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IČO: 00305715; DIČ: 2021168985, e-mail: ocurohovce@stonline.sk
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V Rohovciach dňa 13.12.2012

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Bod č. 1
Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rohovciach otvoril starosta obce, Bc. Eugen
Horváth. Privítal poslancov a ostatných prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je
prítomných 7 poslancov. Zo zasadnutia sa z pracovných dôvodov ospravedlnil Ing. Zoltán
Radványi a Mgr. Ing. Monika Lászlóová telefonicky avizovala, že z pracovných dôvodov tiež
bude meškať. Pán starosta konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať
a uznášať sa. Oboznámil prítomných s programom a navrhol zmenu poradia prerokovávania
bodov programu tak, že sa prerokujú dva návrhy VZN (body 6. a 7.) a až po ich schválení sa
bude rokovať o rozpočte na rok 2013 a na roky 2014-2015 (bod 5.). Poslanci v pomere 7/0/0
schválili takto upravený program zasadnutia. Za overovateľov zápisnice určil poslancov
Ondreja Csölleho a Miroslava Pálffyho, za zapisovateľa Ing. Eugen Borbélya.
Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení zo zasadnutia konaného dňa
04.10.2012. Konštatoval, že na tomto zasadnutí bolo prijatých 6 uznesení (č. 108 až 113)
a všetky boli splnené.

Bod č. 2
Interpelácie poslancov
Pán starosta na otázku poslanca Ondreja Csölleho v súvislosti prácami na Požiarnej
zbrojnici informoval prítomných o pripravovaných a prebiehajúcich prácach, kde sa
v priebehu jesene zistilo, že kanalizačné potrubie pod budovou je pravdepodobne poškodené,
lebo odpadová voda neodteká do žumpy. Budúci rok budeme musieť vybaviť napojenie
požiarnej zbrojnice na verejnú kanalizáciu a opraviť narušenú statiku budovy. V štádiu
riešenia je aj plynofikácia zasadačky, vnútorné rozvody ústredného kúrenia sú už prakticky
hotové, na prípojku ešte nemáme súhlas od SPP, ale v druhom januárovom týždni by sme už
mohli kúriť plynom.

Bod č. 3
Prerokovanie žiadostí
3.1. Pán starosta informoval prítomných, že Obec Macov uznesením Obecného
zastupiteľstva zo dňa 24.09.2012 požiadala o vstup obce Macov do spoločného školského
obvodu s obcou Rohovce.

Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania súhlasili s uzatvorením
„Dohody o vytvorení spoločného školského obvodu Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským Rohovce 106 – Alapiskola Nagyszarva 106 medzi Obcou Macov
a Obcou Rohovce“ (U-114).
3.2. Pán starosta informoval prítomných, že PaedDr. Edit Lelkes riaditeľka Základnej
školy požiadala o vyplatenie nevyčerpanej dovolenky v počte 30 dní, ktorú nemohla vyčerpať
z dôvodu, že počas dlhodobej pracovnej neschopnosti pani PaedDr. Alice Szilassyovej, keď
bola poverená funkciou riaditeľky školy, okrem plnenia povinností riaditeľa musela
vykonávať v jednej osobe aj funkciu zástupcu riaditeľa školy na úkor dovolenky a prázdnin.
Pán starosta v rámci svojej právomoci súhlasil vyplatením 30 dní nevyčerpanej dovolenky.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie
vyplatenie nevyčerpanej dovolenky riaditeľky Základnej školy s VJM Rohovce PaedDr.
Edit Lelkes v počte 30 dní (U-115).
3.3. Pán starosta informoval o žiadosti Základnej školy s VJM Rohovce, v ktorej
žiadajú Obecné zastupiteľstvo obce Rohovce o odporúčanie realizovať návrh na zapožičanie
čestného názvu školy: „Základná škola Sándora Petıfiho s vyučovacím jazykom maďarským
– Petıfi Sándor Alapiskola Nagyszarva“. V zdôvodnení uvádzajú, že výber čestného mena
nebol náhodný a zakladá sa na vyznávaní podobných morálnych hodnôt básnika a našej školy.
Jeho myšlienky, jednoduchosť, životné úvahy ich fascinujú, vyvolávajú obdiv, vhodný na
nasledovanie. V roku 2013 budeme oslavovať 190. výročie narodenia Sándora Petıfiho, pre
školu by bolo obrovskou výzvou pracovať v duchu básnika Petıfiho a slávnostne prijať do
názvu školy meno romantického básnika, revolucionára, predstaviteľa jednoduchého ľudu.
Chceli by ďalej šíriť jeho duševné hodnoty, čerpať silu z jeho hrdinstva. V priebehu
prerokovania žiadosti sa dostavila na zasadnutie Mgr. Ing. Monika Lászlóová.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania na základe predloženého
návrhu Riaditeľstva Základnej školy s VJM Rohovce odporúča realizovať návrh na
zapožičanie čestného názvu školy: „Základná škola Sándora Petıfiho s vyučovacím
jazykom maďarským Rohovce 106 – Petıfi Sándor Alapiskola Nagyszarva 106“ (U-116).
3.4. Pán starosta informoval poslancov s ďalšou žiadosťou Základnej školy s VJM
Rohovce o poskytnutí finančného príspevku na usporiadanie lyžiarskeho výcviku. Jedná sa
o troch žiakov a navrhol prispieť so sumou 10,00 € na jedného žiaka.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili poskytnutie
finančného príspevku na účasť na lyžiarskom výcviku vo výške 10,00 € na jedného
žiaka, v celkovej sume 30,00 € pre troch žiakov (U-117).
3.5. Pán starosta informoval prítomných o podaní obyvateľa obce pána Gábora
Horvátha, v ktorom uviedol a fotografiou zdokladoval, že pred jeho rodinným domom
súpisné číslo 285 počas prívalových dažďov, ktoré v poslednom období sa vyskytujú čoraz
častejšie dochádza k nadmernému hromadeniu dažďových vôd. Tento stav sa zhoršil odvtedy,
keď jeho susedia oproti (obyvatelia rodinného domu súpisné číslo 40 a 327) vybudovali nové
chodníky vo výške nad úrovňou cestného telesa. Nakoľko v uvedenej lokalite len pán Horváth
má v pivničných priestoroch rodinného domu garáž, v jeho prípade hrozí zaplavenie
pivničných priestorov priamo z ulice počas prívalových dažďov. Žiadal zabezpečiť
vybudovanie jarkov vedľa cestného telesa a umiestniť uličné vpuste a vsakovacie šachty.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili ako prioritu obce
v roku 2013 vyriešenie ochrany predmetnej lokality na Kozom rade (časť ulice pred
rodinnými domami súpisné číslo 67, 285, 68, 43, 40) pred vnútornými vodami, kde počas
prívalových dažďov dochádza k nadmernému hromadeniu dažďových vôd

