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. 128-4/2012
V Rohovciach dňa 04.10.2012

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
všetci poslanci. Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za
overovateľov zápisnice určil poslancov Ervina Csölleho a Mgr. Ing. Moniku Lászlóovú, za
zapisovateľa Eugen Borbélya. Poslanci v pomere 9/0/0 schválili program zasadnutia.

Bod č. 1
Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení zo zasadnutia konaného dňa
04.07.2012. Konštatoval, že na tomto zasadnutí bolo prijatých 10 (č. 98 až 107) uznesení
a všetky boli splnené.
Uznesenie č. 96 zo zasadnutia dňa 10.05.2012, ktoré uložilo štatutárnemu zástupcovi
ŠK Rohovce Štefanovi Šipošovi predložiť písomnú správu o konkrétnych opatreniach
prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou bolo termínované
do 30.06.2012. Pán Šipoš dňa 01.08.2012 predložil písomnú správu, v ktorom sa zaväzuje, že
v budúcnosti budú dbať na to, aby sa v správe uvedené nedostatky nezopakovali a účtovné
doklady budú dôsledne vyplňovať podľa platných zákonov a pokynov.

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

Bod č. 3
Prerokovanie žiadostí
Pán starosta informoval, že Mestská organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
Dunajská Streda požiadala o finančnú pomoc na zabezpečenie organizovania výstavy „Plody
Žitného ostrova – Csallóköz gyümölcse 2012“, ktorá sa uskutoční v dňoch 20.-22. septembra
2012 a navrhol nevyhovieť žiadosti nakoľko vlani sme poskytli príspevok 100,- €, ale v tomto
roku nám to finančná situácia nepovoľuje, prípadne môžeme im poskytnúť v roku 2013.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania súhlasili s návrhom
starostu neposkytnúť finančný príspevok pre Mestskú organizáciu SZZ Dunajská
Streda na organizovanie výstavy „Plody Žitného ostrova – Csallóköz gyümölcse 2012“
(U-108).

Pán starosta informoval, že Pozemkové spoločenstvo Urbariát Rohovce sa obrátilo na
nás so žiadosťou o doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia o chove, vodení a držaní psov
na území obce Rohovce č. 1/2012. Doplnenie VZN bude prerokované v samostatnom bode
programu.

Bod č. 4
Prerokovanie Výročnej správy obce Rohovce za rok 2011 a zmena
Rozpočtu obce Rohovce na rok 2012
Pán starosta podal informáciu k Výročnej správe obce Rohovce za rok 2011, ktorá
obsahuje základné všeobecné údaje, ktoré charakterizujú obec. Obec svoje rozpočtové
hospodárenie vykonáva na základe zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, na základe Opatrenia MF SR č. 4283/2003-41, ktorým sa ustanovuje
rozpočtová klasifikácia a Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje
druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. Záverečný účet je
dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce za rozpočtový rok
a majetkovú situáciu za účtovné obdobie. Prebytok rozpočtu obce je definovaný ako kladný
rozdiel bežných a kapitálových príjmov a výdavkov obce a schodok ako záporný rozdiel
bežných a kapitálových príjmov a výdavkov obce. Rozdiel bežných a kapitálových príjmov
a výdavkov za rok 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 €. Táto suma obsahuje nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté
v roku 2011 zo štátneho rozpočtu v sume 137,28 € (na dopravné žiakov). Zostatok
finančných operácií v sume 13.070,96 € bol spôsobený čerpaním finančných prostriedkov
z rezervného fondu na kapitálové výdavky. Prebytok celkového rozpočtu po odpočítaní
nevyčerpaných finančných prostriedkov v sume 137,28 € predstavuje 37.437,00 € a je
zdrojom rezervného fondu. Výsledok hospodárenia za rok 2011 sa zistí ako rozdiel výnosov
účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5.
Za rok 2011 to predstavuje kladnú hodnotu + 4.984,06 €. Zisk vo výške 4.984,06 € bude
zaúčtovaný na ťarchu účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
O nákladoch a výnosoch sa účtuje oddelene (nezávisle od príjmov a výdavkov). Výsledok
hospodárenia za účtovné obdobie sa zistí porovnaním výnosov a nákladov vzniknutých
v účtovnom období. Porovnaním príjmov a výdavkov uskutočnených v účtovnom období sa
zistí zmena stavu peňažných prostriedkov, t.j. (prebytok alebo schodok rozpočtu). Aktíva
a pasíva obce celkom predstavujú 812.245,00 €. Poslanci k predloženému materiálu nemali
pripomienky.
Pán starosta konštatoval, že Výročná správa 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 9 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania
brali na vedomie
a) Výročnú správu obce Rohovce za rok 2011
b) výsledok hospodárenia – zisk obce Rohovce za rok 2011 vo výške 4 984,06 € (U-109).
Pán starosta predložil návrh na zmenu rozpočtu obce Rohovce na rok 2012
Rozpočtovým opatrením č. 4. Zmena sa týka len transferu zo štátneho rozpočtu, v príjmovej

