Obec Rohovce
Obecný úrad 930 30 Rohovce č. 164
IČO: 00305715; DIČ: 2021168985, e-mail: ocurohovce@stonline.sk
tel.: 031/5598227, 031/5598282, 031/5598504; fax: 031/5504171
___________________________________________________________________________
č. 128-2/2012
V Rohovciach dňa 10.05.2012

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rohovciach otvoril starosta obce, Bc. Eugen Horváth.
Privítal poslancov a prítomných hostí. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní poslanci
v počte 8, chýba poslanec Miroslav Pálffy, telefonicky sa ospravedlnil, že je na služobnej
ceste na východe, keď sa mu podarí dostaví sa na rokovanie neskoršie. Konštatoval, že
Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Ervina Csölleho a Mateja Herbergera, za zapisovateľa Eugen Borbélya. Pán
starosta navrhol doplnenie bodu 4) programu zasadnutia o Prerokovanie programového
rozpočtu na rok 2011. Poslanci v pomere 8/0/0 schválili program rokovania s navrhovaným
doplnením.

Bod č. 1
Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení zo zasadnutia konaného dňa
16.02.2012. Konštatoval, že na tomto zasadnutí bolo prijatých 6 uznesení.
Uznesenia č. 74 a 79 – boli splnené.
Uznesenie č. 75 – je termínované do 31.05.2012
Uznesenie č. 76 – vyhodnotenie bude vykonané v samostatnom bode programu (Bod č.7).
Uznesenie č. 77 – VZN bolo vypracované, je predložené na dnešné zasadnutie na schválenie,
sčítanie psov je plánované na 19.05.2012.
Uznesenie č. 78 – nakoľko od „Projektu zlepšenia bezpečnostnej situácie v okolitých
obciach“ odstúpili väčšie obce, ceny služieb ponúkané Mestom resp. Mestskou políciou
Šamorín boli prepočítané a sú drahé nie sú únosné pre rozpočet obce.

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

Bod č. 3
Prerokovanie žiadostí
Pán starosta – v tomto bode informoval poslancov o žiadosti Základnej školy s VJM
Rohovce o poskytnutí finančného príspevku na usporiadanie školy v prírode. Jedná sa
o dvadsaťjeden žiakov z Rohoviec a navrhol prispieť so sumou 5,00 € na jedného žiaka.

Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania schválili poskytnutie
finančného príspevku na usporiadanie školy v prírode so sumou 5,00 € na jedného žiaka
(celkom 21 x 5,00 € = 105,00 €) (U-80).

Bod č. 4
Prerokovanie Záverečného účtu obce Rohovce a vyhodnotenia
Programového rozpočtu obce Rohovce za rok 2011
Ing. Piroska Orbánová účtovníčka – podala informáciu k záverečnému účtu obce
a vyhodnotila programový rozpočet obce za rok 2011. Bežné príjmy obce v roku 2011 boli
splnené na 97,6 % vo výške 557 684 €. Obci bol v zmysle zákona NR SR č. 564/2004 Z.z.
poukázaný výnos dane z príjmov v sume 222 610,23 € (97,06 % ročného plnenia). Vláda SR
v roku 2011 nerešpektovala ustanovenia tohto zákona a schválila uznesením č. 897/2010
zmenu nariadenia Vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve. Táto zmena mala nepriaznivý dopad na rozpočty obcí, v ktorých oproti pôvodnej
prognóze na rok 2011 bol nižší výnos dane z príjmov FO pre obec Rohovce o 10 603 €. Daň
z nehnuteľnosti predstavuje najväčšiu položku daňových príjmov, ktorých správu vykonáva
obec. Skutočný príjem predstavoval 57 030,84 €, čo je 89,23 % plnenia. K 31.12.2011
evidujeme nedoplatky vo výške 6 875,36 €, čo v porovnaní so stavom k 31.12.2010
predstavuje zvýšenie o sumu 299,43 €. Z dane za psa bol skutočný príjem 996 € (98,52 %),
z dane za užívanie verejného priestranstva 436, 38 € (109,10 %), z dane za zber a odvoz TKO
19 800,71 € (97,08 %). Príjmy z prenajatých pozemkov, budov, strojov boli vo výške
7 379,15 € (99,56 %). Skutočný príjem zo správnych poplatkov bol 13 011,50 € (103,14 %),
pokuty boli vyrubené na úseku stavebného poriadku vo výške 7 750 €. Celkový príjem
z predaja výrobkov a služieb bol 3 232,07 % (99,66 %). Transfery v rámci verejnej správy zo
štátneho rozpočtu, zo štátneho účelového fondu boli poukázané na ZŠ s VJM, MŠ matriku,
REGOB, pozemné komunikácie, ochranu ŽP, územné plánovanie, sčítanie ľudu, nákup
kontajnerov v celkovej výške 205 266,92 €, z rozpočtu vyššieho územného celku TTSK vo
výške 500 €, z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny vo výške 12 601,62 € ( podľa § 50 j –
ochrana pred povodňami, podľa § 56 – chránená dielňa). Kapitálové príjmy v roku 2011 z
predaja pozemkov predstavovali 4 295 €. V rámci finančných operácií bol uskutočnený
prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2010. Boli to finančné prostriedky
poskytnuté na dopravné žiakov vo výške 117,22 € a prevod rezervného fondu v zmysle
uznesení OZ na výstavbu cesty vo výške 6 436 € a na výstavbu autobusovej čakárne pri ZŠ vo
výške 6 607,74 €. Bežné výdavky obce boli po úprave rozpočtované vo výške 308 785 €
(plnenie 94,23 %) a rozpočtovej organizácie ZŠ 241 787 € (99,91 %). V programe 01 –
plánovanie, manažment a kontrola sa rozpočtujú výdavky spojené riadením obce, výdavky na
kontrolnú činnosť, auditora, členstvo v združeniach, odmeny poslancom a komisiám obce
(11 573 €). V programe 02 – propagácia marketing, prezentácia obce sú zahrnuté výdavky
spojené s vedením obecnej kroniky, pamätnej knihy, webovej stránky, výdavky na
organizáciu podujatí propagujúcich obec (deň detí, maškarný ples detí MŠ, deň matiek, deň
učiteľov, Obecný deň, na slávnostné uvítanie novorodencov obce a uvítanie prvákov v ZŠ)
v celkovej výške 6 729 € z tejto sumy 1 300 € bolo hradených z darov a z účelovej dotácie
TTSK). V programe 03 – služby občanov sú obsiahnuté výdavky na cintorínske služby,
stavebný úrad prostredníctvom Spoločného úradu Šamorín, obecný rozhlas, matričnú činnosť,
evidenciu obyvateľstva. Program 04 – odpadové hospodárstvo z rozpočtovaných 31 386 €
bolo skutočné čerpanie 30 605 €. Program 05 – komunikácie obec vykonáva pôsobnosť
špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie ako prenesený výkon štátnej správy