vybudovaním jarkov, osadením uličných vpustí, osadením vsakovacích šácht a vsakov
(U-118).

Bod č. 4
Prerokovanie zmeny Rozpočtu obce Rohovce na rok 2012
Pán starosta predložil návrh na zmenu rozpočtu obce Rohovce na rok 2012
Rozpočtovým opatrením č. 5. Návrh 5. úpravy rozpočtu bol spracovaný v súlade so
zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Návrh bol poslancom zaslaný
poštou v podrobnom členení podľa zdrojov a rozpočtových položiek. Do návrhu boli
zapracované všetky zmeny v príjmovej a výdavkovej časti, ktoré nastali od 4. úpravy.
V príjmovej časti zmena sa týkala transferov zo štátneho rozpočtu (+ 10 260 €), ako aj
vlastných príjmov obce (+ 7 978 €), vlastných príjmov základnej školy (+ 1 721 €) a príjmov
z finančných operácií (+ 11 280 €). Vo výdavkovej časti zmena sa týkala bežných výdavkov
obce zo štátneho rozpočtu (+ 1 085 €), vlastných výdavkov obce (+ 1 884 €) a bežných
výdavkov základnej školy zo štátneho rozpočtu (+ 9 386 €), vlastných výdavkov (+ 1 141 €)
a kapitálových výdavkov (+ 11 280 €).
Riaditeľka základnej školy PaedDr. Edit Lelkes písomne dodala návrh úpravy
rozpočtu Školského klubu, Školskej jedálne a Základnej školy a požiadala poslancov
o schválenie úpravy rozpočtu na rok 2012.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania na základe návrhu
riaditeľky ZŠ schválili zmenu rozpočtu Školského klubu, Školskej jedálne a Základnej
školy s VJM Rohovce pre rok 2012 nasledovne (U-119):
Rozpočet Školského klubu pre rok 2012:
Príjmová časť
Schválený
rozpočet (v €)
Poplatky za ŠK
960
Výdavková časť
Schválený
rozpočet (v €)
Dotácia od obce
14 701
Vrátené príjmy
960
Celkom
15 661
Rozpočet Školskej jedálne pre rok 2012:
Príjmová časť
Schválený
rozpočet (v €)
Platby za stravné
6 200
Úroky
0
Celkom
6 200
Výdavková časť
Upravený
rozpočet-I (v €)
Dotácia od obce
22 224
Vrátené príjmy
6 200
Stravovanie – hmotná núdza
249
Celkom
28 673

