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
___________________________________________________________________________
Číslo: 70-5/2021
V Rohovciach dňa 15.12.2021

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. Prerokovanie správ nezávislého audítora, prerokovanie výročnej správy za rok
2020
5. Úprava rozpočtu na rok 2021
6. Prerokovanie rozpočtu na rok 2022 a trojročného rozpočtu
7. Prerokovanie návrhu VZN 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobností
obce Rohovce na území obce Rohovce na rok 2022
8. Rôzne

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Zoltán László, starosta obce. Privítal všetkých
prítomných a informoval, že sú prítomní piati poslanci, neprítomní sú štyria (Horváth Pavol,
Lentulay István, Rublík Štefan, Szitás Karol) 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: Horváth Blažej, Radványi Zoltán Ing.
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. Prerokovanie správ nezávislého audítora, prerokovanie výročnej správy za rok
2020

5. Úprava rozpočtu na rok 2021
6. Prerokovanie rozpočtu na rok 2022 a trojročného rozpočtu
7. Prerokovanie návrhu VZN 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobností
obce Rohovce na území obce Rohovce na rok 2022
8. Rôzne
Informácie o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2021 (č.
39-55/2021) predložil starosta obce.
Uznesenia č.39-55/2021 sú splnené.
Uznesenie č. 56/2021 :
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. 39-55/2021 zo zasadnutia 28.09.2021

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:
Szitás K.)

5
0
0
4 (Horváth P., Lentulay I., Rublík Š.,

K bodu 2. Interpelácie poslancov
Neboli žiadne interpelácie.

K bodu 3. Prerokovanie žiadostí
3.1. Pán starosta podal návrh na poskytnutie dotácie pre organizáciu CSEMADOK, Základná
organizácia Rohovce. Žiadali dotáciu vo výške 3300€. Na základe žiadosti by dotáciu použili
na rôzne kultúrne podujatia, Deň tradícii, Podujatie Nótaest, letný tábor, veľkonočná tvorivá
dielňa, vianočná tvorivá dielňa, kukuričný deň . Uskutočnenie podujatí tiež závisí od vývoja
pandemickej situácie na Slovensku. Nevyčerpanú dotáciu by vrátili obci ku koncu roka 2022
pri zúčtovaní dotácie.

Diskusia:

Poslankyňa Mgr. Hervay R. sa opýtala aké akcie sa uskutočnili v tomto roku pod vedením
organizácie CSEMADOK. Pán starosta informoval prítomných, že kvôli pandemickej situácie
organizácia nevedela zrealizovať všetky podujatia, ale zúčtovanie poskytnú do konca roka
2021. Plánujú do konca roka ešte postaviť Betlehem na sviatky.
Uznesenie č. 57/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
nariaďuje
odklad rozhodnutia žiadosti o dotáciu pre Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na
Slovensku -Csemadok, Základná organizácia Rohovce, IČO 1777170310, vo výške 3300€
(na účely uvedené v tlačive „Žiadosť o poskytnutie dotácie“ príloha č. 1 VZN 1/2019 zo
dňa 10.12.2021 ) na ďalšie zasadnutie.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:
Szitás K.)

5
0
0
4 (Horváth P., Lentulay I., Rublík Š.,

3.2. Pán starosta uviedol
žiadosť o sponzorský príspevok pre FAE-FELVIDÉKI
ALKOTÓK EGYESÜLETE, IČO: 58843355 na chod občianskeho združenia vo výške 150€
(Spis č. 446/2021).
Obec poskytuje dotáciu z rozpočtu na základe VZN 1/2019 o podmienkach poskytovania
dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, kde podľa § 2 Všeobecné
podmienky poskytovania dotácie žiadateľom: a) právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom (ďalej len „žiadateľ“), ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce
alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom
obce, a to za podmienok uvedených v tomto nariadení a len na podporu všeobecne
prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu
podnikania a zamestnanosti.
Uznesenie č. 58/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
neschvaľuje
sponzorský príspevok pre FAE-FELVIDÉKI ALKOTÓK EGYESÜLETE, IČO:
58 843 355 na chod občianskeho združenia vo výške 150€ z dôvodu, že právnická osoba
nemá sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Rohovce, ani nepôsobia a nevykonávajú
činnosť na území obce a neposkytujú služby obyvateľom obce.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:
Szitás K.)

