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: 70-3/2021
V Rohovciach dňa 29.06.2021

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prítomní podľa prezenčnej listiny v prílohe č. 1.
NÁVRH PROGRAMU :
1. Otvorenie - kontrola plnenia uznesení
2. Interpelácie poslancov
3. Prerokovanie žiadostí
4. Úprava rozpočtu na rok 2021
5. Rôzne

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Zoltán László, starosta obce. Privítal všetkých
prítomných a informoval, že sú prítomní siedmi poslanci, neprítomní (Zsolt Herberger,
Rozália Hervay Mgr.) a zastupiteľstvo je uznášaniaschopné (viď. prezenčná listina). 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: Pavol Horváth, Štefan Rublík
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 - kontrola plnenia uznesení
2. Interpelácie poslancov
3. Prerokovanie žiadostí
4. Úprava rozpočtu na rok 2021
5. Rôzne
Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.05.2021 (č.
09-22/2021) predložil starosta obce.
Uznesenia č.09-22/2021 splnené.

Na uznesenie č. 10/2021 podali odvolanie dňa 25.06.2021. (viď.spis č. 109/2021 OcÚRo).
Uznesenie č. 14, 15 - ekonómka Ing.Piroska Orbánová upozornila obecné zastupiteľstvo , že
prenájom nebytových priestorov z právneho hľadiska nemôže byť bezplatne, ale musí byť za
symbolickú cenu napr. za 1€.
Uznesenie č. 20- bola kúpená kosačka (traktor) od Telervis Gabčíkovo- Rublik Oskár, za
3 993,00€ .

Uznesenie č. 23/2021 :
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;
2) berie na vedomie
plnenie uznesení č. 09-22/2021 zo zasadnutia 11.05.2021

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Zs.Herberger, R.Hervay Mgr.)

Uznesenie č. 24/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
zrušuje
uznesenia č. 14/2021 a uznesenia č. 15/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa
11.05.2021

Hlasovanie:

za:
7
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Zs.Herberger, R. Hervay Mgr.)

Uznesenie č. 25/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

1) schvaľuje
prenájom na rok, pre žiadateľa Zsolt Lelkes na nebytové priestory v suteréne
obecného úradu v Rohovciach súp. č. 164 vo výmere 14,45m2 a 17,85m2 vo výške
1€ ročne za účelom vykonávania športových tréningov.
2) nariaďuje
prenajímateľovi nebytových priestorov v suteréne obecného úradu v Rohovciach
súp.č. 164 vypracovanie prevádzkového poriadku posilňovne.

Hlasovanie:

za:
7
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Zs.Herberger, R. Hervay Mgr.)

Uznesenie č. 26/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
prenájom na rok, pre organizáciu Csemadok Základná organizácia Rohovce (930 30
Rohovce 385, IČO 001777170310) na nebytové priestory na 1.poschodí obecného úradu
v Rohovciach súp. č. 164 vo výmere 11,66m2 a 27,97m2 vo výške 1€ ročne za účelom
podpory kultúrneho života v obci.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Zs.Herberger, R. Hervay Mgr.)

K bodu 2. Interpelácie poslancov
Neboli žiadne interpelácie.

K bodu 3. Prerokovanie žiadostí
3.1. Pán starosta uviedol, že obyvatelia Piroska Csiba Orbán, Jozef Csiba dňa 25.05.2021
podali odvolanie na uznesenie č. 10/2021 z obecného zastupiteľstva zo dňa 11.05.2021
a odôvodňujú tým, že chcú poznať presný dôvod odmietnutia. (Spis 109/2021 OcÚRo)
Rozprava: K slovu sa dostala matka Ing. Piroska Orbánová , ospravedlnila svoju dcéru, ktorá
sa nevedela zúčastniť zasadnutia. V krátkosti uviedla, že žiadatelia chceli 30m2 z verejného
priestranstva, aby rozšírili dvor, nikoho by neblokovali a prístupová cesta by zostala
v pôvodnej šírke. Nemali informáciu, že aj druhí žiadatelia podali žiadosť na pozemok par.č.
2/1 k.ú. Rohovce. Navrhla, aby sa poslanci osobne došli pozrieť, kde sa presne nachádza
pozemok, akú časť a koľko m2 žiadali žiadatelia. Podotkla, že druhí žiadatelia nemôžu žiadať
prístupovú cestu k pozemku ani dvor, keď nie sú vlastníci nehnuteľnosti, ku ktorému žiadajú
pozemok.