Úprava (v €)
+ 48
Úprava (v €)
+ 92
+ 48
+ 140

Úprava (v €)
- 856
+1
- 855
Úprava (v €)
0
- 856
+ 228
- 628

Rozpočet po
úprave (v €)
1 008
Rozpočet po
úprave (v €)
14 793
1 008
15 801

Rozpočet po
úprave (v €)
5 344
1
5 345
Rozpočet po
úprave (v €)
22 224
5 344
477
28 045

Rozpočet Základnej školy s VJM pre rok 2012:
Príjmová časť
Upravený
rozpočet (v €)
Príjmy z prenájmu
2 500
Príjmy z dobropisov
126
Úroky
0
Dar
85
Celkom
2 711
Upravený
Výdavková časť
rozpočet V-4
Mzdy
127 354
Poistné a príspevky
44 257
Prevádzkové náklady
35 236
Normatívne fin.prostriedky spolu
206 847
Vzdelávacie poukazy
1 670
Dopravné žiakom
1 946
Prísp. na žiakov zo soc.znev.prostr.
200
Nenormatívne fin.prostr. spolu
3 816
Vrátené príjmy
2 626
Dotácia od obce – lyžiarsky výcvik
0
Dotácia od obce – škola v prírode
0
Prostr. z rozpočtu obce spolu
2 626
Dary
85
Príspevky a dary spolu
85
Školské potreby – hmotná núdza
100
Iné zdroje spolu
100
Celkom
213 474

Úprava (v €)
+ 2 603
0
+ 10
- 85
+ 2 528
Úprava (v €)
+ 3 900
+ 900
- 4 800
0
+ 1 091
+ 1 609
+ 67
+ 2 767
+ 1 801
+ 36
+ 105
+ 1 942
- 85
- 85
-17
-17
+ 4 607

Rozpočet po
úprave (v €)
5 103
126
10
0
5 239
Rozpočet po
úprave (v €)
131 254
45 157
30 436
206 847
2 761
3 555
267
6 583
4 427
36
105
4 568
0
0
83
83
218 081

Hlavná kontrolórka Ing. Helena Matúsová v zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila stanovisko
k návrhu 5. úpravy rozpočtu obce Rohovce na rok 2012 a nakoľko návrh 5. úpravy rozpočtu
obce na rok 2012 bol zostavený v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a vnútornými
predpismi a bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote
odporučila obecnému zastupiteľstvu predložený návrh 5. úpravy rozpočtu obce schváliť.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie
Stanovisko Ing. Heleny Matúsovej hlavnej kontrolórky k návrhu 5. úpravy rozpočtu
obce Rohovce na rok 2012 (U-120).
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania schválili zmenu rozpočtu
na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 5
a) v zmysle Vnútorného predpisu č. 4/2009 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo
štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na
konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel
daru do rozpočtu obce (Usmernenie k aplikácii § 14 zákona číslo 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) zákona číslo 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

Pôvodný
rozpočet
2012 (v €)

Rozpočtové
opatrenie
č.1
2012 (v €)

Rozpočtové
opatrenie
č.2
2012 (v €)

Rozpočtové
opatrenie
č.3
2012 (v €)

Rozpočtové
opatrenie
č.4
2012 (v €)

Rozpočtové
opatrenie
č.5
2012 (v €)

Bežné príjmy – obec
Bežné príjmy – ZŠ
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky – obec
Bežné výdavky – ZŠ
Bežné výdavky spolu
Prebytok bežnéhorozpočtu
Kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
Schodok kapitál. rozpočtu
Finančné operácie – príjmy
Finančné operácie– výdavky
Rozdiel finančnýchoperácií
Spolu príjmy – celkom
Spolu výdavky – celkom

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

508 969
9 660
518 629
287835
225 197
513 032
+ 5 597
0
0
0
138
0
+ 138
518 767
513 032

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
557 475 563 372 586 372
+ 6 781 + 3 651
+3 651
0
0
0
2 600 180 005 180 005
-2 600 -180005 -180005
1 238 180 143 180 143
0
0
0
+1 238 +180143 +180143
565 494 747 166 770 166
560 075 743 377 766 377

598 390
11 592
609 982
337 941
261 927
599 868
+10 114
0
191 451
-191451
191 589
0
+191589
801 571
791 319

Bežný rozpočet je prebytkový (+ 10 114 €), kapitálový rozpočet je schodkový (- 191 451 €).
Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prevodom z rezervného fondu (12 555 €) a
z prijatého úveru (178 896 €). Celkové príjmy oproti rozpočtu po 4. úprave budú zvýšené
o 31 405 € a celkové výdavky o 24 942 €. Celkový rozpočet je prebytkový (+ 10 252 €) (U121).
Účtovníčka Ing. Piroska Orbánová navrhla použitie rezervného fondu v celkovej
výške 12 555 €.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili použitie
rezervného fondu na nasledujúce programy (U-122):
Kapitálové výdavky:
Zdroj
46
46
46
46
46