0
5
0
4 (Horváth P., Lentulay I., Rublík Š.,

3.3. Pán starosta uviedol žiadosť o stanovisko pre Rímskokatolickú cirkev , farnosť Báč,
IČO: 34012630 na dotáciu na druhú etapu pamiatkového výskumu architektonickohistorického Kostola sv. Ondreja v Rohovciach.
Diskusia:
Pán starosta žiadosť konzultoval s pánom farárom ThLic.Ladislav Schranko, PhD.
a informoval ho, že na základe VZN 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým
osobám a fyzickým osobám, môže podať Žiadosť o dotáciu do konca januára 2022. Pre
farnosť bola poskytnutá mimoriadna dotácia na základe uznesenia č. 41/2021.
P. Radványi Z. tiež podotkol, že schválili mimoriadnu dotáciu pre farnosť Báč na pamiatkový
výskum.
Uznesenie č. 59/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
neschvaľuje
príspevok na druhú etapu pamiatkového výskumu architektonicko-historického Kostola
sv.Ondreja v Rohovciach do konca roka 2021 pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Báč ,
IČO 34012630 z dôvodu, že obec Rohovce už poskytol mimoriadnu dotáciu v roku 2021
a nemá dostatočné finančné prostriedky v rozpočtovom roku 2021.
Hlasovanie:

za:
0
proti:
5
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 4 (Horváth P., Lentulay I., Rublík Š.,
Szitás K.)

Poslanec Lentulay I. došiel na verejné zasadnutie o 18:21
3.4. Na základe žiadosti poslanca Lentulay I. zo dňa 30.09.2021 (Spis 494/2021), ktorý
funkciu veliteľa DHZO Rohovce neprijíma, pán starosta navrhol brať na vedomie žiadosť
poslanca a zrušenie uznesenia č. 43/2021
Uznesenie č. 60/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
1) berie na vedomie
žiadosť pána poslanca Lentulay István o zrieknutí funkcie veliteľa DHZO
Rohovce zo dňa 30.09.2021
2) s c h v a ľ u j e
zrušenie uznesenia č. 43/2021 zo dňa 28.09.2021 (znenie: „vymenovanie poslanca
Lentulayho Istvána za veliteľa DHZO Rohovce“ )
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

5
0
1 (Lentulay I.)

neprítomní pri hlasovaní:
Szitás K.)

3 (Horváth P., Rublík Š.,

K bodu 4. Prerokovanie správ nezávislého audítora, prerokovanie výročnej
správy za rok 2020
4.1. Pán starosta podal návrh na schválenie správy nezávislého audítora o overení
konsolidovanej účtovnej závierky obce Rohovce a konsolidovanú výročnú správu obce
Rohovce za rok 2020.
Uznesenia č. 61/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
berie na vedomie
a) Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce
Rohovce o overení riadnej účtovnej závierky obce Rohovce za rok 2020
b) Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo
konsolidujúcej účtovnej jednotky obce Rohovce o overení konsolidovanej
účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný
celok zostavila konsolidujúca účtovná jednotka obec Rohovce za rok 2020
c) výročnú správu obce Rohovce za rok 2020
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:
Szitás K.)

6
0
0
3 (Horváth P., Rublík Š.,

K bodu 5. Úprava rozpočtu na rok 2021
5.1. Pán Starosta požiadal účtovníčku obce pani Ing. Pirosku Orbánovú, aby oboznámila
prítomných s návrhom na 2. zmenu rozpočtu obce Rohovce na rok 2021 .
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. Do návrhu boli zapracované všetky zmeny v príjmovej a výdavkovej časti, ktoré
nastali od 1. úpravy.
Pán starosta podal pozmeňovací návrh č. 1, sumu vo výške 42. 750€, uhradiť z rezervného
fondu, z dôvodu, že suma mala byť refundovaná Slovenskou inovačnou a energetickou
agentúrou do konca roka 2021 a nestihlo sa, lebo štátnu pokladnicu uzatvorili začiatkom
decembra a refundácia bude začiatkom roka 2022.
Poslanci pozmeňovací návrh č.1 predložené starostom obce schválili v pomere za 6/
proti 0/ zdržal sa 0/ neprítomný 3
Diskusia:
Poslankyňa Mgr.Hervay R. prosila o vysvetlenie neoprávnených nákladov vo výške 58 513€
pri výdavkových položkách. Pán starosta povedal, že od začiatku uskutočnenia projektu
„Obnova obecného úradu“ sa dalo rátať s neoprávnenými nákladmi, ktoré do dnešného dňa