aj vo výdavkovej časti boli zmenené položky o 23.000 €, ktoré sa týkali účelovo viazaných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu a tieto nepodliehajú schváleniu Obecnému zastupiteľstvu a
doporučil Obecnému zastupiteľstvo predložený návrh zobrať na vedomie.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania zobrali na vedomie zmenu
rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 4 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 kapitálového rozpočtu
Finančné operácie – príjmy
Finančné operácie – výdavky
Rozdiel finančných operácií
Spolu príjmy – celkom
Spolu výdavky – celkom

Pôvodný
rozpočet
2012 (v €)

325 735
9 660
335 395
283 075
46 585
329 660
+ 5 735
0
0
0
0
0
0
335 395
329 660

Rozpočtové
opatrenie č.1
2012 (v €)

508 969
9 660
518 629
287 835
225 197
513 032
+ 5 597
0
0
0
138
0
+ 138
518 767
513 032

Rozpočtové
opatrenie č.2
2012 (v €)

Rozpočtové
opatrenie č.3
2012 (v €)

Rozpočtové
opatrenie č.4
2012 (v €)

554 385
557 152
580 152
9 871
9 871
9 871
564 256
567 023
590 023
331 718
334 972
334 972
225 757
228 400
251 400
563 372
557 475
58 6372
+ 6 781
+ 3 651
+3 651
0
0
0
2 600
180 005
180 005
-2 600 - 180 005 -180 005
1 238
180 143
180 143
0
0
0
+1 238 +180 143 +180 143
565 494
747 166
770 166
560 075
743 377
766 377

Bežný rozpočet je prebytkový (+ 3.651,00 €), kapitálový rozpočet je schodkový (180.005,00 €). Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prevodom z rezervného fondu
(2.600,00 €) a z prijatého dlhodobého úveru (177. 405,00 €). Celkový rozpočet je prebytkový
(+ 3.789,00 €) (U-110).
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili použitie
rezervného fondu na nasledujúce programy:
a) Program: 07 01 02 šport – športový areál
Klasifikácia: 2 46 08 1 0 713 004
– nákup prevádzkových strojov (nákup zavlažovacieho bubna)
b) Program: 07 01 02 šport – športový areál
Klasifikácia: 2 46 08 1 0 717 002
– modernizácia budovy športovej prezliekárne (mreže)

536,00 €

1 503,00 € (U-111).

Bod č. 5
Prerokovanie správ nezávislého audítora
Pán starosta informoval prítomných o Správe nezávislého audítora pre Obecné
zastupiteľstvo obce Rohovce o overení riadnej účtovnej závierky miestnej samosprávy Obce
Rohovce za rok 2011 a o Správe nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce
Rohovce o overení konsolidovanej účtovnej závierky miestnej samosprávy Obce Rohovce za

rok 2011. Správy boli poslancom dodané písomne. Audit vykonal zodpovedný audítor JUDr.
Ing. Vojtech Čipák, PhD. a asistent audítora Ing. Ján Lelkes a konštatovali, že účtovná
závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej
situácie Obce Rohovce k 31. decembru 2011 výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok
2011 v súlade so zákonom o účtovníctve a konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky
verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť obec Rohovce,
vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu a výsledok
hospodárenia konsolidovaného celku za rok 2011, v súlade so zákonom o účtovníctve č.
431/2002 Z.z. v platnom znení.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie
a) Správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky miestnej
samosprávy obce Rohovce za rok 2011
b) Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky miestnej
samosprávy obce Rohovce za rok 2011 (U-112).

