Obec Rohovce
Obecný úrad 930 30 Rohovce č. 164
IČO: 00305715; DIČ: 2021168985, e-mail: starosta@rohovce.sk
tel.: 031/5598227, 031/5598282
___________________________________________________________________________
Číslo: 120-2/2022
V Rohovciach dňa 08.06.2022

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prítomní podľa prezenčnej listiny v prílohe č. 1.
NÁVRH PROGRAMU :
1. Otvorenie - kontrola plnenia uznesení
2. Interpelácie poslancov
3. Prerokovanie žiadostí
4. Úprava rozpočtu na rok 2022
5. Rôzne

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Zoltán László, starosta obce. Privítal všetkých
prítomných a informoval, že sú prítomní siedmi poslanci, neprítomní sú dvaja (Herberger Zs.,
Horváth P. ) 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: Lentulay I., Rublík Š.
Zapisovateľ: Fehérová M.
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.
Návrh pána starostu o doplnenie bodu programu bolo, doplnil bod 4.Prerokovanie
záverečného účtu za rok 2021.
PROGRAM :
1.
Otvorenie - kontrola plnenia uznesení
2.
Interpelácie poslancov
3.
Prerokovanie žiadostí
4.
Prerokovanie záverečného účtu za rok 2021
5.
Úprava rozpočtu na rok 2022
6.
Rôzne

Ďalej predložil informácie o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa
11.03.2022 (č. 01-17/2022).
Uznesenia č.01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12, 13,14,15,16,17/2021
Uznesenie č. 18/2022 :
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) doplnený program zasadnutia;
2) berie na vedomie
plnenie uznesení č. 01-17/2022 zo zasadnutia 11.03.2022

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Horváth P., Herberger Zs.)

18:15 došiel poslanec Herberger Zs.

K bodu 2. Interpelácie poslancov
Neboli žiadne interpelácie.

K bodu 3. Prerokovanie žiadostí
3.1. Pán starosta podal návrh na prenájom nebytových priestorov na rok, na podnikateľské
účely, predmet prenájmu nebytový priestor, adresa Rohovce 153 (2 miestnosti, skladové
priestory) pre Halász Alfréd. (Spis č. 262/2022 OcÚRo)
Diskusia:
Poslanec Szitás K. sa vyjadril, že kvôli blížiacim sa voľbám do miestnej samosprávy nájomnú
zmluvu by predlžil iba na pol roka. Poslanec Lentulay I. sa vyjadril, že zmluva na rok
s výpovednou lehotou 1M je v poriadku.
Uznesenia č. 19/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
prenájom od 01.07.2022 do 30.06.2023, pre žiadateľa Alfréd Halász na základe VZN
7/2019 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rohovce, článok I, 1)

Prenájom nehnuteľných vecí b) nebytových priestorov „- na podnikateľské účely“ na
nebytový priestor pod súpisným číslom Rohovce 153 (2 miestnosti, skladové priestory),
vo výmere 94,20 m2 za 32€/ m2/ rok, vo štvrťročných splátkach mesačnou výpovednou
lehotou .
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Horváth P.)