narástli o 4 289€. Počas prebiehajúceho projektu sa podpísala zmluva o Dodatku, kde sa
prehodnotili merateľné ukazovatele a koeficienty a tým sa navýšili neoprávnené náklady
obce.
Ďalší pozmeňovací návrh č. 2 pána starostu bol, že z rezervného fondu uhradiť ďalšiu
faktúru vo výške 16 698€ na prestavbu a prístavbu požiarnej zbrojnice. Návrh odôvodnil tým,
že projekt, ktorý bol schválený riešil iba novú časť požiarnej zbrojnice a stavebné práce sa
robili aj na pôvodnej budove, rekonštruovali aj starú časť budovy. Vynovili ústredné kúrenie,
nové omietky na vnútorné časti, vonkajšie omietky, zateplenie a namontovali novú
zdravotechniku.
Poslanci pozmeňovací návrh č. 2 predložené starostom obce schválili v pomere za 6/
proti 0/ zdržal sa 0/ neprítomný 3
Poslankyňa Mgr.Hervay Rozália podala pozmeňovací návrh č. 3, aby zahraničný grant vo
výške 90 410€ bol zaradený do kapitálových príjmov.
Poslanci pozmeňovací návrh č. 3 predložené poslankyňou Mgr. Hervay R. schválili
v pomere za 6/ proti 0/ zdržal sa 0/ neprítomný 3
Pán starosta podal ďalší pozmeňovací návrh č. 4, aby všetky príjmy, ktoré došli k dnešnému
dňu boli zaradené do bežných príjmov spolu je to 2820€
Poslanci pozmeňovací návrh č. 4 predložené starostom schválili v pomere za 6/ proti 0/
zdržal sa 0/ neprítomný 3
Ďalej pán starosta podal pozmeňovací návrh č.5, aby z dotácie na testovanie covid 19 boli
kúpené zariadenia, stoly, stoličky, aby bola obec pripravená v budúcnosti na pandemickú
situáciu. Suma z dotácie je 11.000€. Poslankyňa Mgr. Hervay R. navrhla sumu 5000€ na kúpu
stolov a stoličiek.
Poslanci pozmeňovací návrh č. 5 predložené starostom schválili v pomere za 6/ proti 0/
zdržal sa 0/ neprítomný 3
Uznesenie č. 62/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľujú
a) zaplatenie faktúry za stavebné úpravy na prestavbu a prístavbu požiarnej
zbrojnice vo výške 16 698€ pre Csölle Ernest – ERNESTAV, IČO: 33467196,
Rohovce 85, 930 30 Rohovce
b) pozmeňovacie návrhy č. 1 ,2 na zmenu v čerpaní prostriedkov rezervného fondu
na kapitálové výdavky vo výške 59 448€
c) pozmeňovacie návrhy č. 3, 4, 5 na zmenu rozpočtu obce Rohovce na rok 2021
rozpočtovým opatrením č. 2
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:
Szitás K.)

6
0
0
3 (Horváth P., Rublík Š.,

Poslankyňa Mgr. Hervay R. sa ďalej dotazovala :
1. na položky dane, zvýšenie o 25000€. Účtovníčka Ing. Orbánová Piroska odpovedala,
že príjmy z dani ešte nie sú uzavreté, stav je k 30.11.2021.
2. na mzdu, u zamestnanca, ktorý je prijatý dohodou. Účtovníčka Ing. Orbánová Piroska
nárast mzdy oproti roku 2021, vysvetlila tým, že zamestnanec je prijatý od mája
v roku 2021 a v roku 2022 rátala mzdu na celý rok.
3. Na položku 2000€ výdavok na obecný úrad. Účtovníčka Ing. Orbánová Piroska
vysvetlila, že sumu dala odhadom. Na obecnom úrade sa rozpadávajú žalúzie, sú 20
ročné a treba ich vymeniť.
4. Na členské príspevky, sú vysoké, či by sa nedali zredukovať, aj keď položka oproti
roku 2020 je nižšia, ale stále je vysoká. Pán starosta odpovedal, že plánuje znížiť ešte
členské.
5. na projekty zvýšenie na 3000€, čo plánuje obec, konkrétne aký projekt. Pán starosta
konštatoval, že je to rezerva, keby chcela dedina podať žiadosť o dotáciu, aby nemusel
zakaždým zvolávať OZ.
6. Na školenie, zvýšenie sumy na 1000€. Účtovníčka Ing. Orbánová Piroska vravela, že
v tomto roku bolo veľa online školení. Je to užitočné pre zamestnancov, aby rozšírili
svoje vedomosti.
7. čo obsahujú výdavky na Hlásnik. Pán starosta vravel, že výdavky pre redaktorku, na
grafickú úpravu a tlač.
8. Ďalšie otázky adresovala k rozpočtu ZŠ k pani riaditeľke PaedDr. Szilassyová Alica.
Poznamenala, že by riaditeľka mohla informovať školskú radu o rozpočte školy, pred
verejnou schôdzou.
9. Žiada podrobný rozpis položiek predaj tovarov a služieb 630. Riaditeľka doplní
požiadavky do zmeny rozpočtu.
Uznesenie č. 63/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Rohovce v súlade § 11 ods. 4
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zákona č. 369/1990 Zb.