Bod č. 6
Prerokovanie návrhu zmeny Všeobecne záväzného nariadenia
o chove a držaní psov na území obce Rohovce
Pán starosta v tomto bode programu podal informáciu o obsahu žiadosti Urbariátu
Rohovce, v ktorej nás požiadali o doplnenie VZN, nakoľko v oblasti rekreačnej zóny pri
Šulianskom jazere je v poslednom čase zvýšený výskyt psov aj túlavých a medzi držiteľmi
psov a ostatnými obyvateľmi chát. V lete medzi kúpajúcimi často vznikali konfliktné situácie,
lebo psy sa voľne pohybujú bez náhubkov a povrazov a držitelia ich kúpu v tesnej blízkosti
kúpajúcich. Doplnením VZN sa docieli, že bude v súlade so Štatútom areálu rekreačnej zóny
Šulianske jazero. Zároveň žiadali, aby bolo umožnené pracovníkom strážnej služby pri
Šulianskom jazere sankcionovanie priestupkov. Pán starosta navrhol schváliť Všeobecne
záväzné nariadenie obce Rohovce č. 4/2012, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
obce Rohovce č.1/2012 o chove, vodení a držaní psov na území obce Rohovce zo dňa
10.05.2012 nasledovne:
- doplnenie Článku 5 „Zákaz voľného pohybu psov“ bod 1) „Voľný pohyb psa je zakázaný:“
o písmeno f) v areáli rekreačnej zóny Šulianskeho jazera v katastrálnom území Rohovce;
- doplnenie Článku 6 „Vymedzenie miest zákazu vstupu so psom“ o bod 2) v areáli
rekreačnej zóny Šulianskeho jazera v katastrálnom území Rohovce je zakázané kúpanie
psov na prírodnom kúpalisku Šulianske jazero;
- doplnenie Článku 8 „Kontrola a sankcie“ v bode 1) „Kontrola dodržiavania tohto nariadenia
vykonáva:“ o písmeno c) v areáli rekreačnej zóny Šulianskeho jazera v katastrálnom
území Rohovce správca areálu na základe poverenia starostu obce;
- doplnenie Článku 8 „Kontrola a sankcie“ v bode 3) „Priestupku sa dopustí ten, kto vedie
psa, ak“ o písmeno g) nerešpektuje zákaz kúpania psov na prírodnom kúpalisku
v Šulianskom jazere v areáli rekreačnej zóny Šulianskeho jazera v katastrálnom území
Rohovce.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili Všeobecne
záväzné nariadenie obce Rohovce č. 4/2012, ktorým sa mení Všeobecné záväzné
nariadenie o chove, vodení a držaní psov na území obce Rohovce č. 1/2012 podľa
predloženého návrhu s účinnosťou 1. novembra 2012 (U-113).

Bod č.7
Príprava Dňa dôchodcov 2012
Pán starosta – podal krátku správu o príprave a programe Dňa dôchodcov 2012.
Povedal, že sa uskutoční dňa 20. októbra 2012 v kultúrnom dome. Pozvánky budú doručené
v dostatočnom predstihu začiatok je plánovaný na 15.00 hodinu, poprosil poslancov, aby sa
zúčastnili (v prípade problémov, žiadal neúčasť oznámiť vopred) a navrhol, aby bol zraz
o 14.00 hodine. Program po prezentácii sa začne o 15.30 hod., po krátkom príhovore vystúpia
žiaci 1.-4. ročníka miestnej základnej školy s kultúrnym programom potom vystúpi tanečná
skupina „Happydance“. Poslanec Dezider Pálffy navrhol, aby sa urobila spoločná fotografia
účastníkov akcie na pamiatku ešte pred večerou. Večera je plánovaná na 17.00 hodinu jej
dodávateľom bude Tibor Csenkey zo Šamorína (vyprážané kuracie prsia, prírodný bravčový
rezeň, miešaná príloha ryža a varené zemiaky, kapustový šalát, 2 ks zákuskov a káva).
Nápoje, pagáčiky a ovocie budú pripravené pre hostí na stoloch. O 18.30 hodine vystúpia
umelci z národného divadla z Gyıru Klára Karsai a Zsolt Elek. Od 20.00 hodiny do tanca hrá
Michal Paško. Všetci dôchodcovia dostanú salónky a tí ktorí dovŕšili 80 a viac rokov dostanú
finančný príspevok 20,00 € zo sociálneho fondu.