3.2.Pán starosta oboznámil prítomných so žiadosťou p.Olivera Pongrácza s umiestnením
novej obytnej zóny v Rohovciach – 79 rodinných domov, 16 radových rodinných domov
a polyfunkčná stavba na par. č. 143/20 k.ú. Rohovce. Žiadosť a k žiadosti pripojené prílohy
boli odoslané poslancom pred zasadnutím. Pán starosta informoval prítomných, že je
prítomný mladší Pongrácz O., ktorý by rád predstavil podnikateľský zámer.
Diskusia:
K slovu sa dostal p. Pongrácz Oliver mladší. Predstavil prerobený projekt,v pôvodnom
projekte bolo zapracovaných 79 rodinných domov, 16 radových domov a 1polyfunkčná
budova. Projekt prerobili a novší obsahuje 77 rodinných domov a 1polyfunkčnú budovu.
Vyžiadali aj vyjadrenie od Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, z dôvodu, že
súčasnosti ČOV Šamorín je látkovo preťažená. ZSVS uviedli v stanovisku, že s novou
vybudovanou obytnou zónou súhlasia, ale pri kolaudácii sa musia napojiť na novú funkčnú
čistiareň v Šamoríne. Ďalej podotkol, že koeficient zastavanosti 10% v návrhu ÚP je veľmi
nízka, oni by navrhli nechať pôvodný koeficient na základe aktuálneho ÚP tzn. 25%. Ďalej
ubezpečil prítomných, že je ochotný prispôsobiť sa požiadavkám a návrhom OZ.
Poslanec Horváth B. informoval, že nová čistička odpadových vôd bude vybudovaná asi za 5
rokov, dovtedy by určite nesúhlasil výstavbou veľkých rozmerov, keď sú problémy už
existujúcimi rodinnými domami.
Poslankyňa Hervay sa opýtala na polyfunkčnú budovu, spresnenie zadania. Pán Pongrácz na
otázku bohužiaľ nevedel odpovedať, ale presné špecifikácie polyfunkčnej budovy pošle
mailom.
Pán starosta informoval, že ohľadom návrhu ÚP ešte bude zasadnutie, vtedy prizve všetkých,
ktorý včas podali námietky.

Uznesenia č. 20/2022
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
zastavovací plán IBV „Nová obytná zóna Rohovce – 77x rodinných domov a 1x
polyfunkčná budova investora West Bau Plus s.r.o. na par.č. 143/20 k.ú.
Rohovce.
2. nariaďuje
a) na ďalšie zasadnutie investorovi West Bau Plus s.r.o. doplniť žiadosť
o stanovisko, vyjadrenie Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., kedy
bude vybudovaná nová ČOV z dôvodu súčasného stavu preťaženia ČOV
Šamorín

b) na ďalšie zasadnutie spresniť a doplniť špecifikácie polyfunkčnej budovy
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Horváth P.)

3.3. Pán starosta uviedol ďalšiu žiadosť obyvateľa Mgr.Adama Poláčeka, ktorý žiadal

prenájom nebytových priestorov obecného úradu súpisné číslo 164 na iné účely. Miestnosť by
mu slúžila na skúšky kapely. (Spis 220/2022 OcÚRo)
Diskusia:
Ekonómka Ing. Orbánová Piroska navrhla, že nájomné zmluvy by sa mohli uzavrieť na viac
rokov.
Uznesenia č. 21/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
prenájom od 01.09.2022 do 31.08.2023, pre žiadateľa Adam Polaček na základe VZN
7/2019 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rohovce, článok I, 1)
Prenájom nehnuteľných vecí b) nebytových priestorov „- na iné účely“ na nebytový
priestor na 1.poschodí obecného úradu v Rohovciach, súp. č. 164, miestnosť č. 209 vo
výmere 16,95 m2 za 15€/ m2/ rok.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Horváth P.)

3.4. Pán starosta uviedol ďalšiu žiadosť obyvateľa Radvanyi Milan, Rohovce 222, ohľadom
osadenia dopravného zrkadla na konci Záhradníckej ulice. Ďalej podotkol, že uvíta každý
návrh, kde by ešte mohli byť osadené dopravné zrkadlá, aby obecné cesty boli bezpečnejšie.
Diskusia:
Poslanec Szitás K. vyjadril súhlas s osadením a navrhol osadenie ďalšieho zrkadla na konci
Záhradníckej ulice. Poslanec Lentulay I. navrhol osadenie zrkadla pred bývalou detskou
lekárkou, pre tých ktorý vychádzajú z Hlbokej cesty. Poslanec Herberger Zs. Navrhol
osadenie zrkadla na par.č. 137/2 k.ú. Rohovce
Uznesenia č. 22/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
kúpu 4 dopravných zrkadiel a ich umiestnenie k miestnym komunikáciám.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Horváth P.)

