 791

226 028

230 384

241 787

303 622

502 161

530 918

550 572

0

0

0
27 000
- 27

000

27 000
0

+27 754 + 31 927
0

27 000

0

4 295

27 000

15994

- 27 000 - 27000
27 117
0

27 117

-11 699
13 071

0

0

+ 27 000

27 117

27 117

+13 071

330 622

529 278

585 789

599 865

330 622

529 161

557 918

566 566

6.2. Účtovníčka – Ing. Piroska Orbánová navrhla zmenu v použití rezervného fondu na
program Komunikácie v celkovej výške o výške 12.954,- € (z toho: výstavba cesty 6.346,- €
a výstavba autobusovej čakárne pri ZŠ 6.608,- €).
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili zmenu v použití
rezervného fondu v roku 2011 na nasledujúci program (U-67):
1. Program:
04 5 1 717 001 1
04 5 1 717 001

05 Komunikácie
Výstavba cesty
Výstavba autobusovej čakárne pri ZŠ Rohovce

6.346,- €
6.608,- €

Bod č. 7
Prerokovanie zmien Všeobecne záväzného nariadenia obce
o miestnych daniach a poplatkoch
Pán starosta podal výklad a navrhol obecnému zastupiteľstvu schváliť Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Rohovce č. 3/2011, ktorým sa mení VZN obce Rohovce č. 3/2010 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Rohovce a v časti obce Štrkovec. Od 01.01.2012 aj v osade Štrkovec sa zabezpečí odvoz
komunálneho odpadu v dvojtýždenných intervaloch za rovnakých podmienok ako v obci Rohovce.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili Všeobecne záväzné
nariadenia obce Rohovce č. 3/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rohovce, ktorým sa mení VZN 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 (U-68):
Článok I
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rohovce č. 3/2010 zo dňa 16.11.2011 o miestnych daniach a o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rohovce
úhradách za poskytované služby sa mení takto:
V Článku III. „Miestny poplatok“ v § 9 „Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady“ sa vypúšťa z odseku 8. písmeno d).
Ostatné časti Všeobecne záväzného nariadenia obce Rohovce č. 3/2010 zostávajú nezmenené.
Článok II Záverečné ustanovenia
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Rohovciach dňa
14.12.2011 uznesením číslo 68/2011.
2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 01.01.2012.

Bod č. 8
Prerokovanie trojročného rozpočtu a rozpočtu na rok 2012
8.1. Pán starosta k tomuto bodu predložil návrh trojročného rozpočtu obce a programového
rozpočtu obce na roky 3012, 2013, a 2014. 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. Rozpočet obce obsahuje aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu
samosprávneho kraja. Návrh viacročného rozpočtu vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na
roky 2012-2014, z vývoja hospodárenia obce v roku 2011 a v predchádzajúcich sledovaných rokoch.
Z navrhovaného viacročného rozpočtu po schválení bude záväzný rozpočet na rok 2012. Pán starosta
v rozprave k návrhu rozpočtu pre rok 2012 navrhol upraviť niektoré položky v bežných výdavkoch:
kultúrny dom všeobecný materiál textilný - 300,- €, webstránka obce (dohody o VP) + 150,- €,
školská jedáleň + 5.976,- €, školský klub + 4.806,- €. Rozpočty na roky 2013 a 2014 nie sú záväzné,
sú v nich vyjadrené strednodobé zámery rozvoja obce a potrieb obyvateľov.
V rozprave k trojročnému rozpočtu vystúpila hlavná kontrolórka Ing. Helena Matúsová
a konštatovala, že predložený návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade
s Opatrením Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická
klasifikácia, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy, preto odporučila
obecnému zastupiteľstvu schváliť.

Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie Stanovisko
k návrhu viacročného rozpočtu obce Rohovce na roky 2012-2014 (U-69).
Poslanci jednohlasne schválili zmeny programov v programovom rozpočte na rok 2012,
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 2012, 2013 a 2014 podľa predloženého návrhu (U-70):

Rekapitulácia:
Bežné príjmy – obec
Bežné príjmy – ZŠ
Bežné príjmy – spolu
Bežné výdavky – obec
Bežné výdavky – ZŠ
Bežné výdavky – spolu
Prebytok/schodok
bežného rozpočtu:
Kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
Prebytok/schodok
kapitálového rozpočtu
Finančné operácie – príjmy
Finančné operácie – výdavky
Rozdiel finančných operácií
Spolu príjmy – celkom
Spolu výdavky – celkom
Výsledok rozpočtu celkom

2012
v€

2013
V€

2014
V€

325 735

324 705

324 005

10 050

10 200

335 395

334 755

334 205

283 075

274 612

275 951

46 585

36 193

36 343

329 660

310 805

312 294

+23 950

+ 21 911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 660

+ 5 735

0

0

0

0

0

0

335 395

334 755

334 205

329 660

310 805

312 294

+ 5 735

+23 950

+ 21 911

8.2. Ing. Piroska Orbánová – účtovníčka navrhla zmenu vo Všeobecnom záväznom
nariadení 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 podľa
predloženého návrhu v roku 2012 nasledovne:
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 €)
50.778,- € / počet žiakov 37
1.373,- € na 1 žiaka
15.661,- € / počet žiakov 27
580,- € na 1 žiaka
28.424,- € / počet žiakov 133
214,- € na 1 žiaka

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 podľa predloženého návrhu (U-71).