Bod č. 8
Rôzne
8.1. Pán starosta vyhodnotil priebeh Dní obce 2012. Konštatoval, že termín bol dobre
zvolený, počasie nám prialo, len výpadok dodávky elektriny v piatok večer nám spôsobilo
menšie problémy. V piatok akcie prebiehali na športovom ihrisku v znamení pohybu, športu,
súťaží a gastronómie. Zaujímavosťou bol Rodinný futbal organizovaný v spolupráci so
Západoslovenskou energetikou. V sobotu sa pokračovalo na námestí pred kultúrnym domom,
programy boli v znamení kultúry a zábavy. Dozvuky zo strany obyvateľov boli prevažne
priaznivé a je potrebné vyzdvihnúť aj ten fakt, že akcia bola mimoriadne vydarená aj vďaka
dobrej príprave ako aj sponzorom, ktorí prispeli finančne alebo vecne k zdarnému priebehu
Dní obce 2012. Poďakoval poslancom, ktorí sa zapojili do organizátorských prác, ale vytkol
niektorým poslancom nedostatočnú aktivitu, že v predstihu neospravedlnili svoju neúčasť na
akcii. Poďakoval miestnym požiarnikom, poľovníkom, funkcionárom Csemadoku,
športovcom, jazdcom, lukostrelcom, kuchárom, umelcom, hudobníkom, tímu Tibora
Csenkeya a nie v poslednom rade organizátorom za aktívny prístup k prácam.
8.2. Pán starosta podal krátku správu o prebiehajúcich a už dokončených stavebných
prácach:
- Úprava námestia pred kultúrnym domom – stavebné práce sú hotové na 90 %, zostáva
dokončiť záhradnícke práce, umiestnenie lavíc, košov na odpady. Úver je vybavený,
podpísaný, po kolaudácii vyplatíme dodávateľa prác a budeme žiadať refundáciu (cena bez
DPH). Po kompletnom vyúčtovaní s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou budeme žiadať
od Ministerstva financií DPH 15 %. Boli vykonané aj práce navyše: predĺženie chodníka pred
domom č. 167 a 168, vyhotovenie vodovodnej šachty so studňou a čerpadlom, od budúceho
týždňa nastúpi dodávateľ na ďalšie dohodnuté práce: úprava vchodu pred kultúrnym domom,
terénne úpravy pri požiarnej zbrojnici a v spolupráci s poľovníkmi pred strelnicou na
športovom ihrisku.
- Protipovodňová ochrana územia pred vnútornými vodami v obci Rohovce – práce sú
dokončené, v siedmych lokalitách boli vybudované uličné vpuste a vsakovacie šachty,

kolaudácia prebehla, od Environfondu čakáme na peniaze, vlastnú časť sme vyplatili
dodávateľovi.
- Úprava miestností materskej školy – počas letných prázdnin boli vykonané stavebné práce,
keď sa vybrala priečka medzi spálňou a triedou 3-5 ročných a takto bude dostatočné miesto
pre prijatých detí. S touto úpravou materská škola spĺňa všetky podmienky pre 42 – 46 detí.
Vyčistila sa bývalá dielňa a v blízkej budúcnosti miestnosť plánujeme uvoľniť pre potreby
materskej školy.
- Projekty LEADER – podané dve žiadosti na výmenu okien a dverí kultúrneho domu
a obecného úradu sú v štádiu posúdenia. MAS Agroprameň postúpila žiadosti na
Pôdohospodársku platobnú agentúru. Prácami začneme až po podpísaní zmlúv.
- Požiarna zbrojnica – nakoľko vykurovacie telesá sú v zlom technickom stave a kúrenie
elektrinou je veľmi drahé, temperovanie miestností počas najväčších mrazov nie je riešené,
pán starosta navrhol vybudovať plynové kúrenie kondenzačným kotlom a radiátormi. Počas
jesene sa zistilo, že je prasknuté potrubie odpadovej vody, preto sa požiarna zbrojnica napojí
na verejnú kanalizáciu.
8.3. Pán starosta informoval, že koncom októbra by malo vyjsť ďalšie číslo Hlásnika
s týmto plánovaným obsahom: zápisnice, matričné správy, šport, kalendár podujatí, darovanie
krvi, fotkami ilustrované spravodajstvo o Dni obce, o úprave námestia, informácie o ďalších
plánovaných projektoch, schválené názvy ulíc v obci, Prevádzkový poriadok cintorína, deň
dôchodcov, predstavenie miestnych spoločenských organizácií: v tomto čísle Dobrovoľný
hasičský zbor.
8.4. Pán starosta vyzdvihol minuloročnú veľmi vydarenú akciu Csemadoku
Kukuričný deň, ktoré bolo organizované prvýkrát s cieľom zaviesť tradíciu, táto je v tomto
roku naplánovaná na 10. novembra 2012.
8.5. Pán starosta informoval, že IV. stretnutie výrobcov zabíjačkových špecialít je
naplánovaný na 17. novembra 2012. Mali by sme premyslieť formu akcie v tomto roku, lebo
je problém s prihlasovaním sa družstiev. Ešte je čas na premyslenie, ale zatiaľ máme
prihlásené len dve družstvá. Ďalšia možnosť organizovania akcie by bola, že v sobotu by
nebola súťaž družstiev, ale ukážkovo by bola predvedená len jedna zakáľačka. Je to
jednoduchšie organizačne, ale môže sa prejaviť poklese záujmu obyvateľov.
Nakoľko na programe nebolo viac bodov pán starosta poďakoval prítomným za
účasť a ukončil zasadnutie.