obciam, v tejto oblasti bolo skutočné čerpanie 1 115 € na nákup materiálu. Program 06 –
vzdelávanie obsahuje výdavky spojené prevádzkovaním materskej školy vo výške 53 036 €
(97,79 %), na základnú školu vo výške 391,23 €. V programe 07 – šport bolo skutočné
čerpanie 12 737 € (92,34 %), v tom transfer vo výške 6 000 € poukázaný na účet športového
klubu, nákup športového materiálu a náklady športového areálu. Program 08 – kultúra zahŕňa
výdavky na kultúrny dom, ktoré predstavovali 15 910 €, na obecnú knižnicu 619,04 €.
Program 09 – prostredie pre život obsahuje výdavky na verejné osvetlenie, na starostlivosť
o životné prostredie, na verejnú zeleň, na civilnú ochranu a požiarnu ochranu v celkovej sume
11 802 €. Program 10 – sociálne služby obsahuje náklady na opatrovateľskú službu (boli
opatrované dve dôchodkyne) výdavky predstavovali 3 208,21 €, sociálna výpomoc bola
poskytnutá štyrom rodinám v hmotnej núdzi v celkovej sume 340 €. V rámci starostlivosti
o dôchodcov bol organizovaný Deň dôchodcov, na toto podujatie bol poskytnutý dar v sume
1 500 €, výdavky obce predstavovali 446,73 €. Na základe uznesenia OZ bola poskytnutá
jednorázová dávka 20 € jubilantom 80 ročným a starším (30 dôchodcov) a príspevok na
stravovanie dôchodcov v školskej jedálni sumou 0,20 € na jeden obed. V programe 11 –
administratíva sú zahrnuté mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu, náklady na
elektrickú energiu, plyn a vodné, výdavky obce pre pracovníkov zamestnaných podľa § 50j a
§ 56 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, príspevok pre lekárenskú službu prvej
pomoci. Kapitálové výdavky boli upraveným rozpočtom hradené z rezervného fondu vo
výške 15 994 € na výstavbu betónovej cesty pri rodinnom dome súpisné číslo 379 v sume
6 346 €, na výstavbu autobusovej čakárne pri ZŠ v sume 6 607,74 € a na nákup pozemku
v hodnote 3 040 €. V rámci finančných operácií výdavky sa neuskutočnili. Rozdiel bežných a
kapitálových príjmov za rok 2011 predstavuje sumu + 24 503,32 €, čiže výsledok bežného
a kapitálového rozpočtu je prebytok. Celkový rozpočet obce je prebytkový a predstavuje
sumu + 37 574,28 €. Zostatok finančných operácií v sume 13 070,96 € bol spôsobený
čerpaním finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky. Aktíva a pasíva
obce k 31.12.2011 celkom predstavuje 812 245 €. Obec k 31.12.2011 nemal prijatý úver,
nemal zriadenú príspevkovú organizáciu, neposkytla záruky, nevykonávala podnikateľskú
činnosť. Poslanci k predloženému materiálu nemali pripomienky.
Pán starosta - požiadal hlavnú kontrolórku obce Rohovce, aby predniesla svoje
stanovisko k záverečnému účtu a k programovému rozpočtu obce Rohovce za rok 2011.
Ing. Helena Matúsová hlavná kontrolórka – konštatovala, že účtovná závierka obce
Rohovce za rok 2011 poskytuje reálny a objektívny pohľad na finančnú situáciu obce,
neobsahuje významné nesprávnosti a vyjadruje reálny obraz vo významných súvislostiach
o majetkovej, záväzkovej, výdavkovej a príjmovej situácii obce.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania ´
brali na vedomie
1. Rozbor rozpočtového hospodárenia obce Rohovce za rok 2011
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Rohovce za rok 2011
súhlasili
s celoročným hospodárením obce Rohovce bez výhrad (U-81).
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania schválili Záverečný účet
obce Rohovce a celoročné hospodárenie za rok 2011 bez výhrad nasledovne (podľa § 16
zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov):
a) Prebytok rozpočtu obce:
+ 24 503,32 €
b) Stav fondov k 31.12.2011:
Sociálny fond – OcÚ
296,12 €