3.5. Pán starosta uviedol žiadosť obyvateľa Kósa Róbert o kúpu obecného pozemku par.č.
151/21 k.ú. Rohovce na LV 367, o výmere 260 m2, druh ostatná plocha. Obecné
zastupiteľstvo v uznesení č. 13/2021 odsúhlasilo cenu vo výške 17€/m2.
Uznesenia č. 23/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemku, a to spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet kúpy a kúpna cena:
- pozemok registra „C“ s parcelným číslom 151/21, zapísaný na liste vlastníctva
č.367, o výmere 260 m2, druh ostatná plocha, v k.ú. Rohovce, obec Rohovce,
okres Dunajská Streda za cenu 4 420,00€ ( 17,00 Eur/m2) do osobného
vlastníctva kupujúceho
Kupujúci:
- Kósa Róbert, Rohovce 90, 930 30 Rohovce, v podiele 1/1
Dôvod hodný osobitného zreteľa
- na predmet kúpy nie je prístup zo žiadnej komunikácie a kupujúci predmet
kúpy dlhodobo užíva ako záhradu.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Horváth P.)

3.6. Pán starosta uviedol ďalšiu žiadosť obyvateľov bytového domu súpisné Rohovce č. 157,

ktorý by k bytovému domu postavili spevnenú plochu, parkovisko, kde by mohli parkovať
a úpravu chodníka.

Diskusia:
Poslanec Lentulay I. navrhol aby okolo detského ihriska nechali zelený pás a smerom z cesty
par.č. 140 k.ú. Rohovce sa vytvorila spevnená plocha zo zatrávňovacích dlažieb. Poslanec
Szitás K. upozornil, aby sa prihliadal aj na to, kde odtečie voda, aby s tým do budúcna nebol
problém. Rekonštrukcia chodníka by bola 60m2. Poslanec Lentulay I. ďalej navrhol, aby sa
vyhotovil náčrt a aby boli vyžiadane ceny.

Uznesenia č. 24/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
nariaďuje
doplnenie žiadosti o úpravu chodníka a vytvorenie spevnenej plochy okolo bytového
domu súp.č. 157 par.č. 134/44 k.ú. Rohovce, LV 367 o náčrt presnými rozmermi
spevnenej plochy a chodníka.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Horváth P.)

3.7. Pán starosta uviedol ďalšiu žiadosť obyvateľa Mihály Csepi, ktorý žiadal umiestnenie

knižnice pod holým nebom, vypožičiavanie kníh zadarmo v parku par.č. 109 k.ú. Rohovce,
LV 367 „skrinka pre knihy“ rozmermi 80 x 40cm so 4 stĺpmi.
Uznesenia č. 25/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
umiestnenie skrinky 80 x 40cm, 4 stĺpmi na výpožičku kníh zadarmo , „knižnica pod
holým nebom“ v parku par.č. 109 k.ú. Rohovce, LV 367
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Horváth P.)