Poslanec Ing. Radványi Zoltán navrhol, aby sa dohodli oba žiadatelia, podali presný návrh
obecnému zastupiteľstvu, aby bola spokojnosť u oboch strán.
Poslanec Szitás K. bol osobne sa pozrieť a uviedol, že neďaleko sa nachádza elektrický stĺp,
čo treba vziať do úvahy.
Poslanci sa dohodli, že pred ďalším zasadnutím obecného zastupiteľstva pôjdu na miestne
prešetrenie, aby zistili reálny stav.
Uznesenie č. 27/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
nariaďuje
a) odloženie rozhodnutia žiadosti obyvateľov Piroska Csiba Orbán
a Jozef Csiba ohľadom odpredaja pozemkov par.č. par.č. 2/1,2/6 a 2/42
k.ú. Rohovce, parcely registra „C“ vedený na LV367 vo výmere 30m2 na
ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
b) miestne prešetrenie.
Hlasovanie:

za:
7
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Zs.Herberger, R. Hervay Mgr.)

3.2. Pán starosta uviedol ďalšiu žiadosť obyvateľa Ádáma Szitása, ktorý žiadal prenájom
nebytových priestorov obecného úradu súpisné číslo 164 na iné účely. Miestnosť by mu
slúžila na učenie a vykonávanie podnikateľských činností.

Uznesenie č. 28/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
prenájom na rok, pre žiadateľa Ádám Szitás na základe VZN 7/2019 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rohovce, článok I, 1) Prenájom
nehnuteľných vecí b) nebytových priestorov „- na podnikateľské účely“ na nebytový
priestor na 1.poschodí obecného úradu v Rohovciach súp. č. 164 vo výmere 12,65m2 za
32€/ m2/ rok. (Spis 256/2021 OcÚRo)
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

5
2
0
2 (Zs.Herberger, R. Hervay Mgr.)

3.3. Pán starosta uviedol ďalšiu žiadosť obyvateľa Mgr.Adama Poláčeka, ktorý žiadal
prenájom nebytových priestorov obecného úradu súpisné číslo 164 na iné účely. Miestnosť by
mu slúžila na skúšky kapely. (Spis 268/2021 OcÚRo)

Uznesenie č. 29/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
prenájom na rok, pre žiadateľa Adam Polaček na základe VZN 7/2019 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rohovce, článok I, 1) Prenájom
nehnuteľných vecí b) nebytových priestorov „- na iné účely“ na nebytový priestor na
1.poschodí obecného úradu v Rohovciach súp. č. 164 vo výmere 16,95 m2 za 15€/ m2/
rok.
Hlasovanie:

za:
7
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Zs.Herberger, R. Hervay Mgr.)

3.4 Ďalšia podaná žiadosť je o predĺženie nájomnej zmluvy, pre obyvateľa Alfréd Halász.
Predmetom žiadosti sú dve skladové priestory vo výmere 94,20m2, pod súpisným číslom 153,
vedený na LV 367. Doteraz platil za nájom štvrťročne 753,60€. (Spis č.269/2021OcÚRo)

Uznesenie č. 30/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na rok, na nebytové priestory, vo výmere 94,20m2, pod
súpisným číslom 153 v Rohovciach, vo výške 753,60 € štvrťročne s mesačnou
výpovednou lehotou pre obyvateľa Alfréd Halász, bytom Rohovce 166.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Zs.Herberger, R. Hervay Mgr.)