Sociálny fond – ZŠ s VJM
529,16 €
Rezervný fond
18 129,18 €
Fond správy a údržby bytov
2 022,62 €
c) Bilanciu aktív a pasív:
OcÚ - aktíva
812 245 €
- pasíva
812 245 €
Rozpočtová organizácia ZŠ s VJM - aktíva
29 518 €
- pasíva
29 518 €
d) Prehľad o stave a vývoji dlhu
e) Zaradenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých v
roku 2011 zo štátneho rozpočtu vo výške 137,28 € do rozpočtu obce na rok 2012 ako
príjmovú finančnú operáciu
f) - použitie prebytku v sume 24 366,04 € zisteného 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 zákonov v znení neskorších predpisov po odpočítaní
nevyčerpaných finančných prostriedkov (137,28 €)
- použitie zostatku finančných operácií v sume 13 070,96 € na tvorbu rezervného fondu
celkom vo výške 37 437,00 €
g) finančné usporiadanie finančných vzťahov voči organizáciám (U-82).
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania schválili Vyhodnotenie
Programového rozpočtu obce Rohovce za rok 2011 (U-83).

Bod č. 5
Zmena Rozpočtu obce Rohovce na rok 2012
Ing. Piroska Orbánová účtovníčka – odôvodnila predložené návrhy na zmenu
rozpočtu obce Rohovce na rok 2012:
Rozpočtové opatrenie č. 1 v zmysle Vnútorného predpisu č. 4/2009 o postupe
a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, zo zahraničia poskytnutých
na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru
do rozpočtu obce. K jednotlivým kapitolám zmeny rozpočtu obce účtovníčka poskytla
podrobnejšie informácie. Táto zmena sa týkala len transferov zo štátneho rozpočtu, z vyššieho
územného celku a zo štátneho fondu, v príjmovej aj vo výdavkovej časti boli zmenené
položky, ktoré sa týkali účelovo viazaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, preto tieto
nepodliehajú schváleniu Obecnému zastupiteľstvu.
Pán starosta - požiadal hlavnú kontrolórku obce Rohovce, aby predniesla svoje
stanovisko k návrhu 1. úpravy rozpočtu Obce Rohovce na rok 2011.
Ing. Helena Matúsová hlavná kontrolórka – 1. úprava rozpočtu obce Rohovce na
rok 2012 bola vykonaná na základe Rozpočtového opatrenia č. v súlade so zákonom č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Túto úpravu doporučuje Obecnému zastupiteľstvo zobrať na vedomie.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania berú na vedomie zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle Vnútorného predpisu č. 4/2009 o postupe
a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, zo zahraničia
poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak
darca určí účel daru do rozpočtu obce podľa prílohy:

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

Pôvodný rozpočet 2012 (v €)

Rozpočt. opatr. č. 1
V roku 2012 (v €)

325 735
9 660
335 395
283 075
46 585
329 660

508 969
9 660
518 629
287 835
225 197
513 032

+ 5735

+ 5 597

0
0
0
0
0

0
0
138
0

0

138

335 395
329 660

518 767
513 032

0

Bežný rozpočet je prebytkový (+ 5 597 €), celkový rozpočet je prebytkový (+ 5 735 €)
(U-84).
K rozpočtovému opatreniu č. 2 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 podala výklad účtovníčka Ing. Piroska
Orbánová. V príjmovej aj výdavkovej časti sa zmena týkala transferov zo štátneho rozpočtu
na Voľby do NR, príspevku pre ZŠ na stravu a školské potreby, príspevku podľa § 56 na
chránenú dielňu a pre zamestnaných podľa § 50j a príspevku na protipovodňovú ochranu
z environmentálneho fondu. Ďalšia zmena bola v príjmovej časti položke vlastných príjmov
OcÚ z nedoplatkov daní z roku 2011, ktorých správu vykonáva obec a z vlastných príjmov
ZŠ s VJM z darov a dobropisu. Vo výdavkovej časti zmena podľa rozpočtového opatrenia č. 2
týkala hlavne tieto oblasti: daň z príjmov z predaja pozemkov, výdavky na Hlásnik obce,
výdavky na akciu Deň zeme, na interiérové zariadenie materskej školy, na vypracovanie
komunitného plánu sociálnych služieb, na údržbu budov, na vypracovanie projektov, na
preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami a zabezpečenie nákladov na
spolufinancovanie projektov (5%).
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania schválili zmenu programov
v programovom rozpočte na rok 2012 nasledovne:
Program 02 03 – Hlásnik obce Rohovce/ (Nagyszarvai hírnök)
Program 09 02 01 – Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami (U-85).
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania schválili použitie
rezervného fondu na nasledovne:
Program 09 Prostredie pre život
Podprogram: 09 02 Verejná zeleň a ochrana ŽP
Klasifikácia: 01116 713004 – Nákup kosačky 2 600 € (U-86).
Pán starosta – požiadal hlavnú kontrolórku obce Rohovce, aby predniesla svoje
stanovisko k návrhu 2. úpravy rozpočtu Obce Rohovce na rok 2012.
Ing. Helena Matúsová hlavná kontrolórka – Návrh 2. úpravy rozpočtu obce na rok
2012 bol predložený na základe analýzy predpokladaných príjmov a zohľadňovali sa potreby

výdavkov. Predložená 2. úprava rozpočtu obce Rohovce na rok 2012 bola navrhovaná ako
prebytková v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene niektorých zákonov. Celkový rozpočtovaný prebytok je vo výške
5 419 € a doporučila Obecnému zastupiteľstvo obce Rohovce 2. úpravu rozpočtu so zmenami
schváliť.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k predloženej 2. úprave rozpočtu obce Rohovce na
rok 2012 (U-87).
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania schválili zmenu rozpočtu
obce Rohovce na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 2 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 podľa predloženého návrhu:

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

Pôvodný
rozpočet 2012

Rozpočtové
opatrenie č. 1

Rozpočtové
opatrenie č. 2

(v €)

2012 (v €)

2012 (v €)

325 735
9 660
335 395
283 075
46 585
329 660

508 969
9 660
518 629
287 835
225 197
513 032

554 385
9 871
564 256
331 718
225 757
557 475

+ 5735

+ 5 597

+6 781

0
0
0
0
0

0
0

0
2 600

0

-2 600

138
0

1 238
0

0

+138

+1 238

335 395
329 660

518 767
513 032

565 494
560 075

Bežný rozpočet je prebytkový (+ 6 781 €), kapitálový rozpočet je schodkový (- 2 600 €).
Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prevodom z rezervného fondu. Celkový
rozpočet je prebytkový (+ 5 419 €) (U-88).

Bod č. 6
Prerokovanie Všeobecne záväzného
nariadenia o držaní psov na území obce Rohovce
Pán starosta v tomto bode programu podal informáciu o tom, že na základe
uznesenia Obecného zasadnutia č. 77 bol vypracovaný návrh Všeobecne záväzného
nariadenia o chove, vodení a držaní psov na území obce. Tento návrh bol vypracovaný na
základe ustanovení §3 ods. 6, §4 ods. 5, §5 ods. 1 a §6 ods. 3 zákona NR SR č. 282/2002 Z.z.
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Účelom tohto nariadenia je ustanoviť
niektoré podmienky držania psov na území obce, evidencie a vodenia psov, vymedziť miesta
na území obce, kde je voľný pohyb psov zakázaný, kde je zákaz vstupu so psom, ustanoviť

sumu úhrady za evidenčnú známku za psa, riešiť problematiku znečisťovania verejných
priestranstiev, stanoviť podmienky kontroly a sankcií za porušenie tohto nariadenia. Pán
starosta informoval poslancov, že v obci ku 1.1.2012 evidujeme 269 psov, pripravil
podkladové materiály k plánovanej inventúre psov v obci (prehľadný zoznam podľa ulíc
a častí obce, ktorý obsahuje stav psov podľa evidencie obce, kovové evidenčné známky,
pokyny pre držiteľov psov). Sčítanie by sa malo uskutočniť dňa 19. mája 2012 v dvojtrojčlenných skupinách zostavených z poslancov a zamestnancov obce. Pri sčítaní psov
skupiny preveria fyzické stavy s evidenčným stavom a rozdajú držiteľom psov evidenčné
známky, pokyny, prípadne ak nájdu neprihlásený pes prihlásia ho do evidencie vyplnením
Oznámenia o vzniku daňovej povinnosti k dani za psa.
K návrhu VZN mal pripomienku poslanec Dezider Pálffy, aby bol do čl. 5 VZN kde sa
vymedzuje zákaz voľného pohybu psa zakomponovaný zákaz voľného pohybu psov
v parkoch a v areáli kultúrneho domu a obecného úradu.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania schválili Všeobecne
záväzné nariadenie o chove, vodení a držaní psov na území obce Rohovce č. 1/2012
podľa predloženého návrhu s účinnosťou 1. júna 2012 (U-89).

Bod č.7
Prerokovanie plánovaných investícií na rok 2012
Pán starosta k prebiehajúcim projektom oznámil, že zmluva s Poľnohospodárskou
platobnou agentúrou na projekt „Úprava námestia v obci Rohovce“ je podpísaná na
177 404,90 € s DPH po dohode s dodávateľom stavebných prác (OSP Šamorín) a projekt
začneme realizovať po 9. júli 2012. Od projektu „Vybudovanie polyfunkčného poľovníckeho
domu“ sme museli ustúpiť ale cez Miestnu akčnú skupinu OZ Agroprameň sa nám podarilo
vybaviť presun finančných prostriedkov z opatrenia 1.1. „Obnova a rozvoj obcí“ a opatrenia
2.1. „Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam“ do opatrenia 1.2. „Rozvoj
základných služieb pre obyvateľstvo“ a tieto prostriedky budú použité na čiastočnú
rekonštrukciu kultúrneho domu a obecného úradu (výmena stavebných otvorov, izolácia
strechy, oprava a náter fasády, zateplenie OcÚ, vyregulovanie systému ústredného kúrenia
medzi obecným úradom a kultúrnym domom). Pán starosta ukázal poslancom vizualizáciu
plánovaných zmien na budove kultúrneho domu (úprava strechy, vyhotovenie prístrešku nad
terasou, úprava hlavného vchodu do KD – vyhotovením bezbariérového vchodu a prístrešku).
S projektmi „Zefektívnenie jestvujúceho systému separovaného zberu KO v obci
Rohovce“ a „Program obnovy dediny“ od poslednej schôdze nenastal postup, ale projekt
Zefektívnenie jestvujúceho systému separovaného zberu KO v obci Rohovce bol doplnený a
je presunutý do Environfondu. Pán starosta oznámil, že projekt „Protipovodňová ochrana
územia pred vnútornými vodami v obci Rohovce“ bol kladne posúdený Environmentálny
fondom Ministerstvom životného prostredia SR a Radou Environmentálneho fondu a dňa 11.
apríla 2012 bola podpísaná zmluva na poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 22.650,€ s podmienkou zabezpečenia najmenej 5 % z poskytnutých finančných zdrojov
z Environmentálneho fondu na rok 2012 na financovanie účelu dotácie z iných zdrojov.
Účelom stavby je protipovodňová ochrana územia pred vnútornými vodami v obci Rohovce
prácami začneme v mesiaci jún 2012.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie
informácie pána starostu ohľadom podaných projektov (U-90).