a) b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko hlavnej kontrolórky k predloženému návrhu 2. zmeny rozpočtu obce Rohovce
na rok 2021 s pozmeňovacími návrhmi
b) s c h v a ľ u j e
1/zmenu v čerpaní prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky na základe
pozmeňovacích návrhov starostu obce nasledovne:
Zdroj:

Klasifikácia Položka:

Názov:

Upravená
suma po

Zmena
15.12.2021

Upravená
suma:

1.zmene
46

0170

821 005

Splátka úveru

30 000

30 000

46

0451

717 002

Vybudovanie cesty

17 715

46

0320

717 003

Prístavba
a prestavba
požiarnej zbrojnice spoluúčasť

4 000

46

0320

714 005

Nákup požiarneho
auta

46

0431

7172

17 715
+ 1 660

22 000

Zníženie energetickej
náročnosti budovy
AB 1. 5 % +
neoprávnené

74 000

5 660

22 000

+ 4 289

78 289

+ 42 750

42 750

2. na refundáciu
46

0911

713 001

Nákup vstavanej
skrine do MŠ

1 562

46

0620

713 004

Nákup traktorovej
kosačky

4 000

4 000

46

0620

711 005

Vypracovanie
územného plánu

10 000

10 000

46

0820

713 004

Nákup chladničiek do 5 000
kultúrneho domu
168 277

Spolu:

1 562

5 000

48 699

216 976

Sumarizácia čerpania rezervného fondu:

príjem spolu:
plánované čerpanie v roku 2021 po 2. rozpočtovom opatrení
plánovaný stav po 2. úprave k 15.12.2021:

250 221,14 €
:

216 976 €
33 245,14 €

2) zmenu rozpočtu obce Rohovce na rok 2021 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 opareniach vo finančnej
oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
podľa predloženého návrhu a s nasledujúcimi doplnkami :

obec:
Druh rozpočtu:

Kód zdroja:

Klasifikácia:

Text:

Suma:

Bežný príjem

111 - ŠR

312 001 7

Dotácia od Migračného úradu

+

Bežný príjem

111 - ŠR

312 012 6

Normatívne fin. prostriedky - ZŠ

+ 1 122

Bežný príjem

111 - ŠR

312 012 7

Nenormatívne fin. prostriedky - ZŠ

+

400

Bežný príjem

111 - ŠR

312 012 9

Dotácia na dezinfekciu- MŠ

+

180

Bežný príjem

111 - ŠR

312 012 9

Rozvojový projekt- Múdre hranie

+

500

Spolu :

618

+ 2820

Druh rozpočtu:

Kód zdroja:

Klasifikácia:

Text:

Suma:

Kapitálový príjem

35
–
zo
zahraničia

332 001

Zahraničný grant od Nadácie Bethlen
pre MŠ

+ 90 410

Spolu:

+ 90 410

Druh rozpočtu:

Kód zdroja:

Klasifikácia:

Text:

Suma:

Finančné operácie

46- RF

454 001

Prevod z rezervného fondu

+ 42 750

Spolu:

+ 42 750

Druh rozpočtu:

Kód zdroja:

Klasifikácia:

Text:

Bežné výdavky

111 - ŠR

0510 637 004

Refundácia výdavkov v
s utečeneckým táborom

Bežné výdavky

111 - ŠR

07 4 0 633 001

Nákup interiérového
COVID

Suma:
súvislosti
zariadenia-

+

618

+ 5 000

Bežné výdavky

111 - ŠR

07 4 0 633 006

Preradenie
COVID

na

položku

Bežné výdavky

111 - ŠR

09111 633006

Materiál na dezinfekciu- MŠ

633 001-

- 5 000

+

Spolu :

180

+ 798

Druh rozpočtu:

Kód zdroja:

Klasifikácia:

Text:

Suma:

Kapitálové
výdavky :

41

0320 717 003

Stavebné úpravy- požiarna zbrojnica

+ 16 698

Kapitálové
výdavky:

46

0320 717 002

Administratívna budova- zníženie
energ. účinnosti- výdavok na
refundáciu

+ 42 750

Spolu:

+ 59 448

ZŠ s VJM:
Druh rozpočtu:

Kód zdroja:

Bežné výdavky

111 - ŠR

Normatívne fin. prostriedky
osobné náklady – ZŠ

Bežné výdavky

111 - ŠR

Nenormatívne fin. prostriedky -na
rozvojový projekt- ZŠ

Spolu :

Klasifikácia:

Text:

Suma:
na

+ 1 122

+

400

+ 1 522

Komentár k nasledujúcej tabuľke:

Bežný rozpočet : prebytkový
Kapitálový rozpočet: schodkový a bude krytý prevodom z rezervného fondu v rámci finančných
operácií.
Celkový rozpočet je prebytkový. Obsahuje aj také príjmy v sume 91 510 €, ktoré budú čerpané až
v roku 2022 a z toho dôvodu budú vylúčené z prebytku hospodárenia.