3.5. Pán starosta uviedol ďalšiu žiadosť obyvateľky p.Žárovej (SPIS 216/2021 OcÚRo),
ktorá žiada úpravu cesty tak, aby dažďová voda nestekala na jej pozemok súp.č. 344, žiadosť
podložila aj fotkami.
Poslanec P. Horváth navrhol, že pre lepšie ohodnotenie a riešenie situácie, by mala
žiadateľka najprv urobiť poriadok pred domom.
Poslanec K. Szitás podotkol, že ulica má presne spád na smer , kde býva p. žiadateľka,
smerom k jazeru. V budúcnosti treba v najhlbšom bode dať spraviť vsakový blok na dažďovú
vodu.
Uznesenie č. 31/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
nariaďuje
odklad žiadosti, p. Žárovej na úpravu cesty, kvôli spádu dažďovej vody z dôvodu
neúpravy okolia nehnuteľnosti súp.č. 344 a pri ceste par.č.191 k.ú. Rohovce .
Hlasovanie:

za:
7
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Zs.Herberger, R. Hervay Mgr.)

3.6. Pán starosta pokračoval ďalšou žiadosťou, čo podala spoločnosť ZOHŽO. Sk (Spis č.
237/2021OcÚRo). Žiadali o stanovisko k funkčnému využitiu pozemku pre účely drobnej
stavby unimobunka a prístrešok, zberné miesto pre ďalej použiteľné predmety „RE-USE“
na par.č. 171/17 k.ú. Rohovce (Zberný dvor) vo výmere 25 m2.
Uznesenie č. 32/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
povoľuje
umiestnenie drobnej stavby (unimobunka a prístrešok) vo výmere 25m2, pre účely, ako
zberné miesto na par.č. 171/17 k. ú. Rohovce (Zberný dvor) pre ďalej použiteľné
predmety „RE-USE“
Hlasovanie:

za:
7
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Zs.Herberger, R. Hervay Mgr.)

3.7. Pán starosta uviedol ďalšiu žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie z rozpočtu obce
(Spis 250/2021OcÚRo) pre Rímskokatolickú cirkev farnosť Báč, účel dotácie by bol na
odborný dohľad spôsobilej osoby pri odstraňovaní cementových omietok na Kostole
sv.Ondreja v Rohovciach, predpísaný Krajským pamiatkovým úradom v Trnave, č. KPUTT2018/21357-3/96457/PET. Poslanec Z. Radványi sa pýtal presný harmonogram
rekonštrukčných prác. Poslanci ďalej navrhli, aby na ďalšie zastupiteľstvo pozvali aj pána

farára ThLic. Ladislav Schranko, PhD., aby prezentoval približne ako budú prebiehať
rekonštrukčné práce, približný časový harmonogram.
Uznesenie č. 33/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
žiada
a) Rímskokatolickú cirkev, farnosť Báč doplniť žiadosti o poskytnutie mimoriadnej
dotácie z rozpočtu obce o presný harmonogram rekonštrukčných prác na Kostole
sv. Ondreja v Rohovciach.
b) p.starostovi obce pozvať pána farára ThLic. Ladislav Schranko, PhD.na ďalšie
zasadnutie, aby osobne prezentoval priebeh rekonštrukčných prác na Kostole
sv.Ondreja v Rohovciach.
Hlasovanie:

za:
7
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Zs.Herberger, R. Hervay Mgr.)