Bod č. 8
Príprava Obecného dňa 2012
Pán starosta – podal krátku správu o príprave a programe Dňa obce 2012. Povedal, že
Deň obce sa uskutoční 6. a 7. júla. Prvý deň, v piatok prebehne na športovom ihrisku od
15.00 hodiny do 23.00 hodiny. Bude to športové popoludnie pre malých a veľkých,
v priebehu ktorého budú detské hry, šašo Dudo, ukážkové cvičenie hasičov, predstavia sa
miestni jazdci, poľovníci a lukostrelci. Súťaž eon-u v rodinnom futbale sa začne o 16.00 hod.
za účasti 32 rodinných družstiev. Bude súťaž vo varení „halászlé“ (max. pre 12 družstiev) o
hodnotné ceny, následne bude ochutnávka „halászlé“ na lístkový predaj v hodnote za
0,50€/0,2 l. Súťaž vo varení sa začne o 16.00 hod. a oficiálne vyhodnotenie bude o 20.00
hodine. Každé družstvo musí uvariť minimálne 5 litrov maximálne 15 litrov „halászlé“
z vlastných polotovarov podľa vlastnej chuti. Plánujeme aj v tomto roku finančne ohodnotiť
víťazné družstvá. Pre verejnosť budú nachystané 2 kotle guláša, ktorý si ľudia môžu zakúpiť
na lístky za 1,50€/porcia, pivo za 0,50€/0,5 l, 0,30€/0,3 l a Jukolu za 0,30€/0,5 l, 0,20€/0,3 l.
O 18.00 hodine sa začne cezpoľný beh na trati cca. 3 km. Po skončení programov nasleduje
voľná zábava. Konštatoval, že treba pripraviť terén, trať behu ako aj stoly a lavice a
vyznačenie miest pre účastníkov jednotlivých súťaží a divákov. Pán starosta žiadal poslancov
o súčinnosť a požiadal ich o stretnutie na futbalovom ihrisku v stredu o 18.00 hodine, na
vyznačenie miest pre jednotlivé súťaže. Povedal, že hasiči, poslanci a zamestnanci obecného
úradu so spoločnou silou vo štvrtok postavia veľký stan pred budovou kultúrneho domu na
sobotňajšie oslavy.
Ďalej informoval poslancov s programom druhého dňa. O 10.00 hodine vykladanie lavíc na
námestí. Program Obecného dňa v sobotu sa začne podvečer: od 18.00 miestna tanečná
skupina Happydance, od 18.15 miestny spevokol, od 19.00 tanečná skupina Sunshine
z Vydrán, od 19.25 miestny spevácky zbor ľudových piesní, od 19.40 Karolina Lelkesová, od
20.45 folklórna skupina Pósfa, od 21.45 začiatok pouličnej zábavy, do tanca hrá skupina
Remix. O 23.00 hodine vystúpi duo Betty Balássy a Feri Varga z Budapešti. Od 23.50
pokračuje pouličná zábava až do piatej hodiny rána. Približne o 0.30 hodine bude losovanie
tomboly o hodnotné ceny (hlavná cena: elektrický skúter). O chutné jedlá a občerstvenie
počas celého podujatia sa postará tím Tibora Csenkeyho zo Šamorína.