Program
07 01 02
07 01 02
07 01 02
09 03 02
11

Klasifikácia
0810
0810
0810
03 02
Celkom:

Názov
Nákup kontajnera
Nákup zavlažovacieho bubna
Modernizácia šport. budovy – mreže
Modernizácia PZ – plynofikácia
Nákup kosačky

Rozpočet
1 500 €
536 €
1 503 €
6 466 €
2 550 €
12 555 €

Bod č. 5
Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými
odpadmi
Pán starosta oboznámil poslancov s návrhom VZN o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Návrh VZN tvorí prílohu zápisnice. VZN upravuje
podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, vrátane
biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa
kuchyne a s elektroodpadmi z domácností, najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy
komunálneho odpadu, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálneho
odpadu, o spôsobe nakladania s drobným stavebným odpadom a elektroodpadmi z
domácností, a ustanovuje miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie
odpadov. Veľké zmeny oproti predošlému VZN nie sú, sú tam zakomponované iba malé
zmeny v zmysle novelizovaného zákona. Tento novelizovaný zákon zrejme bude len dočasný,
nakoľko Slovensko do roku 2014 musí schváliť taký zákon o odpadoch, ktorý bude
kompatibilný s nariadeniami EP a Rady ES. Čo sa týka zberu rozložiteľného odpadu, na
území obce sa nezabezpečuje pravidelný zber a preprava BRO, nakoľko to neumožňujú
technické podmienky vykonávania zberu a vzhľadom na skutočnosť, že v obci Rohovce
najmenej 50% domácností je vybavených vlastnými kompostérmi. Občan môže zhodnocovať
biologický odpad vo vlastnej kompostárni, ktorú môže vytvoriť na vlastnom pozemku, kde do
10 t biologického odpadu ročne nie je potrebné žiadne povolenie. Pán starosta ešte informoval
poslancov o skutočnosti, že od roku 2013 ZOHŽO zvyšuje ceny za uloženie odpadu na
skládke pre nie nebezpečný odpad pre obce združenia o 5 %, pre iné subjekty o 10 % a za
obaly z plastov o 100 %.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Rohovce č. 5/2012 o nakladaní s komunálnym odpadom
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rohovce podľa predloženého návrhu
s opravami (v § 2, v § 3), a doplnkami (v § 7 body 2. a 3.) v textovej časti s účinnosťou od
1. januára 2013 (U-123).

Bod č. 6
Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rohovce
Pán starosta informoval prítomných návrhom VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rohovce, ktoré
stanovuje druhy miestnych daní a poplatku, sadzby daní a poplatku, vznik a zánik poplatkovej
povinnosti, spôsob, formy a miesta pre zaplatenie daní a poplatku a ďalších náležitostí
vyberania miestnych daní a poplatku na území obce Rohovce. Posledné VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené
16.11.2010. Na základe zákona č. 460/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov došlo s účinnosťou od 1. decembra 2012 k zmenám
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, ktoré bolo potrebné pri príprave VZN o miestnych daniach a

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2013 zapracovať
do nového VZN. Novela zákona o miestnych daniach aj nový daňový poriadok v novom
zdaňovacom období vážne zasahujú do správy miestnych daní tým, že v roku 2013 platí pre
druhy miestnych daní – dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane
za nevýherné hracie prístroje povinnosť podávať spoločné daňové priznanie na nových
tlačivách spoločného daňového priznania, resp. čiastkového daňového priznania pri vzniku
daňovej povinnosti čiastkovo novej oproti roku 2012. Tlačivo nového spoločného priznania je
zjednodušené, nakoľko neobsahuje kolónky pre výpočet dane, teda daňovník si daň v priznaní
nevypočítava. Týmto postupom zaniká aj povinnosť daňovníka zaplatiť napr. daň za psa,
výherné hracie prístroje do 31. januára zdaňovacieho obdobia. Zaplatenie týchto daní popr.
ich splátky určí správca dane priamo v rozhodnutí o ich vyrubení. Návrh VZN č. 6/2012
vypracovaný Obecným úradom bol dňa 28.11.2012 zverejnený na úradnej tabuli a
prerokovaný na zasadnutí Rady OZ dňa 04.12.2012 a po drobných administratívnych
úpravách odporučili jeho schválenie. Tento návrh VZN tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Rohovce č. 6/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rohovce s účinnosťou
od 1. januára 2013 (U-124).