3.8. Pán starosta informoval prítomných ohľadom uznesenia 12/2022 zo zasadnutia
11.03.2022, kde OZ nariadilo odklad žiadosti umiestnenia stavby IBV Rohovce (par.č. 29/2,
29/20, 29/22, 29/1, 29/32 k.ú. Rohovce) na obecný pozemkoch par.č. 2/40, 38/13, 5/1, 5/36,
5/5, 6/1, 112/1, 4/3, 113/5 k.ú. Rohovce, kým investor nezabezpečí súhlasné stanovisko od
majiteľa pozemku par.č. 6/2 k.ú. Rohovce, LV 831, z dôvodu napojenia na existujúcu
trafostanicu. Pán starosta informoval, že investori nepotrebujú súhlas od majiteľa trafostanice,
lebo na NN sa vedia napojiť pred trafostanicou v zemi.
Diskusia:
Poslanec Ing. Radványi Z. sa opýtal, či takú výstavbu trafostanica utiahne. Bolo by dobré
presné znenie, súhlasné vyjadrenie od Západoslovenská distribučná.
Pán starosta ďalej navrhol, aby investor zmenil trasovanie vedenia na par.č. 5/36 a ďalej 5/5
k.ú. Rohovce, LV 367 z dôvodu kolaudácie a rozšírenia budovy požiarnej zbrojnice.
Pán starosta informoval prítomných, že uvedená stavba je v súlade s Územným plánom Obce
Rohovce a Územným plánom Obce Rohovce Doplnok č. 2/2009.
Uznesenia č. 26/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
nariaďuje
a) odklad žiadosti umiestnenia stavby IBV Rohovce (par.č. 29/2, 29/20, 29/22, 29/1,
29/32 k.ú. Rohovce) na obecný pozemkoch par.č. 2/40, 38/13, 5/1, 5/36, 5/5, 6/1,
112/1, 4/3, 113/5 k.ú. Rohovce, vedených na LV 367.
Stavby IBV Rohovce:
SO 01 SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE
SO 02 VODOVOD
SO 03 KANALIZÁCIA
SO 04 STL PLYNOVOD
SO 05 VN A NN ROZVODY A VEREJNÉ OSVETLENIE
na ďalšie obecné zasadnutie, kým investor nezabezpečí súhlasné stanovisko od
Západoslovenská distribučná, doplnenie vyjadrenia zo dňa 12.11.2021, či existujúce VN
káblové vedenie a prípojka pre TS 0749-007 je postačujúca na výstavbu 20 rodinných
domov a na existujúcich odberateľov.
b) zmenu trasovania VN prívodu SO 05 VN a NN Rozvody s prípojkami a verejné
osvetlenie z dôvodu skolaudovanej a už existujúcej budove na par.č. 5/33 k.ú.
Rohovce.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Horváth P.)

3.9. Pán starosta informoval prítomných ohľadom kúpy pozemku par.č. 152/66 k.ú.
Rohovce,LV 387 vo výmere 104m2 . Pán starosta navrhol kúpnu cenu 25€, čím majitelia
pozemku nesúhlasili a navrhli 100€.
Diskusia:
Pán poslanec Horváth B. súhlasí s cenou 25€/m2, 100€/m2 je prehnaná.
Uznesenia č. 27/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
maximálnu cenu 25€/m2 za kúpu pozemku par.č. 152/66 k.ú. Rohovce, LV 387
vo výmere 104 m2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie od vlastníkov Zezula
František, Pastierska 807/34, Hamuliakovo Spoluvlastnícky podiel 7260/21781, Smáková
Ľudmila, Macov 13, 930 32 spoluvlastnícky podiel 4501/21781, Zezula Ján, Macov 6, 930
32 v podiele 10020/21781.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

neprítomní pri hlasovaní: 1 (Horváth P.)
3.10. Pán starosta navrhol rekonštrukciu ciest, podniky vedia dať aktuálne ponuky na týždeň.
Navrhol poslancom, aby určili ktoré cesty potrebujú nutnú rekonštrukciu.

Diskusia:
Viacerí poslanci sa zhodli že treba obnoviť Školskú ulicu. Pán starosta vravel, že si vypýtal
cenovú ponuku na Školskú ulicu a je to vo výške cca 62.800€ bez DPH a časť Hasičskej ulice
15 .873€ bez DPH.
Poslanec Horváth B. navrhol rekonštrukciu polku cesty Kasárenskej ulice od bytového domu
súpisné č. 103 až po bytový dom súp.č. 98. A bolo by dobré predĺženie chodníka smerom
k cesty I.triedy 63.
Poslankyňa Mgr. Hervay R. navrhla rekonštrukciu Hasičskej ulice.
Poslanec Lentulay I. navrhol altánok a studňu na umývanie rúk na par.č. 109 k.ú. Rohovce.
Uznesenia č. 28/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
a) rekonštrukciu ulíc na základe aktuálnej cenovej ponuky maximálne do výšky
50. 000€
b) predĺženie chodníka smerom na cestu 1.triedy 63, par.č. 141/1 k.ú. Rohovce
c) vyčistenie priekopy na odvod dažďovej vody, prípadne vybudovanie vsakových
blokov na krízových miestach, kde neodteká dažďová voda z ciest.
d) schvaľuje vybudovanie altánku a studne na par.č. 109 k.ú. Rohovce, LV 367
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Horváth P.)