Bod č. 9
Prerokovanie platu starostu obce v zmysle zákona č. 145/2011 Z.z.
Pri prerokovaní tohto bodu programu pán starosta odovzdal vedenie schôdze
zástupcovi starostu Ondrejovi Csöllemu. Pán Ondrej Csölle oboznámil poslancov so zákonom
154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 253/1994 Z.z. o správnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov. Plat starostu bol určený na zasadnutí obecného zastupiteľstva za dňa 29.06.2011
vzorcom priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR za rok 2010 vynásobený
koeficientom podľa počtu obyvateľov a zvýšený podľa § 4 ods. 2 o 30 % (schválené
uznesením OZ č. 38 na obdobie 01.07.2011-30.06.2012). Na základe zverejnených údajov
Štatistického úradu SR priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR za rok 2011
je 786,- €, preto starostovi od 01.01.2012 prislúchal plat 786,- € x 1,98 x 1,3 = 2 024,- €.
Zástupca starostu navrhol obecnému zastupiteľstvu zobrať túto skutočnosť na vedomie
uznesením.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie plat
starostu obce podľa §3 ods. 1 a §4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej
na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku
podľa §4 ods. 1 citovaného zákona zvýšeného o 30 % v zmysle §4 ods. 2 citovaného
zákona s účinnosťou od 01.01.2012 v celkovej výške 2 024,- € (U-91).
Zástupca starostu v ďalšom poukázal na povinnosť vyplývajúcu zo zákona, že obecné
zastupiteľstvo podľa §4 ods. 4 zákona Národnej rady SR č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov raz ročne musí prerokovať a stanoviť podľa §4 ods. 2 zvýšenie v rozpätí od do na
obdobie od 01.07.2012 do 30.06.2013 a on navrhol zvýšiť zvýšenie základného platu o 10 %
teda na 40 %. Zvýšenie odôvodnil tým, že je spokojný s vykonanou prácou pána starostu
a toto zvýšenie bude motiváciou pri realizovaní plánovaných akcií a splnení úloh na úseku
rozbehnutých projektov. Poslanec Karol Szitás navrhol ponechať zvýšenie v pôvodnej výške
30 %. Vo verejnom hlasovaní poslanci schválili návrh zástupcu starostu. Na základe
zverejnených údajov Štatistického úradu SR priemerná mesačná mzda zamestnanca
hospodárstva SR za rok 2011 je 786,- €, preto starostovi od 01.07.2012 na základe schválenia
zvýšenia o 40 % prislúcha plat 786,- € x 1,98 x 1,4 = 2 179,- €.
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/2 zdržal sa hlasovania schválili plat starostu obce
podľa §3 ods. 1 a §4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov ako súčin
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku
podľa §4 ods. 1 citovaného zákona zvýšeného o 40 % v zmysle §4 ods. 2 citovaného
zákona s účinnosťou od 01.07.2012 v celkovej výške 2 179,- € (U-92).

Bod č. 10
Rôzne
Pán starosta sa vrátil do rokovacej miestnosti ujal sa slova po prerokovaní jeho platu.
10.1. Voľba riaditeľa základnej školy a materskej školy – Na konkurz sa prihlásil
jeden kandidát na funkciu riaditeľa PaedDr. Edit Lelkes doteraz poverená riaditeľka ZŠ.
Voľba sa uskutoční 15. mája 2012. Alica Szilassyová riaditeľka základnej školy oznámila, že
do 31. januára 2014 ostáva na rodičovskej dovolenke. Pán starosta oznámil, že PaedDr. Edit
Lelkes bude poverená funkciou riaditeľky Základnej školy s VJM počas rodičovskej
dovolenky p. Szilassyovej, maximálne na obdobie piatich rokov. Pán starosta sa zmienil aj
o tom, že v júli 2012 vyprší funkčné obdobie riaditeľky materskej školy a bude potrebné
vypísať konkurz na obsadenie funkcie.
10.2. Doplnenie Rady Základnej školy a Rady Materskej školy – Pán starosta oznámil
prítomných, že Radám ZŠ a MŠ vyprší mandát a do 31.05.2012 je potrebné navrhnúť členov
do týchto Rád spomedzi poslancov. Po dohode poslancov OZ do Rady ZŠ a MŠ obec
navrhuje tieto osoby: Rada ZŠ – Ing. Katarína Horváthová, Ing. Zoltán Radványi, Karol
Szitás, Štefan Rublík, Rada MŠ – Ervin Csölle, Ondrej Csölle, Matej Herberger, Dezider
Pálffy.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania navrhli do Rady Základnej
školy Ing. Katarínu Horváthovú, Ing. Zoltána Radványiho, Karola Szitása, Štefana
Rublíka a do Rady Materskej školy Ervina Csölleho, Ondreja Csölleho, Mateja
Herbergera a Dezidera Pálffyho (U-93).