Bod č. 9
Rôzne
9.1. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2012
Starosta obce informoval prítomných, že podľa zákona každý druhý rok k 31. decembru
treba vykonať inventarizáciu majetku obce preto je potrebné ju vykonať aj v tomto roku. Zároveň
navrhol vytvorenie inventarizačných komisií v nasledujúcom zložení:
Ústredná inventarizačná komisia:
predseda – Ondrej Csölle, členovia – Matej Herberger, Dezider Pálffy
Dielčie inventarizačné komisie:
Objekt inventarizácie: Správa Obecného úradu, Materská škola
Predseda – Ing. Monika Lászlóová, členovia – Karol Szitás, Miroslav Pálffy
Objekt inventarizácie: Kultúrny dom, Športová prezliekareň, Posilovňa
Predseda – Ondrej Csölle, členovia: Ing. Katarína Horváthová, Ing. Zoltán Radványi
Objekt inventarizácie: Požiarna zbrojnica a požiarna technika, Dom smútku
Predseda – Dezider Pálffy, členovia – Matej Herberger, Ervin Csölle
Predmetom inventarizácie k 31.12.2011 bude:
a) neobežný majetok (dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý finančný
majetok, opravné položky)
b) obežný majetok (zásoby materiálu, opravné položky)
c) operatívna evidencia – podsúvahové účty (drobný hmotný a nehmotný majetok).
Objekt inventarizácie: Účtovníctvo Obecného úradu
Predseda – Ondrej Csölle, členovia – Karol Szitás, Dezider Pálffy
Predmetom inventarizácie k 31.12.2011 bude:
a) obstaranie dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného a dlhodobého finančného
majetku, opravné položky
b) poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok, opravné položky
c) obežný majetok
 zúčtovacie vzťahy – zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
 pohľadávky – dlhodobé, krátkodobé, opravné položky
 finančný majetok
a. peňažné prostriedky v hotovosti
b. peniaze na ceste
c. ceniny (poštové známky, stravné lístky)
d. bankové účty
e. cenné papiere
d) vlastné imanie – výsledok hospodárenia
e) záväzky
 rezervy
 dlhodobé záväzky
 krátkodobé záväzky
 časové rozlíšenie
f) operatívna evidencia – podsúvahové účty, prísne zúčtovateľne tlačivá
g) platová inventúra zamestnancov
Termín vykonania inventarizácie je od 05.01.2012 do 15.01.2012.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili zloženie
inventarizačných komisií podľa predloženého návrhu (U-72).

9.2. Pán starosta požiadal poslancov, aby schválili odpustenie dvoch nevymáhateľných
pohľadávok obce voči dvom bývalých obyvateľom obce: Ladislavovi Baráthovi miestny poplatok za
odpad za rok 2010 vo výške 13,- € (zomrel) a Júlii Sárköziovej daň za byt za rok 2007 vo výške 4,58
€ (odsťahovala sa a vymáhanie je neekonomické).
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili odpustenie uvedených
dlhodobých pohľadávok menovaným (U-73).
9.3. Vyhodnotenie akcií – Pán starosta stručne vyhodnotil priebeh akcií, ktoré sme
organizovali od posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva (Deň dôchodcov dňa 29. októbra,
Rodinný deň remesiel a kultúrnych tradícií v spolupráci s Csemadokom dňa 17. novembra, Tretie
stretnutie výrobcov zabíjačkových špecialít dňa 19. novembra a Adventný koncert v spolupráci
s Csemadokom a Základnou školou dňa 27. novembra). Všetky tieto akcie sa vydarili vďaka
sponzorom, poslancom a pracovníkom obce. O všetky akcie bol veľký záujem zo strany obyvateľov
a aj dozvuky boli priaznivé. V mesiacoch december a január na nás čakajú tri akcie Slávnostné
posedenie Rozlúčka rokom 2011 dňa 16. decembra, Vianočná oslava pre deti dňa 18. decembra
a v dňoch 9.-11. januára 2012 sa zapojíme do akcie zberu obnoseného a nepotrebného šatstva.
Nakoľko sme program rokovania vyčerpali pán starosta záverom poďakoval za účasť,
celoročnú prácu, aktivitu na akciách a poprial pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko
dobré v novom roku a ukončil zasadnutie.

