Obec Rohovce
Obecný úrad 930 30 Rohovce č. 164
IČO: 00305715; DIČ: 2021168985, e-mail: starosta@rohovce.sk
tel.: 031/5598227, 031/5598282, 031/5598504; fax: 031/5504171
___________________________________________________________________________
Číslo: 78-7/2019
V Rohovciach dňa 16.12.2019

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prítomní podľa prezenčnej listiny v prílohe č. 1.
NÁVRH PROGRAMU :
1. Otvorenie
2. Interpelácie poslancov
3. Prerokovanie žiadostí
4. Prerokovanie rozpočtu na rok 2020 a trojročného rozpočtu
5. Prerokovanie návrhu VZN 6/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rohovce
6. Prerokovanie návrhu zmien vo VZN č.3/2015 o majetku obce, príloha č.1
7. Prerokovanie návrhu VZN 8/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
8. Prerokovanie návrhu VZN 9/2019 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 na rok 2020
9. Rôzne

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Zoltán László, starosta obce. Privítal
všetkých prítomných a informoval, že sú prítomní šiesti poslanci a zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné. Neprítomný Zoltán Radványi, Pavol Horváth a Karol Szitás. Pán starosta
konštatoval, že v zmysle § 3 zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazyka národnostných menšín,
zasadnutie môže byť vedené v maďarskom jazyku ak tým všetci poslanci súhlasia a všetci
prítomní ovládajú maďarský jazyk. Pán starosta predložil návrh na určenie overovateľov
zápisnice a návrh na určenie zapisovateľa.
Overovatelia zápisnice: Zsolt Herberger, Blažej Horváth
Zapisovateľ: Monika Fehérová
Pán starosta predložil na hlasovanie návrh programu zasadnutia OZ, ktorí poslanci
obdržali doručené poštou a niektoré návrhy boli pripravené poslancom pred začiatkom
zasadnutia v písomnej forme.
Návrhy poslancov na zmenu, alebo doplnenie bodov programu neboli.
PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Interpelácie poslancov
3. Prerokovanie žiadostí

4. Prerokovanie rozpočtu na rok 2020 a trojročného rozpočtu
5. Prerokovanie návrhu VZN 6/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rohovce
6. Prerokovanie návrhu zmien vo VZN č.3/2015 o majetku obce, príloha č.1
7. Prerokovanie návrhu VZN 8/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
8. Prerokovanie návrhu VZN 9/2019 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 na rok 2020
9. Rôzne
Uznesenie č. 102/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
1) s c h v a ľ u j e
a) overovateľov zápisnice a zapisovateľa,
b) program zasadnutia;
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomný na hlasovaní:

6
0
0
3 (Horváth, Radványi, Szitás)

K bodu 2. Interpelácie poslancov
Neboli žiadne interpelácie.

K bodu 3. Prerokovanie žiadostí obyvateľov
3.1. Spoločnosť Medalex s.r.o., dňa 16.12.2019 podala Žiadosť o otvorenie pobočky
verejnej lekárne v obci Rohovce, parcelné číslo 38/28 k.ú. Rohovce, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie. Spoločnosť sa obrátil na p.starostu aj na poslancov OZ tým, že podľa
zákona by mali zväčšiť priestory z 67m2 (čo je pôvodne) na 70m2. Okrem toho miestnosti
potrebujú rekonštrukciu. Rekonštrukcia by sa týkala podlahy, bezpečnostného systému,
kúrenia príp. klímy, pristavať výlevku a sprchový kút.
Uznesenie č. 103/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
poveruje
p. starostu zistiť cenu komplexnej rekonštrukcie (výmena podlahy, bezpečnostný
systém, kúrenie alebo klíma, pristavať výlevku, sprchový kút, zväčšenie priestoru
o 3m2) bývalej lekárne v obci Rohovce, parcelné č. 38/28 k.ú. Rohovce, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6
0
0
3 (Horváth, Radványi, Szitás)

4. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2020 a trojročného rozpočtu
4. Boli podané 2 pripomienky k návrhu rozpočtu na rok 2020 od poslancov Mgr. Rozália
Hervay, a István Lentulay. Pripomienky odoslali e-mailom a žiadali vysvetlenia k niektorým
položkám v rozpočte. Účtovníčka Ing. Piroska Orbánová: odpovedala na otázky e-mailom
a vysvetlila žiadané položky rozpočtu.
Ďalej Ing. Piroska Orbánová informovala prítomných, čo návrh obsahuje. Predovšetkým
obsahuje:
Skutočnosť za rok 2017
Skutočnosť za rok 2018
Schválený rozpočet na rok 2019
Očakávanú skutočnosť za rok 2019
Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022
Bežný rozpočet na rok 2020:
Bežné príjmy spolu predstavujú 948 484€
Bežné výdavky spolu prestavujú 899 927€
Rozdiel je prebytok 48 557€
Kapitálový rozpočet na rok 2020:
Kapitálové príjmy: 424 358€
Kapitálové výdavky: 457 358€
Rozdiel je schodok: 33 000€
Finančné operácie na rok 2020:
Finančné operácie príjmy: 63 000€ príjmy z rezervného fondu
Finančné operácie výdavky: 30 000€ splátky úveru
Rozdiel je prebytok 33 000€ z čoho bude uhradený schodok kapitálového rozpočtu.
Celkové príjmy budú predstavovať: 1 435 842€
Celkové výdavky budú predstavovať: 1 387 285€
Rozdiel je prebytok z celkového rozpočtu 48 557€
Rozpočet obsahuje aj rozpočet ZŠ s VJM. Poslanci sa dohodli, že o ďalších bežných
a kapitálových výdavkoch budú rokovať na nasledujúcom zasadnutí Obecného Zastupiteľstva.

Uznesenie č. 104/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) b e r i e n a v e d o m i e
1)stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Rohovce na roky 2020-2022,
v ktorom hlavná kontrolórka navrhla návrh rozpočtu obce na rok 2020 schváliť a návrh
viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022 brať na vedomie
2)viacročný rozpočet Obce Rohovce na roky 2021 a 2022 v zmysle § 9 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových o pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov a podľa čl. 5, 12 a 13 Ústavného zákona č. 493/2011
Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti podľa predloženého návrhu
b) s c h v a ľ u j e
1) v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Rohovce bez programovej štruktúry počnúc
rozpočtom obce na roky 2020, 2021,2022.
2) použitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2020 nasledovne:
Zdroj

Klasifikácia

Položka

Názov

Návrh
(v €)

46

0112

717002

46

0320

717 003

46

0170

821 005

Rekonštrukcia a modernizácia zníženie energetickej náročnosti
budovy OCÚ
Prístavba a prestavba
požiarnej zbrojnice

Splátka úveru

Spolu

Predpokladaný stav k 1.1.2020:
Použitie v roku 2020:
Zostatok:

23 000

10 000

30 000

63 000

89 371,34 €
63 000,00 €
26 371,34 €

3) rozpočet Obce Rohovce na rok 2020 v zmysle ustanovenia § 9 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových o pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa čl. 5, 12 a 13 Ústavného zákona č. 493/2011
Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti podľa predloženého návrhu:

Skutočnosť

Skutočnosť

Schválený

2017

2018

Bežné príjmy - obec

734 173

Bežné príjmy - ZŠ

Schválený rozpočet

2019

Očakávaná
skutočnosť
2019

777 800

743 352

38 653

37 778

Bežné príjmy spolu

772 826

Bežné výdavky -obec

2020

Schválený
rozpočet
2021

Schválený
rozpočet
2022

874 272

908 084

928 884

964 385

35 500

49 027

40 400

41 400

42 400

815 578

778 852

923 299

948 484

970 284

1 006 785

359 908

390 549

393 653

457 136

449 886

415 664

418 314

Bežné výdavky - ZŠ

331 908

363 191

378 173

433 069

450 041

492 006

538 061

Bežné výdavky spolu

691 816

753 740

771 826

890 205

899 927

907 670

956 375

Prebytok bežného
rozpočtu

81 010

61 838

7 026

33 094

48 557

62 614

50 410

0

28 783

394 358

424 358

424 358

0

0

107 170

87 131

418 858

693 183

457 358

0

0

-107 170

-58 348

-24 500

-268 825

- 33 000

0

0

PRÍJMY SPOLU (BP + KP

772 826

844 361

1 173 210

1 347 657

1 372 842

970 284

1 006 785

VÝDAVKY SPOLU (BV + KV)

798 986

840 871

1 190 684

1 583 388

1 357 285

907 670

956 375

Prebytok/schodok
( Bežný R+Kapitálový R

-26 160

3 490

-17 474

-235 731

15 557

62 614

50 410

Finančné operácie - príjmyobec
Finančné operácie - príjmy -ZŠ

107 297

71 790

24 500

269 612

63 000

30000

30000

142

144

0

990

0

0

0

0

0

7 500

30 000

30000

30000

Názov:

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

Schodok kapitálového
rozpočtu:

Finančné operácie- výdavky

Prebytok z finančných
operácií

107 439

71 934

24 500

263 102

33 000

0

0

PRÍJMY CELKOM
(BP+KP+FO )
VÝDAVKY CELKOM(
BV+KV+FO )

880 265

916 295

1 197 710

1 618 259

1 435 842

1000 284

1 036 785

798 986

840 871

1 190 684

1 590 888

1 387 285

937 670

986 375

Rozdiel príjmov
a výdavkov

+81 279

48 557

62 614

50 410

+75 424 +7 026 +27 371

Komentár k rozpočtu:
Bežné rozpočty na roky 2020-2022: prebytkové
Kapitálový rozpočet na rok 2020 : schodkový a bude krytý prevodom z rezervného fondu.
Kapitálový rozpočet na rok y 2020-2021: nie sú plánované

Celkové rozpočty na roky 2020- 2022 : sú prebytkové
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6
0
0
3 (Horváth, Radványi, Szitás)

5. Prerokovanie návrhu VZN 6/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rohovce.
Pán starosta podal výklad k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce. Návrh VZN
bol vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovej stránke obce dňa
29.11.2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN bolo do 09.12.2019.
K návrhu neboli predložené pripomienky. VZN obsahuje zmeny, zvýšenie daní a zvýšenie
sadzby za odpad a drobný odpad. Týmto nariadením sa zrušuje VZN 5/2017 zo dňa
07.12.2017
Zmeny oproti VZN 5/2017:
- ČASŤ DRUHÁ/MIESTNE DANE/ Daň z nehnuteľností § Daň z pozemkov (6) v súlade
s ust.§ 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach právca dane určuje ročnú sadzbu dane
z pozemkov v obci pre jednotlivé skupiny pozemkov nasledovne:
a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 0,60%
b) Záhrady
0,65%
c) Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,65%
d) Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárskej lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy
0,55%
e) Stavebné pozemky
0,75%
(7) Ročné sadzby dane z pozemkov uvedené v odseku 6 v ustanovení § 3 toho VZN sa
nepoužijú v nasledovných prípadoch:
1. Správca dane v súlade s ust. § 8 ods. 4 zákona o miestnych daniach určuje ročnú sadzbu
dane z pozemkov pre jednotlivé skupiny pozemkov (určené podľa § 6 ods. 1 zákona
o miestnych daniach), na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej
energie nasledovne:
- zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,55%
§ 4 Daň zo stavieb (5) Správca dane v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach
určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb v obci za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby , ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,085 eur/ m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,085 eur/ m2
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,850 eur/m2
d) samostatne stojace garáže 0,250 eur/m2
e) stavby hromadných garáží 0,250 eur/m2
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 0,250 eur/m2
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
a) stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
b) administratívu 0,850 eur/ m2

