Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 04.08.2020

Uznesenie č. 24/2020 :
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. 13-23/2020 zo zasadnutia 21.05.2020

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

Uznesenie č. 25/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
poveruje
pána starostu, aby získal cenové ponuky od firiem, ktoré ponúkajú retardér, prípadne
štatistický radar.

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

Uznesenie č. 26/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje

a) 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.
b) predĺženie nájomnej zmluvy na rok, na nebytové priestory, vo výmere 35m2, pod
súpisným číslom 153 v Rohovciach, vo výške 280 € štvrťročne s mesačnou
výpovednou lehotou pre Újhelyi Viliama, bytom Rohovce 101.

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

Uznesenie č. 27/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
1) schvaľuje
rekonštrukciu a modernizáciu ulíc v hodnote 39.000€
2) poveruje
a) pána starostu zistiť presné platobné podmienky spoločnosti EKOM
PLUS,s.r.o.
b) doplniť ďalšiu cenovú ponuku (kvalitnejší materiál)

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

Uznesenie č. 28/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
1)zruší
uznesenie z roku 2019 číslo 69/2019
2)schvaľuje
predaj pozemkov parcelné č. 151/2,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21,22,23,24 v

k.ú. Rohovce, podľa zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, obec môže použiť ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e),
a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý tu spočíva v tom, že na predávané
nehnuteľnosti nie je prístup zo žiadnej komunikácie a kupujúci ich dlhodobo užívajú
ako záhrady za cenu pozemku 15€ za 1m2
3)poverilo
pána starostu s vypracovaním jednotlivých zámerov, pre každého kupujúceho osobitne.

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

Uznesenie č. 29/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
neschvaľuje
časť predaja pozemku okolo bytového domu súpisným č. 104 par.č. 173/1 k.ú. Rohovce,
za regulovanú cenu.

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

Uznesenie č. 30/2020
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
1/stanovisko hlavnej kontrolórky k predloženému návrhu 2.
Rohovce na rok 2020

zmeny rozpočtu obce

2/ ústne stanovisko hlavnej kontrolórky k pozmeňovaciemu návrhu starostu na čerpanie
prostriedkov rezervného fondu na bežné a kapitálové výdavky počas pandémie
b) s c h v a ľ u j e
1/ čerpanie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky na základe pozmeňovacieho
návrhu starostu obce počas pandémie podľa §36 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých

mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej
ľudskej choroby COVID-19
na financovanie
projektu
č. „
SKHU/WETA/1901/4.1/105 Nagyszarva a Kimle nazvaného Výmena skúseností bez
hraníc „ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika- Maďarsko
v sume 24 263 € .
2/zmenu v čerpaní prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky na základe
pozmeňovacieho návrhu starostu obce nasledovne:
Zdroj:

Klasifikácia Položka: Názov:

Pôvodná

Zmena

suma:
46

46

46

46

46

0451

0510

0660

0660

0820

717 002

716

717 003

717 002

717 002

Rekonštrukcia
a modernizácia ciest
Projektová
dokumentácia- zberný
dvor

Prístavba, stavebné
úpravy- súp. č. 190
Klimatizácia- súp. č.
190 lekáreň
Rekonštrukcia,
modernizácia-Kultúrny
dom-chlad. zariadenie

0

+ 39 000

39 000

1 700

-110

1 590

4 400

-1841

2 559

1 600

-46

1 554

4 000

-4 000

Spolu:

+ 33 003

Sumarizácia čerpania rezervného fondu:
Skutočnosť k 1.1.2020:

124 421,14 €

prevod zostatku z roku 2019:

+ 70 771,72 €

príjem spolu:

195 192,86 €

čerpanie v roku 2020 po 2. rozpočtovom opatrení celkom 170 466 €
v tom:
a/ na bežné výdavky:

Upravená
suma:

24 263,00 €

b/ na kapitálové výdavky:
- 30 000 € splátka úveru
- 53 000 € zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy- spoluúčasť

0

- 15 000 € prístavba a prestavba požiarnej zbrojnice- spoluúčasť
- 4 113 € prístavba a modernizácia lekárne
- 1 590 € zberný dvor – projekt
- 3 500 € územný plán
- 39 000 € rekonštrukcia a modernizácia ciest
Spolu:
stav po 2. úprave k 2.8.2020:

146 203,00 €
24 726,86 €

3) zmenu rozpočtu obce Rohovce na rok 2020 rozpočtovým opatrením č.2
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:

Pôvodný rozpočet
na rok 2020

Rozpočtové
opatrenie
č.1

Zmena
rozpočtové
opatrenie č. 2
2.8.2020

Bežné príjmy - obec

908 084

938 899

13 833

952 732

Bežné príjmy - ZŠ

40 400

46 743

-395

46 348

Bežné príjmy spolu

948 484

985 642

13 438

999 080

Bežné výdavky -obec

449 886

488 257

38 339

526 596

Bežné výdavky - ZŠ

450 041

486 557

2 695

489 252

974 814

41 034

1 015 848

-27 596

-16 768

Názov položky

Bežné výdavky spolu

prebytok, schodok bežného
rozpočtu

899 927

+ 48 557

10 828

Rozpočtové
opatrenie
č.2

Kapitálové príjmy

424 358

424 358

0

424 358

Kapitálové výdavky

457 358

507 558

33 003

540 561

-33 000

-83 200

-33 003

Schodok kapitál. rozpočtu

-116 203

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)

1 372 842

1 410 000

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)

1 357 285

1 482 372

Finančné operácie - príjmy- OCU

1 556 409

-72 372

-60 599

-132 971

130 309

57 266

187 575

1 350

0

1 350

30 000

0

30 000

33 000

101 659

57 266

158 925

1 435 842

1 541 659

1387 285

1 512 372

63 000

Finančné operácie prímy- ZŠ
Finančné operácie - výdavky

30 000

Prebytok z fin. operácií
PRÍJMY CELKOM (bež.+kapitálové
+finančné )
VÝDAVKY CELKOM (
bež.+kapitálové+finančné )

1 423 438

74 037

+ 15 557

Schodok ( bežné + kapitálové)

13 438

70 704
74 037

1 612 363
1 586 409

Rozdiel celkových príjmov
a výdavkov

48 557
29 287
-3 333
25 954
Bežný rozpočet je schodkový z dôvodu používania prostriedkov rezervného fondu na úhradu
bežných výdavkov počas pandémie podľa §36 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej
ľudskej choroby COVID-19 .
Kapitálový rozpočet je schodkový a krytý prevodom z rezervného fondu .
Celkový rozpočet je prebytkový.

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

Uznesenie č. 31/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
priebežný návrh programu Dňa obce Rohovce dňa 26.09.2020

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

Uznesenie č. 32/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
1) schvaľuje
a) zvyšovanie paušálneho ročného poplatku na jedného obyvateľa k 31.12.
predchádzajúceho roku v zmysle oficiálnej informácie Štatistického úradu SR na
činnosť územného plánovania a stavebného konania vo výške 4€
b) zvyšovanie paušálneho ročného poplatku na jedného obyvateľa k 31.12.
predchádzajúceho roku v zmysle oficiálnej informácie Štatistického úradu SR na
činnosť opatrovateľskej služby vo výške 0,50€
.

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

Uznesenie č. 33/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
cenovú ponuku firmy GALILEO CORPORATION S.R.O. na výrobu webového sídla.

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

Uznesenie č. 34/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
1) Zrušenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 01/2012 o chove, vodení a držaní
psov na území obce Rohovce schváleného uznesením č. 89/2012 zo dňa
10.05.2012 účinnosťou od 01.06.2012 v zmysle listu Okresnej prokuratúry č. Pd
65/20/2201-2 v Dunajskej Strede zo dňa 28.07.2020
2) Zrušenie Všeobecného záväzného nariadenia a č. 04/2012 o chove, vodení
a držaní psov na území obce Rohovce schváleného uznesením č. 113/2012 zo dňa

04.10.2012 účinnosťou 01.11.2012 v zmysle listu Okresnej prokuratúry č. Pd
65/20/2201-2 v Dunajskej Strede zo dňa 28.07.2020
3) OZ vyhovuje protestu prokurátora v zmysle listu Okresnej prokuratúry č. Pd
65/20/2201-2 v Dunajskej Strede zo dňa 28.07.2020

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

Overovatelia:
......................................................
Pavol Horváth
Zapísala:
..................................................
Monika Fehérová

.....................................................
István Lentulay