Rozpočet
pôvodný na
rok 2021:

Názov:

Rozpočtové
opatrenie
č.1/2021
z 29.6.2021

Rozpočtové
opatrenie
č.2/2021
z 15.12.2021
1035 021

Bežné príjmy - obec

884 527

978 433

Bežné príjmy - ZŠ

40 140

43 141

Bežné príjmy spolu

924 667

1 021 574

1073 917

Bežné výdavky -obec

460 647

535 731

539 204

Bežné výdavky - ZŠ

442 316

482 702

483 664

Bežné výdavky spolu

902 963

1 018 433

1022 868

Prebytok bežného rozpočtu

21 704

+ 3141

38 896

51 049

Kapitálové príjmy

394 358

Kapitálové výdavky

467 948

567 128

626 521

Schodok kapitálového
rozpočtu:

- 73 590

- 172 117

-145880

PRÍJMY SPOLU (BP + KP

1 319 025

1 416 585

1 554 558

VÝDAVKY SPOLU (BV + KV)

1 370 911

1 585 561

1 649 389

Schodok rozpočtu
( Bežný R+Kapitálový R

-51 886

-168 976

-94 831

130 000

207 989

256 688

629

1 029

30 000

30 000

Finančné operácie - príjmy-obec
Finančné operácie - príjmy -ZŠ

0

395 011

480 641

Finančné operácie- výdavky

30 000

Prebytok z finančných
operácií

100 000

178 618

+227 717

PRÍJMY CELKOM (BP+KP+FO )

1 449 025

1 625 203

1 812 275

VÝDAVKY CELKOM( BV+KV+FO )

1 400 911

1 615 561

1 679 389

Rozdiel príjmov a výdavkov

+48 114

+ 9 642

+132 886

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:
Szitás K.)

6
0
0
3 (Horváth P., Rublík Š.,

K bodu 6 Prerokovanie rozpočtu na rok 2022 a trojročného rozpočtu
6.1. Pán Starosta požiadal účtovníčku obce pani Ing. Pirosku Orbánovú, aby oboznámila
prítomných s návrhom rozpočtu na rok 2022 a trojročného rozpočtu.

Diskusia:
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. Do návrhu boli zapracované všetky dôležité časti.
Vzhľadom na situáciu (zvyšujú sa ceny) zvýšené sú výdavky na energie, aj palivo. Dane sa
nezvyšovali.
Poslankyňa Mgr. Hervay R. sa pýtala na pokuty, kde sú uvedené v rozpočte. Účtovníčka Ing.
Piroska Orbánová vravela, že tým, že nevieme kedy sumu uhradia, tak do rozpočtu sa
nedostanú, ale pokuty sú vedené.
PaedDr. Szialssyová Alica riaditeľka oboznámila prítomných rozpočtom ZŠ na rok 2022.
Rozpočet vychádza z toho, že škola bude fungovať aj školská jedáleň, bez toho aby zatvorili
kvôli pandémii Covid19. Telocvičňu budú môcť dať do prenájmu. Vo výdavkovej časti sú
zahrnuté hlavne mzdy zamestnancov, energie a revízie.

Uznesenie č. 64/2021
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
1)stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Rohovce na roky 2022-2024,
v ktorom hlavná kontrolórka navrhla návrh rozpočtu obce na rok 2022 schváliť a návrh
viacročného rozpočtu na roky 2023 a 2024 brať na vedomie
2)viacročný rozpočet obce Rohovce na roky 2023 a 2024 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 2022, 2023, 2024.

2) použitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2022 nasledovne:

Zdroj

Klasifikácia

Položka

Názov

Návrh
(v €)

46

0170

Splátka úveru

821 005

Predpokladaný stav k 1.1.2022:

33 245,14 €

Použitie v roku 2022:

30 000,00 €

Pravdepodobný zostatok:

30 000

3 245,14 €

3) rozpočet Obce Rohovce na rok 2022 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
a s nasledujúcimi doplnkami nasledovne:

Príjmy:

Druh rozpočtu:

Kód
zdroja:

Klasifikácia: Text:

Finančné
operácie

35

453

Prostriedky
Bethlen

- Príjem
Spolu:

Suma:
z roku

2021- + 90 410

+ 90 410

Výdavky:
Druh rozpočtu: Kód
zdroja:

Klasifikácia: Text:

Kapitálové
výdavky :

41

0660
001

Kapitálové
výdavky:

35

09111
717 002

711 Nákup pozemku

09111718
004
Spolu:

Suma:
+ 3 660

Rekonštrukcia, modernizácia + 90 410
budovy MŠ, nákup zariadenia
na šk. ihrisko- Bethlen

+ 94 070

Názov:

Očakávaná

Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet

Skutočnosť

Skutočnosť

Schválený

skutočnosť

2022

2023

2024

2019

2020

2021

2021

návrh

návrh

návrh

Bežné príjmy - obec

877 671

983 566

884 527

1 032 201

919 248

967 243

1 020 291

Bežné príjmy - ZŠ

47 444

28 735

40 140

38 896

33 850

33 850

33 850

Bežné príjmy spolu

925 115

1 012 301

924 667

1 071 097

953 098

1 001 093

1 054 141

Bežné výdavky -obec

407 186

441 273

460 647

538 406

439 647

435 657

435 591

Bežné výdavky - ZŠ

422 423

456 046

442 316

482 142

444 705

483 476

521 987

Bežné výdavky spolu

829 609

897 319

902 963

1 020 548

884 352

919 133

957 578

Prebytok bežného
rozpočtu

95 506

114 982

21 704

+50 549

+68 746

+ 81 960

+ 96 563

0

30 000

394 358

390 231

42 750

0

0

159 278

60 653

467 948

567 073

136 820

0

0

-159 278

-30 653

-73 590

-176 842

- 94 070

0

0

PRÍJMY SPOLU (BP + KP

925 115

1 042 301

1 319 025

1 461 328

995 848

1 001 093

1 054 141

VÝDAVKY SPOLU (BV + KV)

988 887

957 972

1 370 911

1 587 621

1 021 172

919 133

Prebytok/schodok

-63772

+84 329

-51 886

- 126 293

- 25 324

+ 81 960

+ 96 563

197 609

107 660

130 000

121 510

30000

22 500

0

0

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

Schodok kapitálového
rozpočtu:

957 578

( Bežný R+Kapitálový R

Finančné operácie - príjmyobec
Finančné operácie - príjmy -ZŠ

213 938

988

2 109

1 029

Finančné operácie- výdavky

18 500

30 000

30 000

30 000

30 000

30000

28 023

Prebytok z finančných
operácií

180 097

+79 769

+100 000

+184 967

+ 91 510

0

-5 523

PRÍJMY CELKOM
(BP+KP+FO )

1 123 713

1 152 070

1 449 025

1 676 295

1 117 358

1 031 093

1 076 641

VÝDAVKY CELKOM(
BV+KV+FO )

1 007 387

987 972

1 400 911

1 617 621

1 051 172

949 133

Rozdiel príjmov
a výdavkov

116 326

164 098

48 114

+58 674

+ 66 186

+ 81 960

985 601

+91 040

Komentár k rozpočtu:
Bežné rozpočty na roky 2022- 2024 :
prebytkové
Kapitálový rozpočet na rok 2022 :
Schodkový, krytý prevodom zostatkov z roku 2021
Kapitálové výdavky na roky 2023-2024:
nie sú plánované
Celkové rozpočty na roky 2022 až 2024 sú prebytkové.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:
Szitás K.)

6
0
0
3 (Horváth P., Rublík Š.,

K bodu 7. Prerokovanie návrhu VZN 1/2021 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení
v zraiďovateľskej pôsobnosti Obce Rohovce na území obce Rohovce na rok
2022
Ing. Piroska Orbánová podala návrh na prerokovanie VZN 1/2021 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 2022. Návrh VZN bol vyvesený na
úradnej tabuli obce a zverejnený na webovej stránke obce dňa 29.11.2021. Lehota na
predloženie pripomienok k návrhu VZN bolo do 10.12.2021. K návrhu neboli predložené
pripomienky. VZN obsahuje výšku dotácie na jedného žiaka školských zariadení a na jedno
dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rohovce na území obce Rohovce.
Týmto nariadením sa zrušuje VZN 3/2020 zo dňa 15.12.2020
Diskusia:
Účtovníčka Ing. Piroska Orbánová informovala prítomných, že náklady sú vyrátané na
základe vzorca. Zarátané sú sumy, ktoré žiadala ZŠ a náklady na MŠ.
Otázka: Mgr. Hervay Rozália – o koľko sa to menilo oproti roku 2021 u ZŠ.
Účtovníčka odpovedala, že na ZŠ klub 30 236,60€ ZŠ jedáleň 47 324,20€
Uznesenie č. 65/2021
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 1/2021 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 2022
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:
Szitás K.)