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
c) súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 0,850 eur/ m2
i) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až h) 0,200 eur/ m2
(7) V súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri
viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie vo výške 0,04 eura za každé ďalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
§ 5 Daň z bytov
(4) V súlade s ust. § 16 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje správca dane ročnú sadzbu
dane z bytov v obci Rohovce 0,090 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru neslúžiaceho na podnikanie.
§ 7 Daň za psa
(6) V súlade s ust. § 25 a § 29 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu dane
nasledovne: 6,00 eur za jedného psa a kalendárny rok.
ČASŤ TRETIA/§ 9 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(6) Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s ust. § 78 ods. 1písm a) a § 83
zákona o miestnych daniach, nasledovne:
pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona o miestnych poplatkoch
- pri 110 l alebo 120l zbernej nádobe a dvojtýždňovej frekvencii odvozu 48,00 eur za rok
- pri 1100 l zbernej nádobe a týždennej frekvencii odvozu 950,00 eur za rok
(7) Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s ust. § 78 ods. 1 písm b) a § 83
zákona o miestnych daniach, nasledovne:
pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach vo výške 24,00 eur za
osobu a kalendárny rok tj. pre poplatníka - občana je sadzba 0,0656 € na osobu a
kalendárny deň
(8) Sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad určuje správca dane, v súlade s ust. § 78 ods.
1písm c) a § 83 zákona o miestnych daniach vo výške 0,06 eur za kilogram drobných
stavebných odpadov bez obsahov škodlivín. V praxi sa používajú nasledovné hodnoty:
- fúrik stavebný 50 kg
- dvojkolesový ručný vozík 100 kg
- menší príves za malotraktor, za os. automobil s nosnosťou do 200 kg 200 kg
- príves za osobný automobil s nosnosťou nad 200 kg 400 kg
Uznesenie č. 105/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
s c h v a ľ u j e
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Rohovce číslo 6/2019 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Rohovce
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6
0
0
3 (Horváth, Radványi, Szitás)

6. Prerokovanie návrhu zmien vo VZN č.3/2015 o majetku obce, príloha č.1 (VZN
7/2019). Pán starosta podal výklad k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce. Návrh
VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovej stránke obce dňa
29.11.2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN bolo do 09.12.2019.
K návrhu neboli predložené pripomienky. VZN obsahuje zmeny cien prenájmu
nehnuteľných a hnuteľných vecí, ktorý sú majetkom obce Rohovce. Týmto nariadením sa
zrušuje VZN 3/2015 zo dňa 10.12.2015
Zmeny:
c) nebytové priestory – jednorazový nájom
1. pre obyvateľov obce a miestne organizácie:
- zasadačka požiarnej zbrojnice bez kúrenia 15,00 €/deň
- zasadačka požiarnej zbrojnice s kúrením 30,00 €/deň
- kultúrny dom malá sála bez kúrenia 15,00 €/deň
- kultúrny dom malá sála s kúrením 30,00 €/deň
- kultúrny dom kuchyňa 45,00 €/deň
- kultúrny dom veľká sála bez kúrenia 75,00 €/deň
- kultúrny dom veľká sála s kúrením 150,00 €/deň
2. na podnikateľské účely a pre cudzích:
- zasadačka požiarnej zbrojnice bez kúrenia 50,00 €/deň
- zasadačka požiarnej zbrojnice s kúrením 100,00 €/deň
- kultúrny dom malá sála bez kúrenia 50,00 €/deň
- kultúrny dom malá sála s kúrením 100,00 €k/deň
- kultúrny dom kuchyňa 100,00 €/deň
- kultúrny dom veľká sála bez kúrenia 250,00 €/deň
- kultúrny dom veľká sála s kúrením 500,00 €/deň
- kultúrny dom veľká sála bez kúrenia 25,00 €/hod.
- kultúrny dom veľká sála s kúrením 50,00 €/hod.
- predaj vo vestibule kultúrneho domu 15,00 €/deň
(2) Prenájom hnuteľných vecí:
- mieša 250l 15,00€/deň
Kuchynské potreby:
1. pre obyvateľov obce a miestne organizácie:
- tanier plytký 0,05 €/deň/ks
- tanier hlboký 0,05 €/deň/ks
- tanier dezertný 0,05 €/deň/ks
- misa polievková 0,13 €/deň/ks
- misa na mäso 0,13 €/deň/ks
- misa na šaláty 0,13 €/deň/ks
- miska na kompóty 0,05 €/deň/ks
- šálka na kávu 0,10 €/deň/ks
- cukornička 0,05 €/deň/ks
- soľnička 0,05 €/deň/ks
- pohár 1 dl 0,05 €/deň/ks
- pohár 2 dl 0,05 €/deň/ks