Diskusia:
Poslankyňa Mgr. Hervay R. sa pýtala na zahraničný grant od Nadácie Bethlen na
rekonštrukciu MŠ. Pán starosta informoval prítomných s plánom rekonštrukčných prác.
Plánovaný rozpočet je na vonkajšie zateplenie budovy MŠ, výmena kúrenia, maľovanie,
výmena podláh, výmena vonkajších parapetov, nákup vnútorných lámp a nové ihrisko pre
deti. Rekonštrukčné práce by začali po 15.07. a dokončenie by bolo do 20.08.2022. Pán
starosta navrhol, že rekonštrukčné práce bude riadiť a treba vypísať aj verejné obstarávanie.
Uznesenia č. 29/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
poveruje
a) pána starostu s riadením rekonštrukčných prác budovy MŠ, Rohovce 107
b) pána starostu s vypísaním verejného obstarávania na rekonštrukčné práce
budovy MŠ, Rohovce 107

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Horváth P.)

K bodu 4. Prerokovanie záverečného účtu 2021
4.1. Pán starosta uviedol, že po skončení rozpočtového roka, obec údaje o rozpočtovom
hospodárení za príslušný rok súhrnne spracuje do záverečného účtu. Slovo dal ekonómke Ing.
Orbánovej P.
Diskusia:
Návrh Záverečný účet obec Rohovce za rok 2021 bol zverejnený na webovej stránke obce dňa
18.05.2022 a vyvesený na úradnej tabuli dňa 03.06.2022. Neboli doručené žiadne
pripomienky do dňa 03.06.2022. Návrh bol zvesený dňa 03.06.2022.
Hospodárenie obce za rok 2021 + 105 456,62€, čo bude zdrojom rezervného fondu.
Poslankyňa Mgr. Hervay R. sa pýtala na úver, čo bolo poskytnuté obciam ako pomoc počas
pandémie COVID 19. Odpovedala ekonómka Ing. Orbánová, že z úveru suma čo zostala, je
zahrnutá v sume +105 456,62€ , čo bude prevedená do rezervného fondu.
Uznesenia č. 30/2022
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

1. b e r i e

na

v edomie

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok
2021

2. s c h v a ľ u j e
a/ záverečný účet obce Rohovce a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez
výhrad
podľa § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

b/ výsledok rozpočtového hospodárenia – schodok
v sume

rozpočtu obce Rohovce
- 9 070,88 €

zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov/ bežný a kapitálový rozpočet bez
finančných
operácií/

c/ schodok rozpočtu upravený o nevyčerpané účelové finančné prostriedky
zo ŠR a o nevyčerpané účelové finančné prostriedky
podľa osobitných
predpisov v sume
– 115 668,47 €
d/ zostatok finančných operácií v sume

+ 221 125,09 €

e/ prevod do rezervného fondu / zostatok finančných operácií po usporiadaní
schodku rozpočtu /
+ 105 456,62 €

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Horváth P.)

K bodu 5. Úprava rozpočtu na rok 2022
5.1. Pán starosta požiadal účtovníčku obce pani Ing. Pirosku Orbánovú, aby oboznámila
prítomných s návrhom zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022 obce Rohovce. Ing.
Piroska Orbánová uviedla, že návrh je spracovaný v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022 obec Rohovce bol zverejnený na
webovej stránke obce dňa 19.05.2022 a vyvesený na úradnej tabuli dňa 19.05.2022. Neboli
doručené žiadne pripomienky do dňa 04.06.2022. Návrh bol zvesený dňa 04.06.2022.
Uznesenia č. 31/2022
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 1. zmeny rozpočtu obce Rohovce
na rok 2022
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 a poslancov obce nasledovne:
Zdroj:

Klasifikácia Položka: Názov:

Pôvodná
suma :

Zmena
8.6.2022

30 000

Upravená
suma:

46

0170

821 005

Splátka úveru

30 000

46

0451

717 001

Vybudovanie chodníka

0

15 000

15 000

46

0451

717 002

Rekonštrukcia
a modernizácia ciest

0

50 000

50 000

46

0620

711 005

Územný plán

0

1 500

1 500

46

0620

717 001

Altánok

0

3 500

3 500

46

09111

717 002

Rekonštrukcia
a modernizácia
budovy MŠ

Spolu:

0

10 000

10 000

30 000

80 000

110 000

Sumarizácia čerpania rezervného fondu:
zostatok k 1.1.2022

39 834,67

tvorba za rok 2021 / príjem/:

105 456,62

plánované čerpanie v roku 2022 po 1. rozpočtovom opatrení
plánovaný stav po 1. úprave k 8.6.2022:

:

110 000,00
35 291,29

2) zmenu rozpočtu obce Rohovce na rok 2022 rozpočtovým opatrením č.1
a/ v zmysle Vnútorného predpisu č.2/2019 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho
rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu
iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce ( Usmernenie k
aplikácii § 14 zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. )
b/ v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b /, c/ , d/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov / povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov
a povolené prekročenie a viazanie finančných operácií/
podľa predloženého návrhu s nasledujúcimi doplnkami :

obec:
príjmy:
Druh rozpočtu:

Kód zdroja:

Klasifikácia:

Text:

Suma:

Finančné operácie

46- RF

454 001

Prevod z rezervného fondu

+ 80 000

Spolu:

výdavky:

+ 80 000

Druh rozpočtu:

Kód zdroja:

Klasifikácia:

Text:

Suma:

Bežné výdavky

41

0451 633 006

dopravné zrkadlá

+

1 500

Bežné výdavky

41

0520 637 004

Nakladanie s odpadovými vodami

+

5 000

Bežné výdavky

41

0620 633 006

Vyvýšený
záhon
priestranstvo

+

600

na

verejné

Spolu :

+ 7 100

Druh rozpočtu:

Kód zdroja:

Klasifikácia:

Text:

Suma:

Kapitálové
výdavky :

46

0451 717 001

Výstavba chodníka

+ 15 000

Kapitálové
výdavky:

46

0451 717 002

Rekonštrukcia a modernizácia cesty

+ 50 000

Kapitálové
výdavky:

46

0620 710 005

Územný plán

+ 1 500

Kapitálové
výdavky:

46

0620 717 001

Altánok na detské ihrisko

+ 3 500

Kapitálové
výdavky:

46

09111 717 002

Rekonštrukcia, modernizácia budovy
MŠ

+ 10 000

Spolu:

+ 80 000

Názov:

Rozpočet
Pôvodný
na rok 2022:

Bežné príjmy - obec
Bežné príjmy - ZŠ
Bežné príjmy spolu

919 248
33 850
953 098

Bežné výdavky -obec
Bežné výdavky - ZŠ
Bežné výdavky spolu

439 647
444 705
884 352

Prebytok bežného rozpočtu

+68 746

Zmena
Rozpočtové
opatrenie
č.1 z 8.6.2022

Rozpočet
po 1.
rozpočtovom
opatrení

58 571

977 819
35 240
1 013 059

1 390
+59 961
86 536

526 183
463 409
989 592

18 704
+105 240
-45 279

+ 23 467

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového
rozpočtu:

42 750
136 820
- 94 070

- 87 160

42 750
223 980
- 181 230

PRÍJMY SPOLU
(BP + KP
VÝDAVKY SPOLU
(BV + KV)
Schodok bežného a
kapitálového rozpočtu