6
0
0
3 (Horváth P., Rublík Š.,

Poslanec Lentulay I. odišiel o 19:41.

K bodu 8. Rôzne
8.1. Pán starosta informoval prítomných, že od 12.01.2022 do 20.01.2022 je potrebné
vykonať inventarizáciu majetku obce. Požiadal poslancov, aby počítali s tým, že budú
zaradení do komisií a priebehu januára sa vykoná inventarizácia podľa predloženého návrhu.
Zloženie komisie bude nezmenené, podľa predchádzajúcej inventarizácie.
Uznesenie č. 66/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
berie na vedomie
termín vykonania inventarizácie od 12.01.2022 do 20.01.2022 hnuteľného
a nehnuteľného majetku obce a zloženie inventarizačných komisií podľa predloženého
návrhu.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:
Szitás K., Lentulay I.)

5
0
0
4 (Horváth P., Rublík Š.,

Ambrušová Anastázia riaditeľka škôlky referovala diania v škôlke. Informovala prítomných,
že škôlka má 38 škôlkárov. Fungujú so 4 učiteľkami a jednou asistentkou. 11 škôlkárov je
v predškolskom veku a od septembra je predškolský rok zo zákona povinný. Programy kvôli
Covidu nemôžu uskutočňovať. Škôlka dostala dotácie. Najvýznamnejší pre škôlku je grant od
Bethlen Gábor v hodnote 90 410€, za čo srdečne ďakuje.
Okrem toho dostali dotáciu 4553€, čo minuli na kopírku, na pomôcky a na materiály. Sumu
500€ dostali z projektu Múdre Hranie, čo môžu minúť na pomôcky, knižky.
Kvôli pandémii nemuseli zatvoriť škôlku, od septembra fungovali až do zimných prázdnin.
PaedDr. Szilassyová A. podala správu o ZŠ. Do školy chodí 98 žiakov od septembra.
Programy sa snažili realizovať pre deti a pritom dodržiavali prísne hygienické predpisy.
Kvôli Covidu 19 nemuseli uzatvárať ani školu, ani triedy. Od 13.12.2021 2.stupeň sa učí
online. Podarilo sa zabezpečiť kvalitnejšie wifi na prekrytie celej budovy a učitelia vedia učiť
online v odborných učebniach. Aj ZŠ dostala dotácie, čo minuli na pomôcky do telocvične.

Obnovujú knižnicu. Rozširujú aj učebňu informatiky, vymaľovali triedu školského klubu. Do
školskej jedálne kúpili stroj na spracovanie cesta, a tým pádom za 10 rokov sa im podarilo
vymeniť všetky staré zariadenia na nové.
Pán starosta informoval prítomných, že v dedine je zavedený optický internet. Obecný úrad,
škola, škôlka už fungujú na optickom internete a od jari sa plánuje napájanie aj fyzických
osôb.
8.2. Kontrolórka Ing. Helena Matúsová predložila návrh správy o výsledku kontroly na
základe schváleného harmonogramu vykonania kontrol na 2. polrok 2021 a jednu
neplánovanú kontrolu mimo harmonogramu o čo požiadal starosta obce ev.č.
HK/12/2021 správa o výsledku kontroly zákonnosti a správnosti vedenia účtovníctva
a nakladania s majetkom obce Rohovce v roku 2021
HK/13/2021 správa o výsledku kontroly obstarania a spôsobu evidencie stavu a pohybu
potravín v Školskej jedálni pri ZŠ v VJM- Alapiskola, Rohovce
Diskusia:
Kontrolórka Ing. Helena Matusová pri kontrole správnosti vedenia účtovníctva a nakladania
s majetkom obce Rohovce v roku 2021 nenašla nezrovnalosti.
Kontrola obstarania a spôsobu evidencie stavu a pohybu potravín v školskej jedálni pri ZŠ
z dôvodu, že 11.10.2021 vydali žiakom jogurty po splatnosti.
Podľa vyjadrenia riaditeľky ZŠ a vedúcej ŠJ išlo o 7 jogurtov s dátumom 1 deň po lehote
z celkovo 112 kusov. Podľa nich chyba sa stala pri dodaní tovaru zo strany dodávateľa Rajo,
a. s. , lebo v kartónoch boli jogurty s rôznymi dátumami spotreby.
Na odstránenie zistených nedostatkov riaditeľka ZŠ aj vedúca ŠJ prijali opatrenia vo forme
dôslednejšej kontroly každého kusu dodaného tovaru pri dodaní aj pri vydaní zo skladu do
spotreby.

Uznesenie č. 67/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly na 2. polrok 2021
(HK/12/2021, HK/13/2021)
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:
Szitás K., Lentulay I.)