Bod č. 7
Prerokovanie Rozpočtu obce na rok 2013
a Rozpočtu obce na tri roky
7.1. Pán starosta k tomuto bodu predložil návrh trojročného rozpočtu obce
a programového rozpočtu obce na roky 2013, 2014, a 2015. Zdôraznil, že podľa § 9 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky
obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov
obce najmenej na tri rozpočtové roky. Základné parametre rozpočtového hospodárenia obcí
v roku 2013 vychádzajú z návrhu zákona o štátnom rozpočte, z návrhu rozpočtu verejnej
správy na roky 2013-2015 a z Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky
orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 medzi vládou
SR a ZMOS. Obce s počtom do 2000 obyvateľov v rámci konsolidácie verejných financií
schvália a realizujú svoje rozpočty na rok 2013 s týmito výdavkami maximálne na úrovni
rozpočtov platných k 30.6.2012. Pri zostavení návrhu príjmovej časti rozpočtu na rok 2013 sa
vychádzalo z doposiaľ známych údajov, už teraz je avizované zníženie príjmov z výnosu dane
z príjmov, po schválení VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku môžeme počítať so
zvýšením dane z pozemkov, zo stavieb a z poplatku za odvoz TKO. Pri zostavovaní
výdavkovej časti rozpočtu sa vychádzalo z očakávaného plnenia v roku 2012 s menšími
úpravami položiek smerom nahor, resp. nadol. V zmysle Memoranda o spolupráci majú obce
prioritne dosiahnuť úspory v oblasti bežných výdavkov, prípadne úsporou kapitálových
výdavkov a v nevyhnutnom prípade môžu obce dosiahnuť potrebnú úroveň konsolidácie aj
prostredníctvom zvýšenia rozpočtovaných príjmov s podmienkou dôsledného zhodnotenia ich
reálneho dosiahnutia v roku 2013.
7.2. Účtovníčka Ing. Piroska Orbánová navrhla schváliť Všeobecné záväzné
nariadenie 7/2012 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 2013 nasledovne:

Kategória škôl a školských zariadení
Materská škola Rohovce
Školský klub
pri ZŠ s VJM Rohovce
Zariadenie školského stravovania
pri ZŠ s VJM Rohovce

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka
(v €)
53 076 €
1 396,73 € na jedného žiaka
15 687 €
166,88 € na jedného žiaka
25 776 €
274,21 € na jedného žiaka

Návrh VZN č. 7/2012 tvorí prílohu zápisnice. Týmto nariadením sa zrušuje VZN obce
č. 5/2009 zo dňa 14.12.2009.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili Všeobecne
záväzné nariadenia Obce Rohovce č. 7/2012 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 podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 1.
januára 2013 (U-125).
7.3. V rozprave k trojročnému rozpočtu vystúpila hlavná kontrolórka Ing. Helena
Matúsová a konštatovala, že predložený návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej
klasifikácie v súlade s Opatrením Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovuje druhová,
organizačná a ekonomická klasifikácia, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej
samosprávy. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2013 sa vychádzalo zo skutočnosti roku
2012, z platných VZN a potrieb obce a jej rozpočtových organizácií. Z navrhovaného
viacročného rozpočtu bude po schválení záväzný rozpočet na rok 2013. Podľa § 9 ods. 3
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov rozpočty na roky 2014 a 2015 nie sú záväzné, ich ukazovatele
sa prispôsobujú reálnym možnostiam v ďalších rozpočtových rokoch. Nakoľko návrh
rozpočtu na roky 2013 až 2015 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a vnútornými predpismi odporučila Obecnému zastupiteľstvu schváliť.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Rohovce na roky
2013-2015 (U-126).
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania schválili:
1) programový rozpočet 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 na rok 2013 podľa predloženého návrhu:
2) programový rozpočet 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 na roky 2014, 2015 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

Rozpočet 2013
(v €)
549 407
10 708
560 115
293 934
263 088
557 022
+ 3 093

Rozpočet 2014
(v €)
559 916
10 708
570 624
290 289
276 075
566 364
+ 4 260

Rozpočet 2015
(v €)
570 950
10 708
581 658
290 898
289 276
580 174
+ 1 484

Kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu
Finančné operácie – príjmy
Finančné operácie – výdavky
Rozdiel finančných operácií
Spolu príjmy
Spolu výdavky
Výsledok rozpočtu celkom