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 14.12.2011
Uznesenie č. 62
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
zmenu rozpočtu Školského klubu pri ZŠ s VJM, Školskej jedálne pri ZŠ s VJM a Základnej
školy s vyučovacím jazykom maďarským pre rok 2011 nasledovne:
Výdavky
Školský klub
- dotácia od obce
Školská jedáleň
- dotácia od obce
Výdavky
Základná škola
- mzdy
Základná škola
- poistné a príspevky
Základná škola
- prevádzkové náklady

Upravený
rozpočet I

Návrh – úprava

Rozpočet po úprave

13.514,- €

- 2.500,- €

11.014,- €

21.351,- €

+ 2.500,- €

23.851,- €

Upravený
rozpočet V-3

Návrh – úprava

Rozpočet po úprave

114.748,- €

+ 2.223,- €

116.971,- €

40.173,- €

+ 339,- €

40.512,- €

32.513,- €

- 2.562,- €

29.951,- €

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 63
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
a) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom
roku 2010/2011 na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Rohovce
b) Plán práce výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2011/2012 na Základnej škole
s vyučovacím jazykom maďarským Rohovce

schvaľuje
c) Správu poverenej riaditeľky PaeDr. Edit Lelkes o činnosti, aktuálnych otázkach
a problémoch na Základnej škole s VJM Rohovce, v Školskom klube pri ZŠ a v Školskej
jedálni pri ZŠ v roku 2011.
Bc. Eugen Horváth

starosta obce

Uznesenie č. 64
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
a) Správu Ing. Heleny Matúsovej hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly
za 1. polrok 2011
b) Záznam Ing. Heleny Matúsovej hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej
kontroly prijatia a použitia grantov a transferov za obdobie od 01.01.2011 do 30.09.2011

schvaľuje
c) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 65
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
Stanovisko Ing. Heleny Matúsovej – hlavnej kontrolórky k návrhu 3. úpravy rozpočtu obce
Rohovce na rok 2011.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 67
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
zmenu v použití rezervného fondu na nasledujúci program:
1. Program:
05 Komunikácie
04 5 1 717 001 1 – Výstavba cesty
04 5 1 717 001 – Výstavba autobusovej čakárne pri ZŠ Rohovce

6.346,- €
6.608,- €

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 66
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
a) v zmysle Vnútorného predpisu č. 4/2009 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho
rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel,
z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce
(Usmernenie k aplikácii § 14 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
b) v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b /zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
zmenu rozpočtu na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 3 podľa predloženého návrhu
s nasledujúcimi doplnkami:
bežné príjmy:
111 312 001 1 – Dotácia ZŠ – kreditné príplatky
+ 134 €
bežné výdavky:
41 06 01 09111 637014 – Stravovanie MŠ
+ 55 €
41 08 04 0820 633006 3 – Všeobecný materiál – textilný
+ 300 €
41 02 04 01116 637027 – Webová stránka obce – dohody o VP + 150 €
Pôvodný
rozpočet:

Rekapitulácia:
Bežné príjmy – obec
Bežné príjmy – ZŠ
Bežné príjmy – spolu
Bežné výdavky – obec
Bežné výdavky – ZŠ
Bežné výdavky – spolu
Prebytok/schodok
bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
Prebytok/schodok
kapitálového rozpočtu
Finančné operácie – príjmy
Finančné operácie – výdavky
Rozdiel finančných operácií
Spolu príjmy – celkom
Spolu výdavky – celkom

Rozpočtové
opatrenie
č. 1

Rozpočtové
opatrenie
č. 2

Rozpočtové
opatrenie
č. 3

2011
v€

2011
V€

2011
V€

2011
V€

295 606

494 145

550 656

571 372

8 016

8 016

8 016

11 127

303 622

502 161

558 672

582 499

270 831

276 133

300 534

308 785

32 791

226 028

230 384

241 787

303 622

502 161

530 918

550 572

0

0

0
27 000
- 27

000

27 000
0

+27 754 + 31 927
0

27 000

0

4 295

27 000

15994

- 27 000 - 27000
27 117
0

-11 699

27 117

13 071

0

0

+ 27 000

27 117

27 117

+13 071

330 622

529 278

585 789

599 865

330 622

529 161

557 918

566 566

Bežný rozpočet je prebytkový (+31. 927,- €), kapitálový rozpočet je schodkový (-11. 699,- €).
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom z rezervného fondu (12. 954,- €) a z predaja
majetku (3.040,- €). Celkový rozpočet je prebytkový (+33 299,- €).