3.8. Pán starosta uviedol ďalšiu žiadosť, ktorú podala Dobrovoľný hasičský zbor
v Rohovciach o kúpu vozidla LIAZ 101.860.Karosa K-25 CAS (cisternová automobilová
striekačka), čo prezentoval pán Peter Varga.
Rozprava:
Peter Varga vravel, že auto je vynovené k žiadosti pripojil technický opis, parametre a fotky.
Cena vozidla by bola 475000CZK v prepočte cca 18 700€
Poslanec K.Szitás sa opýtal koľko ročné auto a sumár všetkých nákladov spojené s prepisom
a zaobstaraním auta.
Rok výroby vozidla je 1986. Cena auta je v prepočte 18 700€, prepis, STK a emisná by stáli
cca 550€. Vozidlo má výšku 3,2m, preto je potrebné výmena dverí na požiarnej zbrojnici.
Predbežná cenová kalkulácia výmena dverí bola cca 1600€. Takže celkové náklady vozidla
a náklady spojené s ním sú cca 20850€-22.000€.
Ďalej p.starosta podal návrh na schválenie sumy 1570€ na vstavanú skriňu pre materskú školu
v Rohovciach.
Poslanci podali návrh na kúpu chladničiek do kultúrneho domu. Tie, ktoré sa nachádza
v súčasnosti v kultúrnom dome sú opotrebované a nefungujú. Na základe cenovej ponuky by
chladničky stáli 5000€.
Pán starosta ešte podal návrh na schválenie sumy vo výške 4.715€ na rekonštrukciu cesty.
Riaditeľka PhDr. Alica Szilassyová dostala cenovú ponuku na vytvorenie webovej stránky pre
ZŠ s VJM- Alapiskola, Rohovce vo výške 1260€
Poslanec Lentulay I. navrhuje studňu na verejnom priestranstve pred obecným úradom (par.č.
109 k.ú. Rohovce), kde je detské ihrisko a tak isto prístrešok aby deti aj ich rodičia mali tieň.
Ďalej navrhuje rozmiestnenie smetných nádob po dedine. Nie je spokojný ani
s rozmiestnením zastávkami autobusov, navrhuje zjednotiť, aby to bolo komfortnejšie pre
cestujúcich ako aj pre šoférov autobusov. Napríklad využiť verejné priestranstvo par. č. 113/2
k. ú. Rohovce, umiestniť sem zastávky a je to bezpečnejšie pre cestujúcich, nemusia čakať pri
hlavnej ceste a nemusí byť narušená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.

Poslanec K. Szitás navrhol chodník na školskej ulici. Poslanec I. Lentulay navrhol aj chodník
smerom na futbalové ihrisko. Pán poslanec P.Horváth vravel, že chodníky už riešili
s odborníkom, a sú cesty v obci, kde vytvorenie chodníkov je neuskutočniteľné.

Uznesenie č. 34/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
1) schvaľuje
a) Kúpu vozidla LIAZ 101.860.Karosa K-25 Cas (cisternová automobilová
striekačka) a náklady spojené s ním (prepis, výmena dverí, údržba) do 22.000€
b) Kúpu vstavanej skrine pre Materskú školu v Rohovciach v hodnote 1.562€
c) Kúpu chladničiek v hodnote do 5.000€ do kultúrneho domu.
d) Sumu do 4.715€ na rekonštrukciu cesty
e) Sumu do 1.260€ na vytvorenie web stránky pre Základnú školu v Rohovciach
s VJM- Alapiskola Rohovce.
2) poveruje
Pána starostu na dojednanie podmienok na vytvorenie webovej stránky pre základnú
školu v Rohovciach
Hlasovanie:

za:
7
proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (Zs.Herberger, R. Hervay Mgr.)

K bodu 4. Úprava rozpočtu na rok 2021
Pán starosta požiadal účtovníčku obce pani Ing. Pirosku Orbánovú, aby oboznámila
prítomných s návrhom zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021 obce Rohovce.
Ing. Piroska Orbánová uviedla, že návrh je spracovaný v súlade s § 14 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021 obec Rohovce bol
zverejnený na webovej stránke obce dňa 11.06.2021 a vyvesený na úradnej tabuli dňa
11.06.2021. Neboli doručené žiadne pripomienky do dňa 25.06.2021. Návrh bol zvesený dňa
28.06.2021.
Uznesenie č. 35/2021 :
Obecné zastupiteľstvo obce Rohovce v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) b e r i e n a v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky k predloženému návrhu 1.
Rohovce na rok 2021

zmeny rozpočtu obce

b) s c h v a ľ u j e
1/zmenu v čerpaní prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky na základe
pozmeňovacích návrhov poslancov a starostu obce nasledovne:
Zdroj:

Klasifikácia Položka: Názov:

Pôvodná

Upravená
suma:

Zmena

suma:
46

0170

821 005

Splátka úveru

46

0451

717 002

Vybudovanie cesty

46

0320

717 003

Prístavba a prestavba
požiarnej zbrojnice

46

0320

714 005

Nákup požiarneho
auta

46

0431

717 002

Zníženie energetickej
náročnosti budovy AB

46

0911

713 001

Nákup vstavanej
skrine do MŠ

46

46

46

0620

0620

0820

713 004

711 005

713 004

0

30 000

13 000

+ 4 715

17 715

4 000

0

4 000

0

+ 22 000

22 000

53 000

+ 21 000

74 000

1 562

1 562

+ 4000

4 000

+10 000

10 000

+
5 000

5 000

+
0

Nákup traktorovej
kosačky

0

Vypracovanie
územného plánu

0

Nákup chladničiek do
kultúrneho domu

0

Spolu:

30 000

100 000

Sumarizácia čerpania rezervného fondu:
Skutočnosť k 1.1.2021:
prevod zostatku z roku 2019:
príjem spolu:

100 236,86 €
+ 122 929,48 €
223 166,34 €

čerpanie v roku 2021 po 1. rozpočtovom opatrení celkom

+ 68 277

168 277

- 168 277 €
stav po 1. úprave k 29.6.2021:

54 889,34 €

2) zmenu rozpočtu obce Rohovce na rok 2021 rozpočtovým opatrením č.1
a/ v zmysle Vnútorného predpisu č.2/2019 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 z.n.p. )
b/ v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b /, c/ , d/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov / povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie
výdavkov a povolené prekročenie a viazanie finančných operácií/
c/ v zmysle §36 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo
finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
podľa predloženého návrhu a so schválenými zmenami nasledovne:

-

Výstavba ciest + 4715 €
Vstavaná skriňa – MŠ + 1562 €
Nákup požiarneho auta - 22 000 €
Nákup chladničiek + 5 000 €

Názov:

Rozpočet
pôvodný na rok
2021:

Rozpočtové
opatrenie č.1/2021
z 29.6.2021

Bežné príjmy - obec

884 527

Bežné príjmy - ZŠ

40 140

Bežné príjmy spolu

924 667

1 021 574

Bežné výdavky -obec

460 647

535 731

Bežné výdavky - ZŠ

442 316

482 702

Bežné výdavky spolu

902 963

1 018 433

21 704

Prebytok bežného rozpočtu

978 433
43 141

+ 3141

Kapitálové príjmy

394 358

395 011

Kapitálové výdavky

467 948

567 128

Schodok kapitálového rozpočtu:

- 73 590

- 172 117

PRÍJMY SPOLU (BP + KP

1 319 025

1 416 585

VÝDAVKY SPOLU (BV + KV)

1 370 911

1 585 561

Schodok

-51 886

-168 976

Finančné operácie - príjmy-obec

130 000

207 989

Finančné operácie - príjmy -ZŠ

0

Finančné operácie- výdavky

30 000

Prebytok z finančných operácií

100 000

178 618

PRÍJMY CELKOM (BP+KP+FO )

1 449 025

1 625 203

VÝDAVKY CELKOM( BV+KV+FO )

1 400 911

1 615 561

Rozdiel príjmov a výdavkov

48 114

( Bežný R+Kapitálový R

629
30 000

9 642

Komentár k rozpočtu:

Bežný rozpočet prebytkový.
Kapitálový rozpočet schodkový
a bude krytý prevodom z rezervného fondu v rámci finančných operácií .

Celkový rozpočet je prebytkový.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Zs.Herberger, R. Hervay Mgr.)