171 547
0
+171 547
0
174 640
- 174 640
731 662
731 662
0

0
0
0
0
4 260
- 4 260
570 624
570 624
0

0
0
0
0
0
0
581 658
580 174
+ 1 484

Komentár k rozpočtu na rok 2013:
Bežný rozpočet je prebytkový (+ 3 093 €), kapitálový rozpočet je prebytkový (+ 171 547 €).
Podľa ods. 7 §9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov prebytok bežného a kapitálového rozpočtu možno použiť na
úhradu návratných zdrojov financovania v príslušnom roku (splátka úveru – finančné operácie
v sume 174 640 €). Celkový rozpočet je vyrovnaný.
Miera konsolidácie (výška úspor) na rok 2013: Bežné výdavky sú na rovnakej úrovni aký bol
stav k 30.06.2012 (557 475 €).
Komentár k rozpočtu na rok 2014:
Bežný rozpočet je prebytkový (+ 4 260 €), kapitálový rozpočet je vyrovnaný. Podľa ods. 7
§9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov prebytok bežného rozpočtu možno použiť na úhradu návratných zdrojov
financovania v príslušnom roku (splátka úveru – finančné operácie v sume 4 260 €). Celkový
rozpočet je vyrovnaný.
Komentár k rozpočtu na rok 2015:
Bežný rozpočet je prebytkový (+ 1 484 €), kapitálový rozpočet je vyrovnaný. Celkový
rozpočet je prebytkový (+ 1 484 €) (U-127).

Bod č. 8
Rôzne
8.1. Hlavná kontrolórka Ing. Helena Matúsová predložila poslancom návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013. Pri zostavovaní plánu kontrolnej
činnosti vychádzala zo zákona o obecnom zriadení, ktorý určuje rozsah kontrolnej činnosti.
Kontrolnú činnosť zameriava na kontrolu dodržiavania zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti
a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, kontrolu
príjmov a výdavkov obce, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vrátane
nariadení obce a kontrolu plnení ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Po plánu
na 1. polrok 2013 zahrnula 8 kontrol, jednu následnú kontrolu a vytýčila ešte 6 ďalších úloh..
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili Plán kontrol
hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2013 (U-128).
8.2. Pán starosta vyhodnotil priebeh IV. stretnutia výrobcov zabíjačkových špecialít.
Kladne hodnotil celú akciu, dozvuky zo strany obyvateľov boli tiež kladné. Je pritom
zaujímavé, že akciu navštívilo menej ľudí, napriek tomu sa predalo prakticky všetko, čo bolo
pripravené.
8.3. Pán starosta informoval prítomných s podaním Ing. Romana Kriška, v ktorom
ponúka obci odpredaj pozemkov, na ktorých vybuduje miestne komunikácie pre uvažovaný

investičný projekt s názvom „Individuálna bytová výstavbu Rohovce“ za dohodnutú cenu 1 €.
Obec následne bude vykonávať jej údržbu a správu. Ing. Kriško predložil veľmi zložitú,
neprehľadnú „Zmluvu o budúcej Kúpnej zmluve“, preto p. starosta požiadal právnika obce
JUDr. Guťana, aby pripravil zjednodušenú, konkretizovanú verziu, túto navrhol pán starosta
poslancom schváliť.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili „Zmluvu
o budúcej kúpnej zmluve“ medzi predávajúcimi: Ing. Romanom Kriškom a manželkou
Erikou Kriškovou a kupujúcim: Obcou Rohovce v mene ktorej koná starosta obce Bc.
Eugen Horváth (U-129).
8.4. Pán starosta informoval, o prebiehajúcich rokovaniach so štátnym podnikom
Vodohospodárska výstavba. Nové vedenie na čele s riaditeľom p. Ing. Lazarom považuje
zástupcov obcí za partnerov (277 hektárov katastrálneho územia obce Rohovce leží pod
vodným dielom) a prisľúbil pomoc pri riešení najnaliehavejších problémov. Prisľúbil aj
finančnú pomoc, len bude potrebné nájsť vhodnú formu, čo bude úloha do blízkej budúcnosti.
8.5. Pán starosta informoval, že sa dokončilo zameranie pozemkov, ktoré je uvedené
na geometrickom pláne č. 46145443-138/2011 overené pod číslom 1394/12 a dňa 02.11.2012
sme požiadali Správu katastra o prevedenie zmien na Liste vlastníctva č. 367 v katastrálnom
území Rohovce.
8.6. Pán starosta informoval o posledných dvoch plánovaných akciách ktoré máme
naplánované a to 16. decembra to bude „Vianočná oslava pre deti“ a 21. decembra posedenie
„Slávnostná rozlúčka rokom 2012“ pre poslancov a zamestnancov obce. Na obidve akcie
srdečne pozval všetkých prítomných.
Nakoľko sme program rokovania vyčerpali pán starosta záverom poďakoval za
účasť, celoročnú prácu, aktivitu na akciách a poprial pokojné prežitie vianočných
sviatkov a všetko dobré v novom roku a ukončil zasadnutie.