995 848

59 961

1 055 809

1 021 172

192 400

1 213 572

- 25 324

-132 439

-157 763

121 510

93 137

214 647

0
30 000
+ 91 510

473
+ 93 610

473
30 000
+185 120

1 117 358

153 571

1 270 929

1 051 172

192 400

1 243 572

+ 66 186

-38 829

+ 27 357

Finančné operácie - príjmyobec
Finančné operácie - príjmy -ZŠ
Finančné operácie- výdavky
Prebytok z finančných
operácií
PRÍJMY CELKOM
(BP+KP+FO )
VÝDAVKY CELKOM(
BV+KV+FO )
Rozdiel príjmov a výdavkov

0
87 160

0

Komentár k rozpočtu:
Bežný rozpočet prebytkový.
Kapitálový rozpočet schodkový , krytý prebytkom bežného rozpočtu / 10 820 €/, zo zahraničného grantu,
poskytnutého v roku 2021 / 90 410 € / a prevodom z rezervného fondu v rámci finančných operácií.
Celkový rozpočet je prebytkový.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Horváth P.)

K bodu 6. Rôzne
6. 1. Hlavná kontrolórka Ing. Helena Matúsová predložila návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2021. Návrh bol zverejnený na webovej stránke obce dňa
20.05.2022 zvesený dňa 05.06.2022. Neboli doručené žiadne pripomienky do dňa 05.06.2022.
Ďalej predložila návrhy správ o výsledkoch kontrol na základe schváleného harmonogramu
vykonania kontrol na 1. polrok 2022 ev.č. :
HK/03/2022 –Správa o výsledku kontroly poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu obce
v roku 2021
HK/04/2022 – Správa o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami
Školskej jedálne pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Rohovce za rok 2020
HK/05/2022 – Správa o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami
a správnosti ročnej účtovnej závierky ZŠ s VJM- Alapiskola, Rohovce za rok 2020
HK/06/2022- Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja pohľadávok a záväzkov a
úverovej zaťaženosti obce k 31.12.2021
V kontrolovaných oblastiach za kontrolované obdobie neboli zistené závažné nedostatky.

Uznesenie č. 32/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
1. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2022, ktorý je
v zmysle § 18e zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
2. poveruje
hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol na základe plánu kontrol na 2.polrok
2022
3. berie na vedomie
správy hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontrol na 1. polrok 2022
(HK/03/2022, HK/04/2022, HK/05/2022, HK/06/2022)
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Horváth P.)

6.2. Pán starosta podal správu o príprave a programe deň obce 2022. Deň obce sa uskutoční
25.06.2022 nasledovným programom:
Od 13:00 do 2:00 hodiny športové popoludnie pre malých i veľkých









detské hry, kĺzačka, , kvíz, penová party, maľovanie na tvár, päťboj
súťaž v kopaní jedenástok a sedmičkový duel (15:00)
súťaž vo varení špecialít v kotlíku (13:00)
Vystúpenie RAT BAND (20:00)
Tombola (22:00)
Vystúpenie Koppánya Kovácsa (22:30)
hudba DJ ÁRPI

Pán starosta sa opýtal, či má niekto pripomienky.

Uznesenie č. 33/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
berie na vedomie
program na Deň obce 2022
Požiadal o slovo poslanec Karol Szitás v súvislosti s vysokým pracovným zaťažením
a chýbajúcich informácii nebude môcť zabezpečovať vedenie obecnej Kroniky v maďarskom
jazyku. Ďalej sa informoval, či sa prihlásil niekto na výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa školy ZŠ. Pán starosta odpovedal, že nie a predĺžil výberové konanie do 07.07.2022.
Uznesenie č. 34/2022
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 Karola Szitása o zrieknutí funkcie vedenia obecnej
Kroniky v maďarskom jazyku
2) s c h v a ľ u j e
zrušenie bodu b ) uznesenia č. 75/2020 zo dňa 14.12.2020 (znenie: „poveruje
poslanca Karola Szitása vedením obecnej Kroniky v maďarskom jazyku“)
Po vyčerpaní programu pán starosta konštatoval, že bol vyčerpaný program dnešného
rokovania a vyhlásil zasadnutie za ukončené.

Overovatelia:

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

.....................................................
Rublik Štefan

Zapísala:

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

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

