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: 113-5/2020
V Rohovciach dňa 14.12.2020

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 2019
5. Úprava rozpočtu na rok 2020
6. Prerokovanie rozpočtu na rok 2021 a trojročného rozpočtu
7. Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
8. Prerokovanie návrhu VZN 3/2020 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 2021
9. Rôzne

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Zoltán László, starosta obce. Privítal všetkých
prítomných a informoval, že sú prítomní siedmi poslanci, neprítomný (Radványi Zoltán Ing.
a Lentulay István) 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:
Zapisovateľ: Monika Fehérová
Overovatelia: Szabo Attila, Rublik Štefan
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

Interpelácie poslancov
Prerokovanie žiadostí
Prerokovanie správ nezávislého audítora, prerokovanie výročnej správy za rok 2019
Úprava rozpočtu na rok 2020
Prerokovanie rozpočtu na rok 2021 a trojročného rozpočtu
Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
8. Prerokovanie návrhu VZN 3/2020 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 2021
9. Rôzne
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15/12/2020
(č. 35-61/2020) predložil starosta obce.
Uznesenia č.36-61/2020 splnené.

Uznesenie č. 62/2020 :
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. 35-61/2020 zo zasadnutia 20.10.2020
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Radványi Z., Lentulay I.)

K bodu 2. Interpelácie poslancov
Neboli žiadne interpelácie.

K bodu 3. Prerokovanie žiadostí obyvateľov
3.1 P. starosta podal návrh na schválenie dobrovoľného finančného príspevku pre Základnú
školu v Lehniciach. Obec Rohovce má s Obcou Lehnice uzavretý spoločný školský obvod.
Obec Lehnice listom zo dňa 19.11.2020 požiadal obec o dobrovoľný finančný príspevok vo
výške 21,34€ mesačne na 2 deti, ktoré navštevujú Základnú školu v Lehniciach. (Spis
č.472/2020OcÚRo)
Uznesenie č. 63/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
dobrovoľný finančný príspevok vo výške 21,34€ mesačne na 2 deti, ktoré navštevujú
Základnú školu v Lehniciach.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Radványi Z., Lentulay I.)

3.2. P. starosta podal návrh na schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre obyvateľa Gabriel
Szabó, vo výške 100€ na základe VZN obce Rohovce č. 4/2019 o poskytovaní jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi, finančnej pomoci a príspevkov občanom obce. Gabriel Szabó podal
žiadosť o schválenie jednorazovej sociálnej dávky dňa 09.12.2020, ako dôvod uviedol ťažký
zdravotný stav, z poskytnutej dávky by kúpil lieky. (Spis č. 501/2020OcÚRo)
Uznesenie č. 64/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, finančnej pomoci a príspevku na
základe VZN obce Rohovce č. 4/2019 vo výške 100€ pre obyvateľa Gabriel Szabó, bytom
Rohovce 256, 930 30 Rohovce.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Radványi Z., Lentulay I.)

3.3. P. starosta podal návrh na schválenie dotácie Športovému klubu IČO: 31822428 na rok
2020 a na rok 2021, na rekonštrukciu budovy súpisným číslom 301, prezliekareň Športový
klub (šport, prezliekareň), na par.č. 170/5 k.ú. Rohovce, druh parcely registra „C“ (Spis
448/2020 OcÚRo)
Uznesenie č. 65/2020 :
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
vrátenie nepoužitej sumy z poskytnutej dotácie z dôvodu zrušenia zápasov kvôli
pandémii COVID 19.
2) schvaľuje
dotáciu Športovému klubu IČO: 31822428 na rok 2020 a na rok 2021 na
rekonštrukciu budovy súpisným číslom 301, prezliekareň Športový klub (šport,
prezliekareň) na par.č. 170/5 k.ú. Rohovce, druh parcely registra „C“

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Radványi Z., Lentulay I.)