5
0
0
4 (Horváth P., Rublík Š.,

8.3. Pán starosta informoval, že dostal žiadosť o odkúpenia pozemkov par.č. 152/66 a časť
pozemkov 143/34 a 152/1 k.ú. Rohovce od Zezulu Františeka MVDr., Jána Zezulu
a Smákovej Ľudmily. Dôvod žiadosti je, že po presnom zameraní geodetom asfaltová cesta

zasahuje do pozemku par.č 152/66 k.ú. Rohovce. Majitelia plánujú oplotiť svoje pozemky.
Ostatné pozemky ponúkli z dôvodu rozšírenia cesty.
Poslanci súhlasia s kúpou pozemku par.č. 152/66 k.ú. Rohovce, vo výmere 104m2, keď cena
bude zo strany predávajúcich primeraná. (spis 482/2021 OcÚRo)

Uznesenie č. 68/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
poveruje
pána starostu , zistiť presné podmienky odkúpenia pozemku(cenu), par.č. 152/66 k.ú.
Rohovce, vo výmere 104 m2, parcely registra „C“, vedený na LV 387 od majiteľov
Zezula František MVDr., Ján Zezula, Smáková Ľudmila
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:
Szitás K., Lentulay I.)

5
0
0
4 (Horváth P., Rublík Š.,

8.4. Pán starosta uviedol, že na základe uznesenia 44/2021 mal stretnutie s pánom Gašparom
Horváthom ohľadom odpredaja pozemku par.č 119/3 k.ú. Rohovce, parcely registra „E“ , vo
výmere 122m2, vedený na LV 739. Na pozemku sa nachádza parkovisko pre návštevníkov
kostola a cintorína. Žiadateľ uviedol cenu 30€ za m2,čo predstavuje sumu 3660€ za 122m2.
Diskusia:
Poslanec Szabo A. poznamenal, že je to výhodná ponuka pre obec a treba ten pozemok kúpiť
z dôvodu, že je tam aj parkovisko.
Uznesenie č. 69/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
kúpu pozemku 119/3 k.ú. Rohovce, parcely registra „E“, vo výmere 122m2, vedený na
LV 739 od majiteľa Gašpara Horvátha za cenu 30€/m2 (3660€)
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:
Szitás K., Lentulay I.)

5
0
0
4 (Horváth P., Rublík Š.,

8.5. Pán starosta podal návrh na podanie žiadosti o nenávratného finančného príspevku, kód
výzvy IROP-CLLD-T477-512-001, aktivita B 2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

Maximálna výška sumy projektu je 14 538,28€. Navrhol použiť finančný príspevok na kúpu
verejného osvetlenia a radarov.
Diskusia:
Poslankyna Mgr. Hervay R. navrhla pridať verejné osvetlenie von z dediny smerom na
Trnávku.
Uznesenie č. 70/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
a) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu s názvom: „Vybudovanie
verejného osvetlenia“ , kód výzvy IROP-CLLD-T477-512-001, aktivita B2
Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel, výška spolufinancovania 5% vo
výške maximálne 765,17Eur ( maximálna výška poskytnutej dotácie 14 538,28€)
b) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu
c) súhlasí s realizáciou projektu v zmysle predloženej výzvy

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:
Szitás K., Lentulay I.)

5
0
0
4 (Horváth P., Rublík Š.,

8.6. Pán starosta podal návrh od spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o. IČO: 48136999, na
zriadenie výdajného a podacieho miesta (Z-BOXU 20 ks boxov) na verejnom priestranstve
obce Rohovce, konkrétne par.č. 134/44 k.ú. Rohovce, vedený na LV 367. Verejné
priestranstvo by prenajímali a potrebujú 1m2.
Diskusia:
Poslanec Ing. Radványi Z. navrhol skrátiť nájomnú zmluvu na 2 roky.
Uznesenie č. 71/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
a) výdajné a podacieho miesto (Z-BOX) pre Packeta Slovakia s.r.o., IČO: 48136999
na pozemku par.č. 134/44 k.ú. Rohovce, vedený LV 367 vo výmere 1m2
b) nájomnú zmluvu na 2 roky pre Packeta Slovakia s.r.o., IČO:48136999 na par.č.
134/44k.ú. Rohovce , LV 367, vo výmere 1m2 za 1€/m2.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:
Szitás K., Lentulay I.)

5
0
0
4 (Horváth P., Rublík Š.,

Po vyčerpaní programu pán starosta konštatoval, že bol vyčerpaný program dnešného
rokovania a vyhlásil zasadnutie za ukončené.

Overovatelia:

......................................................
Radványi Zoltán Ing.

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

Zapísala:

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

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