K bodu 5. Rôzne
5. 1. Hlavná kontrolórka Ing. Helena Matúsová predložila návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2021. Návrh bol zverejnený na webovej stránke obce dňa
08.06.2021 zvesený dňa 24.06.2021. Neboli doručené žiadne pripomienky do dňa 24.06.2021.
Ďalej predložila návrhy správ o výsledkoch kontrol na základe schváleného harmonogramu
vykonania kontrol na 1. polrok 2021 ev.č. :
HK/04/2021 – Správa o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami
a správnosti ročnej účtovnej závierky ZŠ s VJM- Alapiskola, Rohovce za rok 2020
HK/05/2021 – Správa o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami
Školskej jedálne pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Rohovce za rok 2020
HK/06/2021- Správa o výsledku kontroly zákonnosti a účinnosti vykonávania finančnej
kontroly v obci Rohovce v 1. polrok 2021
HK/07/2021- Správa o výsledku kontroly konsolidovanej účtovnej závierky obce
Rohovce za rok 2020
V kontrolovaných oblastiach za kontrolované obdobie neboli zistené závažné nedostatky.

Uznesenie č. 36/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
1. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2021, ktorý je
v zmysle § 18e zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
2. poveruje
hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol na základe plánu kontrol na 2.polrok
2021
3. berie na vedomie
správy hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontrol na 1. polrok 2021
(HK/04/2021, HK/05/2021, HK/06/2021, HK/07/2021)
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Zs.Herberger, R. Hervay Mgr.)

5.2.Pán starosta ďalej uviedol návrh na schválenie zmluvy o nájme pozemku par.č. 173/1 k.ú.

Rohovce o výmere 25m2 na dobu určitú (3mesiace) v hodnote 1€ pre ZMRŠ pri ZŠ
Rohovce, IČO: 35626356189 na uskutočnenie drobnej stavby altánok a po jeho vybudovaní
bude bezplatne prevedený do majetku prenajímateľa. (Spis č. 166/2021+prílohy)
Uznesenie č. 37/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
a) zmluvu o nájme pozemku par.č.173/1 k.ú. Rohovce, vedený na LV 367, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25m2 na dobu určitú (3mesiace)
v hodnote 1€ pre ZMRŠ pri ZŠ Rohovce, o.z., IČO 35626356189 na uskutočnenie
drobnej stavby(altánok).
b) po vybudovaní drobnej stavby (altánok), bezplatné prevedenie do majetku
prenajímateľa (Obce Rohovce)
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Zs.Herberger, R. Hervay Mgr.)

5.3. Pán starosta ďalej uviedol, že dňa 30.7.2021 a 28.08.2021 nahlásili svadbu a funkciu

sobášiaceho, kvôli neprítomnosti nebude môcť vykonať. Obecné zastupiteľstvo na uvedené
dni musí vymenovať sobášiaceho medzi radov poslancov. Navrhuje vymenovať poslanca
Karola Szitása.

Uznesenie č. 38/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
poveruje
poslanca Karola Szitása s výkonom funkcie sobášiaceho na dni 30.07.2021 a 28.08.2021

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Zs.Herberger, R. Hervay Mgr.)

Pán starosta informoval prítomných, že dňa 9.júla 2021 o 17:00 na školskom dvore sa
uskutoční „Deň rodiny“ . Usporiadatelia sú ZMRŠ pri ZŠ a MŠ v Rohovciach a Obec
Rohovce.
Poslanci sa rozhodli usporiadať Deň obce v auguste priebežný dátum by bol 13.08.2021
alebo 14.08.2021 a závisí to aj na základe vývoja epidemiologickej situácie.
Po vyčerpaní programu pán starosta konštatoval, že bol vyčerpaný program dnešného
rokovania a vyhlásil zasadnutie za ukončené.

Overovatelia:

......................................................
Pavol Horváth
Zapísala:

..................................................
Monika Fehérová

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

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