3.4. Poslanec Lentulay István doručil žiadosť zo dňa 11.11.2020 a zriekol sa svojich funkcii
z dôvodu pracovných povinností. (funkcia sobášiaceho, veliteľ dobrovoľných hasičov, člen
krízového štábu, organizovanie rekonštrukčných prác budova požiarnej zbrojnice)Spis č.
512/2020OcÚRo
Uznesenie č. 66/2020 :
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 funkcii zo dňa 11.11.2020
2) schvaľuje
a) zrušenie uznesenia č. 30/2019 zo dňa 21.02.2019 (znenie: „poveruje poslanca
Štefana Lentulayho s výkonom funkcie sobášiaceho na volebné obdobie 20182022 s účinnosťou od 1. marca 2019.“)
b) zrušenie uznesenia č. 21/2020 zo dňa 21.05.2020 (znenie „schvaľuje návrh o
poverení poslanca Lentulayho Istvána na organizovanie prác na požiarnej
zbrojnici, čo sa dajú spraviť svojpomocne)
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Radványi Z., Lentulay I.)

3.5. Pán starosta podal návrh na prenájom poľnohospodárskej pôdy spoločnosti
AGROSPOL Rohovce, IČO:44913290. Spoločnosť má s obcou uzavretú zmluvu na prenájom
pôdy do 30.09.2025, avšak v spoločnosti medzičasom došlo k zmene vlastníckej štruktúry.
Návrh novej ceny za 1ha je vo výške 180€.
Uznesenie č. 67/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
dodatok k zmluve zo dňa 23.11.2015 novou cenou za prenájom ornej pôdy uvedenej na
LV 367 a na LV 603, k.ú. Rohovce v celkovej rozlohe 50077m2 novou cenou 180€ za
1ha.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Radványi Z., Lentulay I.)

K bodu 4. Prerokovanie správ nezávislého audítora, prerokovanie výročnej
správy za rok 2019
Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Rohovce
Správa z auditu účtovnej závierky : audítor uskutočnil audit účtovnej závierky obce Rohovce
(ďalej aj „obec“), ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a
účtovných metód. Priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie obce Rohovce k 31.12.2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k
uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán
a obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky obce Rohovce – Správa z auditu
konsolidovanej účtovnej závierky: Audítor uskutočnil audit konsolidovanej účtovnej závierky
účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila konsolidujúca
účtovná jednotka obec Rohovce, a ktorá obsahuje konsolidovanú súvahu k 31.12.2019,
konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky,
ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Priložená
konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej
situácie konsolidovaného celku k 31.12.2019 a konsolidovaného výsledku hospodárenia za
rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“)
Uznesenie č. 68/2020
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 2019
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 2019
c) výročnú správu na rok 2019
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Radványi Z., Lentulay I.)

K bodu 5. Úprava rozpočtu na rok 2020
Pán Starosta požiadal účtovníčku obce pani Ing. Pirosku Orbánovú, aby oboznámila
prítomných s návrhom na 3. zmenu rozpočtu obce Rohovce na rok 2020 .

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 2. úpravy.
Uznesenie č. 69/2020
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 3.
Rohovce na rok 2020

zmeny rozpočtu obce

2/ ústne stanovisko hlavnej kontrolórky k pozmeňovaciemu
čerpanie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky

návrhu starostu na

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

Klasifikácia Položka: Názov:

Pôvodná

Zmena

Upravená
suma:

39 000

-21 100

17 900

53 000

-53 000

0

-4 380

10 620

3 500

+ 700

4 200

0

+2 270

2 270

suma:
46

46

0451

0111

717 002

717 002

Rekonštrukcia
a modernizácia
ciest
Rekonštrukcia
a modernizáciazníženie
energetickej
náročnosti budovy
OcÚ

46

0320

717 003

Prístavba
a prestavba
požiarnej zbrojnice

46

0620

711 005

Územný plán

46

0111

713 004

Rozvádzač

15 000

Spolu:

-75 510

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 €

čerpania v roku 2020 po 3. rozpočtovom opatrení celkom 94 956 €:
v tom:
a/ na bežné výdavky:
24 263,00 € Interreg projekt
b/ na kapitálové výdavky:
30 000 € splátka úveru
10 620 € prístavba a prestavba požiarnej zbrojnice- spoluúčasť
4 113 € prístavba a modernizácia lekárne
1 590 € zberný dvor – projekt
4 200 € územný plán
17 900 € rekonštrukcia a modernizácia ciest
2 270 €rozvádzač
stav po 3. úprave k 14.12.2020:

100 236,86 €

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

Rozpočtové
opatrenie
č.2

Zmena
rozpočtové
opatrenie
č.3

Rozpočtové
opatrenie
č.3

Bežné príjmy - obec

908 084

938 899

952 732

21 688

974 420

Bežné príjmy - ZŠ

40 400

46 743

46 348

-1711

44 637

Bežné príjmy spolu

948 484

985 642

999 080

19 977

Názov položky

1 019 057

Bežné výdavky -obec

449 886

488 257

526 596

-16463

510 133

Bežné výdavky - ZŠ

450 041

486 557

489 252

-6904

482 348

1 015 848

-23 367

992 481

Bežné výdavky spolu

Prebytok bežného
rozpočtu

899 927

974 814

+ 48 557

10 828

Kapitálové príjmy

424 358

424 358

424 358

0

424 358

Kapitálové výdavky

457 358

507 558

540 561

53 418

487 143

-83 200

-116 203

1 410 000

Schodok kapitálového
rozpočtu

PRÍJMY SPOLU (bežné +
kapitálové)
VÝDAVKY SPOLU (bežné +
kapitálové)

Schodok ( bežné +
kapitálové)
Finančné operácie - príjmy- OCU

-33 000

1 372 842
1 357 285

+ 15 557
63 000

Finančné operácie prímy- ZŠ

1 482 372

19 977

1 443 415

1 556 409

-76 785

1 479 624

96 762

-36 209

-53 418

1 350

1350

551

30 000

30 000

158 925

101 659

1 435 842

1 541 659

48 557

1 423 438

187 575

33 000

Rozdiel celk. príjmov
a výdavkov

-62 785

130 309

Prebytok z fin. operácií

1 512 372

29 287

26 576

53 418

-132971

30 000

1387 285

43 344

-72 372

Finančné operácie - výdavky

PRÍJMY CELKOM
(bež.+kapit.+fin. )
VÝDAVKY CELKOM (
bež.+kapit.+fin. )

-16 768

134 157
1 901
30 000

- 52 867

106 058

1 612 363

- 32 890

1 579 473

1 586 409

-76 785

1 509 624

25 954

43 895

69 849

Komentár k rozpočtovému opatreniu č 3:
Bežný rozpočet je prebytkový , kapitálový rozpočet je schodkový a krytý prevodom z
rezervného fondu a návratnou finančnou výpomocou , celkový rozpočet je prebytkový.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Radványi Z., Lentulay I.)

K bodu 6. Prerokovanie rozpočtu na rok 2021 a trojročného rozpočtu
Účtovníčka Ing. Piroska Orbánová predložila návrh rozpočtu obce na rok 2021a viacročného
rozpočtu na roky 2022 a 2023, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce dňa 27.11.2020, v zákonnej lehote najmenej 15 dní pred rokovaním obecného
zastupiteľstva.
Uznesenie č. 70/2020
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 návrhu rozpočtu obce Rohovce na roky 2021-2023, v ktorom
hlavná kontrolórka navrhla návrh rozpočtu obce na rok 2021 schváliť a návrh viacročného
rozpočtu na roky 2022 a 2023 brať na vedomie
2)viacročný rozpočet obce Rohovce na roky 2022 a 2023 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) sumu vo výške 3590€ pre Základnú školu v Rohovciach, na kúpu kuchynského spotrebiča na
rok 2021.
2)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 2021, 2022, 2023.

3) použitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2021 nasledovne:
Predpokladaný stav k 1.1.2021:
Použitie v roku 2021:
Zostatok:
Zdroj

Klasifikácia

100 236,86 €
100 000,00 €
236,86 €
Položka

Názov

Návrh
(v €)

46

0111

717002

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

53 000

46

0320

717 003

zbrojnice

46

0170

821 005

Splátka úveru

30 000

46

0451

717 002

Údržba ciest

13 000

Spolu

4 000

100 000

4) rozpočet Obce Rohovce na rok 2021 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 so schválenými zmenami:

Názov:

Skutočnosť

Skutočnosť

Schválený

Očakávaná

Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet

2021

2022

2023

skutočnosť
2018

2019

2020

2020

Bežné príjmy - obec

777 800

877 671

908 084

974 420

884 527

931 040

987 903

Bežné príjmy - ZŠ

37 778

47 444

40 400

44 637

40 140

40 140

40 140

Bežné príjmy spolu

815 578

925 115

948 484

1 019 057

924 667

971 180

1 028 043

Bežné výdavky -obec

390 549

407 186

449 886

510 133

460 647

422 067

421 761

Bežné výdavky - ZŠ

363 191

422 423

450 041

481 383

442 316

478 235

517 978

Bežné výdavky spolu

753 740

829 609

899 927

991 516

902 963

900 302

939 739

Prebytok bežného rozpočtu

61 838

95 506

48 557

27541

21 704

70 878

88 304

Kapitálové príjmy

28 783

0

424 358

424 358

394 358

0

0

Kapitálové výdavky

87 131

159 278

457 358

487 143

467 948

0

0

Schodok kapitálového
rozpočtu:

-58 348

-159 278

- 33 000

- 62 785

- 73 590

0

0

PRÍJMY SPOLU (BP + KP

844 361

925 115

1 372 842

1 443 415

1 319 025

971 180

1 028 043

VÝDAVKY SPOLU (BV + KV)

840 871

988 887

1 357 285

1 478 659

1 370 911

900 302

939 739

Prebytok/schodok

3 490

-63772

15 557

-35 244

-51 886

70 878

88 304

Finančné operácie - príjmyobec

71790

197 609

63 000

134 157

130 000

30000

30000

Finančné operácie - príjmy ZŠ

144

988

0

0

Finančné operácie- výdavky

0

18 500

30 000

30 000

30 000

30000

30000

( Bežný R+Kapitálový R

1901

Prebytok z finančných
operácií

71 934

180 097

33 000

106 058

100 000

0

0

PRÍJMY CELKOM
(BP+KP+FO )

916 295

1 123 713

1 435 842

1 579 473

1 449 025

1 001 180

1 058 043

VÝDAVKY CELKOM(
BV+KV+FO )

840 871

1 007 387

1 387 285

1 508 659

1 400 911

930 302

969 739

Rozdiel príjmov a výdavkov

+75 424

116 326

48 557

+70 814

48 114

70 878

88 304

Komentár k rozpočtu:
Bežné rozpočty na roky 2021- 2023 :
prebytkové
Kapitálový rozpočet na rok 2021 :
schodkový
a bude krytý prevodom z rezervného fondu v rámci finančných operácií prebytkom bežného rozpočtu
Kapitálové výdavky na roky 2022-2023:
nie sú plánované.
Celkové rozpočty na roky 2021 až 2023 sú prebytkové.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Radványi Z., Lentulay I.)