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 68
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenia obce Rohovce č. 3/2011 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rohovce podľa
predloženého návrhu:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Rohovce č. 3/2011
ktorým sa mení
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Rohovce č. 3/2010
zo dňa 16.11.2010
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Rohovce
Zastupiteľstvo obce Rohovce v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie:
Článok I
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rohovce č. 3/2010 zo dňa 16.11.2011 o miestnych daniach a o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rohovce
úhradách za poskytované služby sa mení takto:
V Článku III. „Miestny poplatok“ v § 9 „Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady“ sa vypúšťa z odseku 8. písmeno d).
Ostatné časti Všeobecne záväzného nariadenia obce Rohovce č. 3/2010 zostávajú nezmenené.
Článok II
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Rohovciach dňa
14.12.2011 uznesením číslo 68/2011.
2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 01.01.2012.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 69
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie

Stanovisko Ing. Heleny Matúsovej – hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce
Rohovce na roky 2012-2014.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 70
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
a) zmenu programov v programovom rozpočte na rok 2012 nasledovne:
03 – propagácia a marketing, prezentácia obce – Infoservis – zrušený
10 05 – sociálne služby – obec ako osobitný príjemca – zrušený
01 01 – administratíva – Chránená dielňa § 56 zamestnanosti – pridaný
b) 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 rok 2012 podľa predloženého návrhu s nasledujúcimi doplnkami:
bežné výdavky:
41 08 04 0820 633006 3 – KD všeobecný materiál textilný
- 300,- €
41 02 04 01116 637027 – Webová stránka obce – dohody o VP
+ 150,- €
41 06 03 – Školská jedáleň
+ 5.976,- €
41 06 04 – Školský klub
+ 4.806,- €
c) 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 2013, 2014 podľa predloženého návrhu:

Rekapitulácia:
Bežné príjmy – obec
Bežné príjmy – ZŠ
Bežné príjmy – spolu
Bežné výdavky – obec
Bežné výdavky – ZŠ
Bežné výdavky – spolu
Prebytok/schodok
bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
Prebytok/schodok
kapitálového rozpočtu
Finančné operácie – príjmy
Finančné operácie – výdavky
Rozdiel finančných operácií
Spolu príjmy – celkom
Spolu výdavky – celkom
Výsledok rozpočtu celkom

2012
V€

2013
V€

2014
V€

325 735

324 705

324 005

10 050

10 200

335 395

334 755

334 205

283 075

274 612

275 951

46 585

36 193

36 343

329 660

310 805

312 294

+23 950

+ 21 911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

335 395

334 755

334 205

329 660

310 805

312 294

9 660

+ 5 735

+ 5 735

+23 950

+ 21 911

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 71
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
zmenu vo Všeobecnom záväznom nariadení 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 2012 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 €)
50.778,- € / počet žiakov 37
1.373,- € na 1 žiaka
15.661,- € / počet žiakov 27
580,- € na 1 žiaka
28.424,- € / počet žiakov 133
214,- € na 1 žiaka

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 72
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
zloženie inventarizačných komisií a harmonogram inventarizácie k 31.12. 2011 nasledovne:
Ústredná inventarizačná komisia:
predseda – Ondrej Csölle, členovia – Matej Herberger, Dezider Pálffy
Dielčie inventarizačné komisie:
Objekt inventarizácie: Správa Obecného úradu, Materská škola
Predseda – Ing. Monika Lászlóová, členovia – Karol Szitás, Miroslav Pálffy
Objekt inventarizácie: Kultúrny dom, Športová prezliekareň, Posilovňa
Predseda – Ondrej Csölle, členovia: Ing. Katarína Horváthová, Ing. Zoltán Radványi
Objekt inventarizácie: Požiarna zbrojnica a požiarna technika, Dom smútku
Predseda – Dezider Pálffy, členovia – Matej Herberger, Ervin Csölle
Objekt inventarizácie: Účtovníctvo Obecného úradu
Predseda – Ondrej Csölle, členovia – Karol Szitás, Dezider Pálffy
Termín vykonania inventarizácie je od 05.01.2012 do 15.01.2012.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 73
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
odpustenie dlhodobých nevymáhateľných pohľadávok Ladislavovi Baráthovi – miestny
poplatok za odpad za rok 2010 vo výške 13,- € (menovaný zomrel) a Júlii Sárköziovej – daň za
byt za rok 2007 vo výške 4,58 € (odsťahovala sa a vymáhanie je neekonomické).

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Overovatelia:

..................................................
Ing. Katarína Horváthová

..................................................
Dezider Pálffy

Zapísal:

..................................................
Ing. Eugen Borbély

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