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 13.12.2012

Uznesenie č. 114
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

súhlasí
s uzatvorením „Dohody o vytvorení spoločného školského obvodu Základnej školy
s vyučovacím jazykom maďarským Rohovce 106 – Alapiskola Nagyszarva 106 medzi
Obcou Macov a Obcou Rohovce“.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 115
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
vyplatenie nevyčerpanej dovolenky riaditeľky Základnej školy s VJM Rohovce PaedDr.
Edit Lelkes v počte 30 dní.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 116
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

odporúča
realizovať návrh na zapožičanie čestného názvu školy: „Základná škola Sándora
Petıfiho s vyučovacím jazykom maďarským Rohovce 106 – Petıfi Sándor Alapiskola
Nagyszarva 106“ na základe predloženého návrhu Riaditeľstva Základnej školy s VJM
Rohovce.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 117
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku na účasť na lyžiarskom výcviku vo výške 10,00 € na
jedného žiaka, v celkovej sume 30,00 € pre troch žiakov.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 118
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
ako prioritu obce v roku 2013 vyriešenie ochrany predmetnej lokality na Kozom rade
(časť ulice pred rodinnými domami súpisné číslo 67, 285, 68, 43, 40) pred vnútornými
vodami, kde počas prívalových dažďov dochádza k nadmernému hromadeniu
dažďových vôd vybudovaním jarkov, osadením uličných vpustí, osadením vsakovacích
šácht a vsakov.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 119
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
zmenu rozpočtu Školského klubu, Školskej jedálne a Základnej školy
pre rok 2012 na základe návrhu riaditeľky ZŠ nasledovne:
Úprava rozpočtu Školského klubu:
Príjmová časť
Schválený
Úprava (v €)
rozpočet (v €)
Poplatky za ŠK
960
+ 48
Výdavková časť
Schválený
Úprava (v €)
rozpočet (v €)
Dotácia od obce
14 701
+ 92
Vrátené príjmy
960
+ 48
Úprava rozpočtu Školskej jedálne:
Príjmová časť
Schválený
Úprava (v €)
rozpočet (v €)
Platby za stravné
6 200
- 856
Úroky
0
+1
Výdavková časť
Upravený
Úprava (v €)
rozpočet-I (v €)
Dotácia od obce
22 224
0
Vrátené príjmy
6 200
- 856
Stravovanie – hmotná núdza
249
+ 228
Úprava rozpočtu Základnej školy s VJM:
Príjmová časť
Upravený
Úprava (v €)
rozpočet (v €)
Príjmy z prenájmu
2 500
+ 2 603
Príjmy z dobropisov
126
0
Úroky
0
+ 10
Dar
85
- 85
Upravený
Výdavková časť
rozpočet V-4
Úprava (v €)
Mzdy
127 354
+ 3 900
Poistné a príspevky
44 257
+ 900
Prevádzkové náklady
35 236
- 4 800
Vzdelávacie poukazy
1 670
+ 1 091
Dopravné žiakom
1 946
+ 1 609
Prísp. na žiakov zo soc.znev.prostr.
200
+ 67
Vrátené príjmy
2 626
+ 1 801
Dotácia od obce – lyžiarsky výcvik
0
+ 36
Dotácia od obce – škola v prírode
0
+ 105
Dary
85
- 85
Školské potreby – hmotná núdza
100
-17

s VJM Rohovce

Rozpočet po
úprave (v €)
1 008
Rozpočet po
úprave (v €)
14 793
1 008
Rozpočet po
úprave (v €)
5 344
1
Rozpočet po
úprave (v €)
22 224
5 344
477
Rozpočet po
úprave (v €)
5 103
126
10
0
Rozpočet po
úprave (v €)
131 254
45 157
30 436
2 761
3 555
267
4 427
36
105
0
83

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 120
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
stanovisko Ing. Heleny Matúsovej hlavnej kontrolórky k návrhu 5. úpravy rozpočtu
obce Rohovce na rok 2012.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 121
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 5
a) v zmysle Vnútorného predpisu č. 4/2009 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo
štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na
konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel
daru do rozpočtu obce (Usmernenie k aplikácii § 14 zákona číslo 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) zákona číslo 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

Pôvodný
rozpočet
2012 (v €)

Rozpočtové
opatrenie
č.1
2012 (v €)

Rozpočtové
opatrenie
č.2
2012 (v €)

Rozpočtové
opatrenie
č.3
2012 (v €)

Rozpočtové
opatrenie
č.4
2012 (v €)

Rozpočtové
opatrenie
č.5
2012 (v €)