K bodu 7. Prerokovanie VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Pán Starosta predložil na prerokovanie návrh VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rohovce. Návrh VZN bol vyvesený
na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovej stránke obce dňa 27.11.2020. Lehota na
predloženie pripomienok k návrhu VZN bolo do 13.12.2020. K návrhu neboli predložené
pripomienky. VZN obsahuje zmenu v povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie
triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, zmenu
nakladania s odpadovými pneumatikami a zmena prevádzkového čas zberného dvora . Týmto
nariadením sa zrušuje VZN 1/2016 zo dňa 23.06.2016
Uznesenie č. 71/2020
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 2/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rohovce.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Radványi Z., Lentulay I.)

K bodu 8. Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2020 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
2021
Ing. Piroska Orbánová podala návrh na prerokovanie VZN 3/2020 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 2021. Návrh VZN bol vyvesený na
úradnej tabuli obce a zverejnený na webovej stránke obce dňa 27.11.2020. Lehota na
predloženie pripomienok k návrhu VZN bolo do 11.12.2020. 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 9/2019 zo dňa 16.12.2019
Otázka: Mgr. Hervay Rozália – Aké má náklady a výnosy, prípadne akým spôsobom sa
vypočítavajú režijné náklady na školský klub pri ZŠ s VJM?
Odpoveď: PaedDR. Szilassyová Alica – Režijné náklady na školský klub sa vyrátavajú na
základe percenta, čo je dané pre školský klub z celkových režijných nákladov ZŠ s VJM
v Rohovciach. A takým istým spôsobom sa rátajú aj výnosy. Ďalšie náklady na školský klub
sú nákupy školských potrieb, čo deti využijú na aktivity v školskom klube, napr. papiere,
výkresy, farebné papiere atď.
Uznesenie č. 72/2020
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 3/2020 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rohovce na území obce Rohovce na rok 2020
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Radványi Z., Lentulay I.)

K bodu 9. Rôzne
9.1. Kontrolórka Ing. Helena Matúsová predložila poslancom návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021. Pri výkone kontrolnej činnosti
postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje zákon č 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Do plánu na 1.polrok 2021 zahrnula
8 kontrol a 11 ďalších úloh vyplývajúcich zo zákona § 18f zákona č 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
Uznesenie č. 73/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
a) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2021, ktorý je v zmysle §
18e zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
b) poveruje
Hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol na základe plánu kontrol na 1.polrok 2021
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Radványi Z., Lentulay I.)

9.2. Hlavná kontrolórka Ing. Helena Matúsová predložila návrhy správ o výsledkoch
kontrol na základe schváleného harmonogramu vykonania kontrol na 2. polrok 2020

-

19:46 došiel poslanec Ing. Radványi Zoltán.
Poslanec Szitás Karol navrhol kompletizovať zápisnice z minulých rokov.

Uznesenie č. 74/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
berie na vedomie
správy hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontrol, vykonaných podľa plánu kontrol
na 2.polrok 2020
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

neprítomní pri hlasovaní: 1 (Lentulay I.)
9.3.Poslanec Szitás Karol podal návrh na pokračovanie obecnej Kroniky, ďalej uviedol, že by
bol ochotný ďalej viesť obecnú Kroniku v maďarskom jazyku.

Uznesenie č. 75/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
a) schvaľuje
pokračovanie obecnej Kroniky
b) poveruje
poslanca Karola Szitása vedením obecnej Kroniky v maďarskom jazyku
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
1 (Szitás K.)
1 ( Lentulay I.)

9.4.Poslanec Karol Szitás podal návrh pánovi starostovi, aby na každom zasadnutí podal
správu o stavebných činnostiach v obci Rohovce, hlavne právoplatné stavebné povolenia.
Uznesenie č. 76/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
poveruje
pána starostu podaním správy o aktuálnych stavebných činností v obci Rohovce na
každom obecnom zasadnutí (aktuálne právoplatné stavebné povolenia)
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

Pán starosta informoval prítomných:
- o rekonštrukcii požiarnej zbrojnice
- o dotácii od spoločnosti Interreg

8
0
0
1 (Lentulay I.)

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

Overovatelia:

......................................................
Szabo Attila

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

Zapísala:

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

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