10.3. Anastázia Ambrusová riaditeľka Materskej školy navrhla zvýšiť príspevok za
výdavky na pobyt dieťaťa v Materskej škole, nakoľko z tohto príspevku sú hradené tužky,
kresliace potreby, kancelárske potreby, farebné kartóny pre žiakov. Zároveň navrhla mesačný
limit drobných výdavkov z 35 na 50 €.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/1 zdržal sa hlasovania schválili zmenu v §3 ods. 1
VZN obce č. 3/2008 – mesačná výška príspevku za výdavky na pobyt dieťaťa
v materskej škole z 5 € na 7 €, zároveň schválili mesačný limit materskej školy na
drobné výdavky z doterajších 35 € na 50 € (U-94).
10.4. Ing. Helena Matúsová hlavná kontrolórka – predniesla správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Rohovce za rok 2011. V roku 2011 bolo vykonaných 17
kontrol resp. vypracovaných materiálov v súvislosti s hospodárením a nakladaním s majetkom
obce, v oblasti účtovníctva, finančných operácií a ročnej uzávierky, v súvislosti s výkonom
samosprávnych funkcií, v súvislosti s čerpaním rozpočtu a stavu finančných prostriedkov.
Všetky výsledky kontrol boli prerokované zodpovednými pracovníkmi obce. K zisteným
nedostatkom
boli vypracované správy a prijaté opatrenia zamerané na odstránenie
konkrétnych zistení a ich príčin a hlavná kontrolórka celkovo hodnotila hospodárenie obce
v roku 2011 pozitívne.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rohovce v roku 2011 (U-95).
Ing. Helena Matúsová hlavná kontrolórka – predniesla výsledky prvých troch
kontrol v prvom štvrťroku 2012 vykonaných z poverenia Starostu obce Rohovce. Prvá
kontrola sa týkala Kontrolu stavu a vybavovania sťažností v obci Rohovce za 2. polrok 2012.
Sťažnosti sa vybavujú v zmysle Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce
Rohovce, v kontrolovanom období nebola podaná sťažnosť na Obecnom úrade. Druhá bola
zameraná na vykonanie následnej finančnej kontroly za obdobie 01.07.-31.12.2011 zameranú
na vedenie účtovníctva, na inventarizáciu hospodárskych prostriedkov, kontrolu pohľadávok
a záväzkov k 31.12.2011, na hospodárenie s verejnými prostriedkami, dodržiavanie čerpania
rozpočtu, všeobecne platných právnych predpisov a vnútorných predpisov pri uskutočnení
finančných operácií v hotovosti a na bankových účtoch. Počas kontroly bolo zistené, že
finančne prostriedky boli použité účelovo, hospodárne a efektívne podľa schváleného
rozpočtu obce. Tretia bola následná finančná kontrola v Športovom klube Rohovce.
Kontrolované boli bankové výpisy a pokladničné doklady Športového klubu Rohovce
predložené na zúčtovanie poskytnutých dotácií v roku 2011. Následnou kontrolou boli zistené
nasledovné nedostatky: k predloženým cestovným náhradám vyplateným trénerom neboli
priložené zmluvy, na základe ktorých vykonávajú činnosť pre Športový klub a majú nárok na
cestovné náhrady, na predložených cestovných príkazoch chýbajú dátumy pri podpisoch
oprávnených osôb, na niektorých zmluvách o rozhodcovskej činnosti nie sú úplné údaje
o trvalom pobyte a osobné údaje poskytovateľov. Do odstránenia týchto nedostatkov sa
považuje čerpanie verejných prostriedkov za neoprávnený. Po odstránení nedostatkov je
potrebné znova predložiť doklady na kontrolu hlavnému kontrolórovi do 15.06.2012.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania
1. zobrali na vedomie správu o výsledku následnej finančnej kontroly v Športovom
klube Rohovce na kontrolu hospodárenia s poskytnutými verejnými prostriedkami
z rozpočtu obce Rohovce – zúčtovanie transferov poskytnutých v roku 2011
2. uložili Štefanovi Siposovi štatutárnemu zástupcovi ŠK Rohovce
a) prijať konkrétne opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou
kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku do 15.06.2012

b) predložiť písomnú správu Obecnému zastupiteľstvu o konkrétnych opatreniach
prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou
a o odstránení príčin ich vzniku a o uplatnení opatrení podľa príslušných platných
právnych noriem do 30.06.2012 (U-96).
10.5. Na základe podnetu obecnej rady obecný úrad pripravil prehľad o príjmoch
a výdavkoch pri prevádzke cintorína. Z uvedenej tabuľky jednoznačne vyplýva, že pri
prevádzke cintorína sa vytvára veľký schodok, ktorý je hradený z prostriedkov obce. Pán
starosta sa k tejto problematike vyjadril v tom zmysle, že v súvislosti s legislatívnymi
zmenami v tejto oblasti je aj tak bezpodmienečne nutné vypracovať nové VZN o prevádzke
cintorína, ktoré bude predložené na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva.
10.6. V zmysle novelizovaného zákona o sociálnej službe sa musela obec prihlásiť do
evidencie poskytovateľov sociálnych služieb vedenej na Trnavskom samosprávnej kraji.
Odborným garantom sa stal pán starosta, nakoľko má požadované vzdelanie patričného
smeru. V súvislosti s touto legislatívnou zmenou bola daná obciam povinnosť vypracovať
vlastný komunitný plán sociálnych služieb. Pán starosta krátko predstavil pripravený
Komunitný plán sociálnych služieb obce Rohovce a navrhol poslancom predložený schváliť.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania schválili „Komunitný plán
sociálnych služieb obce Rohovce“ bez výhrad (U-97).
10.7. Prvé vydané číslo obecného časopisu podľa vyjadrenia prítomných sa stretlo
s pozitívnym ohlasom obyvateľstva. Pán starosta navrhol v tomto roku vydať ešte dve čísla,
najbližšie vydanie je potrebné naplánovať na koniec júna aj so zameraním na obecné dni
2012.
10.8. Pán starosta informoval poslancov, že niektorým názvom ulíc prišlo zopár
pozmeňujúcich návrhov, obecná rada pripraví na najbližšie zasadnutie návrh Všeobecne
záväzného nariadenia o názvoch ulíc v našej obci.
Nakoľko na programe nebolo viac bodov pán starosta poďakoval prítomným za
účasť a ukončil zasadnutie.

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 10.05.2012

Uznesenie č. 80
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku na usporiadanie školy v prírode so sumou 5 € na
jedného žiaka (celkom 21 x 5 € = 105 €).