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 04.10.2012

Uznesenie č. 108
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

súhlasí
s návrhom starostu neposkytnúť finančný príspevok pre Mestskú organizáciu SZZ
Dunajská Streda na organizovanie výstavy „Plody Žitného ostrova – Csallóköz
gyümölcse 2012“.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 109
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
a) Výročnú správu obce Rohovce za rok 2011
b) výsledok hospodárenia – zisk obce Rohovce za rok 2011 vo výške 4 984,06 €.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 110
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 4 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 kapitálového rozpočtu
Finančné operácie – príjmy
Finančné operácie – výdavky
Rozdiel finančných operácií
Spolu príjmy – celkom
Spolu výdavky – celkom

Pôvodný
rozpočet
2012 (v €)

325 735
9 660
335 395
283 075
46 585
329 660
+ 5 735
0
0
0
0
0
0
335 395
329 660

Rozpočtové
opatrenie č.1
2012 (v €)

508 969
9 660
518 629
287 835
225 197
513 032
+ 5 597
0
0
0
138
0
+ 138
518 767
513 032

Rozpočtové
opatrenie č.2
2012 (v €)

Rozpočtové
opatrenie č.3
2012 (v €)

Rozpočtové
opatrenie č.4
2012 (v €)

554 385
557 152
580 152
9 871
9 871
9 871
564 256
567 023
590 023
331 718
334 972
334 972
225 757
228 400
251 400
563 372
557 475
58 6372
+ 6 781
+ 3 651
+3 651
0
0
0
2 600
180 005
180 005
-2 600 - 180 005 -180 005
1 238
180 143
180 143
0
0
0
+1 238 +180 143 +180 143
565 494
747 166
770 166
560 075
743 377
766 377

Bežný rozpočet je prebytkový (+3.651,-€), kapitálový rozpočet je schodkový (-180.005,- €).
Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prevodom z rezervného fondu (2.600,- €)
a z prijatého dlhodobého úveru (177. 405,- €). Celkový rozpočet je prebytkový (+ 3.789,00 €).

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 111
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
použitie rezervného fondu na nasledujúce programy:
a) Program: 07 01 02 šport – športový areál
Klasifikácia: 2 46 08 1 0 713 004
– nákup prevádzkových strojov (nákup zavlažovacieho bubna)
b) Program: 07 01 02 šport – športový areál
Klasifikácia: 2 46 08 1 0 717 002
– modernizácia budovy športovej prezliekárne – mreže

536,00 €

1 503,00 €.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 112
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
a) Správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky miestnej
samosprávy obce Rohovce za rok 2011
b) Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky miestnej
samosprávy obce Rohovce za rok 2011.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 113
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rohovce č. 4/2012, ktorým sa mení Všeobecné
záväzné nariadenie o chove, vodení a držaní psov na území obce Rohovce č. 1/2012 zo
dňa 10.05.2012 nasledovne:
Článok I
V Článku 5 „Zákaz voľného pohybu psov“ bod 1) „Voľný pohyb psa je zakázaný:“ sa
dopĺňa o písmeno f) ktoré znie:
f) v areáli rekreačnej zóny Šulianskeho jazera v katastrálnom území Rohovce;
V Článku 6 „Vymedzenie miest zákazu vstupu so psom“ sa dopĺňa o bod 2), ktorý znie:

2) v areáli rekreačnej zóny Šulianskeho jazera v katastrálnom území Rohovce je
zakázané kúpanie psov na prírodnom kúpalisku Šulianske jazero;
V Článku 8 „Kontrola a sankcie“ v bode 1) „Kontrola dodržiavania tohto nariadenia
vykonáva:“ sa dopĺňa o písmeno c), ktoré znie:
c) v areáli rekreačnej zóny Šulianskeho jazera v katastrálnom území Rohovce správca
areálu na základe poverenia starostu obce;
V Článku 8 „Kontrola a sankcie“ v bode 3) „Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak“ sa
dopĺňa o písmeno g), ktoré znie:
g) nerešpektuje zákaz kúpania psov na prírodnom kúpalisku v Šulianskom jazere
v areáli rekreačnej zóny Šulianskeho jazera v katastrálnom území Rohovce.
Ostatné časti Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2012 zostávajú nezmenené.
Článok II Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
dňa 04.10.2012 uznesením č. 113/2012.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 01.11.2012

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Overovatelia:

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

..................................................
Ing. Mgr. Monika Lászlóová

Zapísal:

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

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