- pohár ½ dl 0,10 €/deň/ks
- pohár na šampanské 0,10 €/deň/ks
- pohár stopkový na víno 0,10 €/deň/ks
- džbán na víno 1 l 0,13 €/deň/ks
- termoska 0,24 €/deň/ks
- príbor komplet 0,10 €/deň/ks
- veľká lyžica 0,05 €/deň/ks
- lyžica na šalát 0,05 €/deň/ks
- vidlica na mäso 0,05 €/deň/ks
- lyžička kávová 0,05 €/deň/ks
- naberačka 0,05 €/deň/ks
- váza 0,05 €/deň/ks
- vývrtka 0,24 €/deň/ks
- nožnice na hydinu 0,24 €/deň/ks
- sekáč zemiakov 0,24 €/deň/ks
- otvárač na konzervy 0,24 €/deň/ks
- krájač chleba 0,95 €/deň/ks
- bandaska 20 l 0,95 €/deň/ks
- hrnce veľké 0,24 €/deň/ks
- hrnce malé 0,13 €/deň/ks
- svietnik 0,05 €/deň/ks
2. na podnikateľské účely a pre cudzích
- tanier plytký 0,05 €/deň/ks
- tanier hlboký 0,05 €/deň/ks
- tanier dezertný 0,05 €/deň/ks
- misa polievková 0,17 €/deň/ks
- misa na mäso 0,17 €/deň/ks
- misa na šaláty 0,17 €/deň/ks
- miska na kompóty 0,05 €/deň/ks
- šálka na kávu 0,11 €/deň/ks
- cukornička 0,05 €/deň/ks
- soľnička 0,05 €/deň/ks
- pohár 1 dl 0,05 €/deň/ks
- pohár 2 dl 0,05 €/deň/ks
- pohár ½ dl 0,11 €/deň/ks
- pohár na šampanské 0,11 €/deň/ks
- pohár stopkový na víno 0,11 €/deň/ks
- džbán na víno 1 l 0,17 €/deň/ks
- termoska 0,35 €/deň/ks
- príbor komplet 0,11 €/deň/ks
- veľká lyžica 0,05 €/deň/ks
- lyžica na šalát 0,05 €/deň/ks
- vidlica na mäso 0,05 €/deň/ks
- lyžička kávová 0,05 €/deň/ks
- naberačka 0,05 €/deň/ks
- váza 0,05 €/deň/ks
- vývrtka 0,35 €/deň/ks
- nožnice na hydinu 0,35 €/deň/ks

- sekáč zemiakov 0,35 €/deň/ks
- otvárač na konzervy 0,35 €/deň/ks
- krájač chleba 1,4 €/deň/ks
- bandaska 20 l 1,4 €/deň/ks
- hrnce veľké 0,35 €/deň/ks
- hrnce malé 0,17 €/deň/ks
- svietnik 0,05 €/deň/ks
Poslanec Karol Szitás došiel o 20:24
Uznesenie č. 106/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
s c h v a ľ u j e
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Rohovce číslo 7/2019 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Rohovce
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2(Horváth, Radványi)