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 81
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
1. Rozbor rozpočtového hospodárenia obce Rohovce za rok 2011
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Rohovce za rok 2011

schvaľuje
celoročné hospodárenie obce Rohovce bez výhrad.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 82
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Záverečný účet obce Rohovce a celoročné hospodárenie za rok 2011 bez výhrad
nasledovne (podľa § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov):
a) Prebytok rozpočtu obce:
+ 24 503,32 €
b) Stav fondov k 31.12.2011:
Sociálny fond – OcÚ
296,12 €
Sociálny fond – ZŠ s VJM
529,16 €
Rezervný fond
18 129,18 €
Fond správy a údržby bytov
2 022,62 €
c) Bilanciu aktív a pasív:
OcÚ - aktíva
812 245 €
- pasíva
812 245 €
Rozpočtová organizácia ZŠ s VJM - aktíva
29 518 €
- pasíva
29 518 €
d) Prehľad o stave a vývoji dlhu
e) Zaradenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých v
roku 2011 zo štátneho rozpočtu vo výške 137,28 € do rozpočtu obce na rok 2012 ako
príjmovú finančnú operáciu
f) - použitie prebytku v sume 24 366,04 € zisteného 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 zákonov v znení neskorších predpisov po odpočítaní
nevyčerpaných finančných prostriedkov (137,28 €)
- použitie zostatku finančných operácií v sume 13 070,96 € na tvorbu rezervného fondu
celkom vo výške 37 437,00 €
g) finančné usporiadanie finančných vzťahov voči organizáciám.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 83
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Vyhodnotenie Programového rozpočtu obce Rohovce za rok 2011.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 84
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle Vnútorného predpisu č. 4/2009
o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, zo
zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy
a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce podľa prílohy:

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

Pôvodný rozpočet 2012 (v €)

Rozpočt. opatr. č. 1
V roku 2012 (v €)

325 735
9 660
335 395
283 075
46 585
329 660

508 969
9 660
518 629
287 835
225 197
513 032

+ 5735

+ 5 597

0
0
0
0
0

0
0
138
0

0

138

335 395
329 660

518 767
513 032

0

Bežný rozpočet je prebytkový (+ 5 597 €), celkový rozpočet je prebytkový (+ 5 735 €).

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 85
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
zmenu programov v programovom rozpočte na rok 2012 nasledovne:
Program 02 03 – Hlásnik obce Rohovce/ (Nagyszarvai hírnök)
Program 09 02 01 – Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 86
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
použitie rezervného fondu na nasledovne:
Program 09 Prostredie pre život
Podprogram: 09 02 Verejná zeleň a ochrana ŽP
Klasifikácia: 01116 713004 – Nákup kosačky 2 600 €.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 87
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k predloženej 2. úprave rozpočtu obce Rohovce na
rok 2012.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 88
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Rohovce na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 2 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 podľa
predloženého návrhu:

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

Pôvodný
rozpočet 2012

Rozpočtové
opatrenie č. 1

Rozpočtové
opatrenie č. 2

(v €)

2012 (v €)

2012 (v €)

325 735
9 660
335 395
283 075
46 585
329 660

508 969
9 660
518 629
287 835
225 197
513 032

554 385
9 871
564 256
331 718
225 757
557 475

+ 5735

+ 5 597

+6 781

0
0
0
0
0

0
0

0
2 600

0

-2 600

138
0

1 238
0

0

+138

+1 238

335 395
329 660

518 767
513 032

565 494
560 075

Bežný rozpočet je prebytkový (+ 6 781 €), kapitálový rozpočet je schodkový (- 2 600 €).
Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prevodom z rezervného fondu. Celkový
rozpočet je prebytkový (+ 5 419 €).

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 89
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie o chove, vodení a držaní psov na území obce Rohovce č.
1/2012 podľa predloženého návrhu s účinnosťou 1. júna 2012.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 90
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
informácie pána starostu ohľadom podaných projektov.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 91
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
plat starostu obce podľa §3 ods. 1 a §4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku podľa §4 ods. 1 citovaného zákona zvýšeného o 30 % v zmysle §4 ods. 2
citovaného zákona s účinnosťou od 01.01.2012 v celkovej výške 2 024,- €.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 92
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
plat starostu obce podľa §3 ods. 1 a §4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku podľa §4 ods. 1 citovaného zákona zvýšeného o 40 % v zmysle §4 ods. 2
citovaného zákona s účinnosťou od 01.07.2012 v celkovej výške 2 179,- €.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 93
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

navrhuje
do Rady Základnej školy Ing. Katarínu Horváthovú, Ing. Zoltána Radványiho, Karola
Szitása, Štefana Rublíka a do Rady Materskej školy Ervina Csölleho, Ondreja Csölleho,
Mateja Herbergera a Dezidera Pálffyho.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 94
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
zmenu v §3 ods. 1 VZN obce č. 3/2008 – mesačná výška príspevku za výdavky na pobyt
dieťaťa v materskej škole z 5 € na 7 €, zároveň schválili mesačný limit materskej školy
na drobné výdavky z doterajších 35 € na 50 €.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 95
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rohovce v roku 2011.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 96
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
správu o výsledku následnej finančnej kontroly v Športovom klube Rohovce na
kontrolu hospodárenia s poskytnutými verejnými prostriedkami z rozpočtu obce
Rohovce – zúčtovanie transferov poskytnutých v roku 2011

ukladá
Štefanovi Siposovi štatutárnemu zástupcovi ŠK Rohovce
1. prijať konkrétne opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou
kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku do 15.06.2012
2. predložiť písomnú správu Obecnému zastupiteľstvu o konkrétnych opatreniach
prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou
a o odstránení príčin ich vzniku a o uplatnení opatrení podľa príslušných platných
právnych noriem do 30.06.2012.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 97
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Rohovce bez výhrad.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce
Overovatelia:

..................................................
Ervin Csölle

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

Zapísal:

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

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