Bežné príjmy – obec
Bežné príjmy – ZŠ
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky – obec
Bežné výdavky – ZŠ
Bežné výdavky spolu
Prebytok bežnéhorozpočtu
Kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
Schodok kapitál. Rozpočtu
Finančné operácie – príjmy
Finančné operácie– výdavky
Rozdiel finančnýchoperácií
Spolu príjmy – celkom
Spolu výdavky – celkom

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

508 969
9 660
518 629
287835
225 197
513 032
+ 5 597
0
0
0
138
0
+ 138
518 767
513 032

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
557 475 563 372 586 372
+ 6 781 + 3 651
+3 651
0
0
0
2 600 180 005 180 005
-2 600 -180005 -180005
1 238 180 143 180 143
0
0
0
+1 238 +180143 +180143
565 494 747 166 770 166
560 075 743 377 766 377

598 390
11 592
609 982
337 941
261 927
599 868
+10 114
0
191 451
-191451
191 589
0
+191589
801 571
791 319

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 122
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
použitie rezervného fondu na nasledujúce programy:
Kapitálové výdavky:
Zdroj
46
46
46
46
46

Program
07 01 02
07 01 02
07 01 02
09 03 02
11

Klasifikácia
0810
0810
0810
03 02

Názov
Nákup kontajnera
Nákup zavlažovacieho bubna
Modernizácia šport. budovy – mreže
Modernizácia PZ – plynofikácia
Nákup kosačky

Celkom:

Rozpočet
1 500 €
536 €
1 503 €
6 466 €
2 550 €
12 555 €

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 123
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rohovce č. 5/2012 o nakladaní s komunálnym
odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rohovce podľa
predloženého návrhu s opravami (v § 2, v § 3), a doplnkami (v § 7 body 2. a 3.) v textovej
časti s účinnosťou od 1. januára 2013.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 124
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rohovce č. 6/2012 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Rohovce s účinnosťou od 1. januára 2013.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 125
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenia Obce Rohovce č. 7/2012 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 podľa
predloženého návrhu s účinnosťou od 1. januára 2013.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 126
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Rohovce na roky
2013-2015.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 127
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
1) programový rozpočet 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 na rok 2013 podľa predloženého návrhu:
2) programový rozpočet 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 na roky 2014, 2015 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

Rozpočet 2013
(v €)
549 407
10 708
560 115
293 934
263 088
557 022
+ 3 093

Rozpočet 2014
(v €)
559 916
10 708
570 624
290 289
276 075
566 364
+ 4 260

Rozpočet 2015
(v €)
570 950
10 708
581 658
290 898
289 276
580 174
+ 1 484

Kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu
Finančné operácie – príjmy
Finančné operácie – výdavky
Rozdiel finančných operácií
Spolu príjmy
Spolu výdavky
Výsledok rozpočtu celkom

171 547
0
+171 547
0
174 640
- 174 640
731 662
731 662
0

0
0
0
0
4 260
- 4 260
570 624
570 624
0

0
0
0
0
0
0
581 658
580 174
+ 1 484

Komentár k rozpočtu na rok 2013:
Bežný rozpočet je prebytkový (+ 3 093 €), kapitálový rozpočet je prebytkový (+ 171 547 €).
Podľa ods. 7 §9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov prebytok bežného a kapitálového rozpočtu možno použiť na
úhradu návratných zdrojov financovania v príslušnom roku (splátka úveru – finančné operácie
v sume 174 640 €). Celkový rozpočet je vyrovnaný.
Miera konsolidácie (výška úspor) na rok 2013: Bežné výdavky sú na rovnakej úrovni aký bol
stav k 30.06.2012 (557 475 €).
Komentár k rozpočtu na rok 2014:
Bežný rozpočet je prebytkový (+ 4 260 €), kapitálový rozpočet je vyrovnaný. Podľa ods. 7
§9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov prebytok bežného rozpočtu možno použiť na úhradu návratných zdrojov
financovania v príslušnom roku (splátka úveru – finančné operácie v sume 4 260 €). Celkový
rozpočet je vyrovnaný.
Komentár k rozpočtu na rok 2015:
Bežný rozpočet je prebytkový (+ 1 484 €), kapitálový rozpočet je vyrovnaný. Celkový
rozpočet je prebytkový (+ 1 484 €).

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 128
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2013.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 129
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
„Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve“ medzi predávajúcimi: Ing. Romanom Kriškom
a manželkou Erikou Kriškovou a kupujúcim: Obcou Rohovce v mene ktorej koná
starosta obce Bc. Eugen Horváth.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Overovatelia:

..................................................
Ondrej Csölle

..................................................
Miroslav Pálffy

Zapísal:

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

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