7. Prerokovanie návrhu zmien vo VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za rozvoj obce
Rohovce. Pán starosta podal výklad k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce.
Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovej stránke obce dňa
29.11.2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN bolo do 09.12.2019.
K návrhu neboli predložené pripomienky. VZN obsahuje sadzby poplatku podľa druhu
stavieb na území obce. Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti
podlahovej plochy realizovanej stavby m2. Je to súčet všetkých miestností v nadzemných
podlažiach stavby v zmysle § 6 zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj
v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za rozvoj za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy nadzemnej časti stavby:
1. 10 € za stavby na bývanie
2. 10 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
3. 10 € za priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu
4. 10 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou
5. 10 € za ostatné stavby.

Uznesenie č. 107/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Rohovce číslo 8/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
obce Rohovce
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Horváth, Radványi)

8. Prerokovanie návrhu VZN 9/2019 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 na rok 2020. Pán starosta uviedol, že podstatné
zmeny nie sú navrhnuté jedná sa len o aktualizáciu VZN č. 1/2018 z roku 2018, aby bola
v súlade s novelizovanými zákonmi a normami.
Uznesenie č. 108/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Rohovce číslo 9/2019 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 na rok 2020
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Horváth, Radványi)

K bodu 4. Rôzne
4.1. Obyvateľka Mária Strížová podala sťažnosť na autobusové spoje. Od 15/12/2019 je nový
cestovný poriadok. V dedine už nepremávajú Slovak Lines autobusy, ale spoje zastrešuje
spoločnosť SAD Dunajská Streda, a.s. Najväčší problém spôsobuje, že obmedzili autobusy,
zmenili aj čas odchodov, sú preplnené tým, že idú z Gabčíkova a meškajú, tak ako deti do
školy napr.do Šamorína, tak aj ľudia, ktorí cestujú do Ba za prácou. Poslankyňa Hervay
Rozália, Mgr. navrhla podnet obyvateľky podstúpiť ďalej na dopravnú spoločnosť aj na
TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ.
4.2. Hlavná kontrolórka Ing. Helena Matúsová predložila poslancom návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020. Pri výkone kontrolnej činnosti
postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje zákon č 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Do plánu na 1.polrok 2020 zahrnula 8
kontrol 11 ďalších úloh vyplývajúcich zo zákona § 18f zákona č 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.

Uznesenie č. 109/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2020, ktorý je v zmysle §
18e zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
b) poveruje
Hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol na základe plánu kontrol na 1.polrok 2020
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Horváth, Radványi)

Došiel poslanec Radványi Zoltán, Ing. (o 21:00)
4.3. Hlavná kontrolórka Ing. Helena Matúsová krátku správu o mimoriadnej inventarizácie
školskej jedálne zo dňa 03.12.2019. Stav skladu bol v poriadku. Bude vyhotovená zápisnica,
kde budú uvedené nedostatky napr. chýbajúce cenové ponuky. Poslanec Szabo Attila navrhol
kúpiť novú váhu do školskej jedálne.
4.4. Anastázia Ambrusová riaditeľka Materskej škôlky informovala prítomných, že
priebehu týždňa príde inšpektorka a donesie zápisnicu z kontroly zo dňa 11.11.2019.
4.5. Alica Szilassyová riaditeľka Základnej školy s VJM v Rohovciach informovala
prítomných, že dostali 3zápisnice z inšpekcie a všetko bolo v poriadku. Ďalej informovala, že
postupne obnovujú zariadenia v školskej jedálni, napr. nakúpili nový krájač na zeleninu.
Po vyčerpaní programu sa pán starosta ujal slova a konštatoval, že bol vyčerpaný program
dnešného rokovania a vyhlásil zasadnutie za ukončené.

Overovatelia:
......................................................
Zsolt Herberger
Zapísala:
..................................................
Monika Fehérová

.....................................................
Blažej Horváth

.......................................................
Zoltán László
starosta obce

