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: 113-1/2020
V Rohovciach dňa 26.02.2020

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prítomní podľa prezenčnej listiny v prílohe č. 1.
NÁVRH PROGRAMU :
1. Otvorenie
2. Interpelácie poslancov
3. Prerokovanie žiadostí
4. Úprava rozpočtu na rok 2020
5. Rôzne

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Zoltán László, starosta obce. Privítal
všetkých prítomných a informoval, že sú prítomní ôsmi poslanci a zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné. Neprítomný ZsoltHerberger. 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: Štefan Rublik, Pavol Horváth
Zapisovateľ: Monika Fehérová
Pán starosta predložil na hlasovanie návrh programu zasadnutia OZ, ktorí poslanci
obdržalidoručené poštou a niektoré návrhy boli pripravené poslancom pred začiatkom
zasadnutia v písomnej forme.
Návrhy poslancov na zmenu, alebo doplnenie bodov programu neboli.
1.
2.
3.
4.
5.

PROGRAM :
Otvorenie
Interpelácie poslancov
Prerokovanie žiadostí
Úprava rozpočtu na rok 2020
Rôzne

Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16/12/2019
(č. 102-109) predložil starosta obce.

Uznesenia č. 102, 104, 105, 106, 107, 108 a 109 splnené.
Uznesenie č.103: viď. bod 3.1. prerokovanie žiadostí obyvateľov

Uznesenie č. 01/2020 :
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,
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomný na hlasovaní:

8
0
0
1 (Herberger)

K bodu 2. Interpelácie poslancov
Neboli žiadne interpelácie.

K bodu 3. Prerokovanie žiadostí obyvateľov
3.1. Spoločnosť Medalex s.r.o., zisťoval cenu komplexnej rekonštrukcie lekárne
v Rohovciach. Cenovú ponuku odoslala. Na zasadnutí boli prítomní aj majitelia spoločnosti
(Mgr. Silvia Laczó a Alexandre Soóky), aby sa dohodli, akými podmienkami by otvorili
v obci Rohovce lekáreň. Majú záujem otvoriť jednu pobočku v Rohovciach s otváracou
dobou 4hodín denne. Poslanec Pavol Horváth podotkol, že robí do večera a viacerí obyvatelia
obce sú tak. Majiteľka lekárne navrhla, že môže byť otváracia doba niektoré dni doobeda
4hod. a niektoré dni poobede 4hod. Tým že spoločnosť by znášal riziko podnikania,
potrebovali sa dohodnúť s obcou o podmienkach. Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že
lekáreň prerobia z vlastných zdrojov, na náklady obce a spoločnosť bude platiť za prenájom
nebytových priestorov. Rekonštrukcia sa bude týkať nehnuteľnosti bývalej lekárne, parcelné
číslo 38/28 k.ú. Rohovce a ide o zväčšenie priestoru z 67m2 na 70m2, výmena podlahy,
okien, rekonštrukcia kúrenia príp.klímy, a sociálnych miestností (výlevka, sprchový kút).
Bezpečnostný systém a internet zabezpečí spoločnosť Medalexs.r.o, pre seba.

Uznesenie č. 02/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
a) schvaľuje
rekonštrukciu bývalej lekárne par.č.38/28 k.ú. Rohovce, na vlastné náklady obce,
z vlastných zdrojov. Rekonštrukcia sa týka zväčšenie priestoru o 3m2, výmena

podlahy a okien, zabezpečenie kúrenia, klímy a rekonštrukcia sociálnych
miestností (výlevka, sprchový kút)
b) berie na vedomie
dobu trvania rekonštrukcie, odhadom 2mesiace
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Herberger)

3.2.Žiadosťobyvateľov bytového domu súpisné číslo 104 (poverená osoba Bánki Peter)
o prerokovanie ceny 45€/m2 (Uznesenie č. 95/2019) za časť pozemku173/1 k.ú. Rohovce,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vedené na LV 367. Bánki Peter sa písomne
ospravedlnil, že sa nevie zúčastniť zasadnutia OZ a prosí prerokovať žiadosť na ďalšom
zasadnutí OZ. Poslanec Zoltán Radványi navrhol, aj pánovi Bánkimu v minulosti, aby na
ďalšom zasadnutí OZ už došiel s hotovým návrhom, ktorý OZ bude môcť prerokovať.
Uznesenie č. 03/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
návrh, aby obyvatelia bytového domu súpisné číslo 104 (MelindaBánkiová, Peter Bánki,
Mária Monozlayiová, Július Homola, Dávid Kireth, Václavová Nora) už došli na ďalšie
zasadnutie OZ s hotovým návrhom ohľadom ceny za kúpu časti pozemku173/1 k.ú.
Rohovce, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vedené na LV 367
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Herberger)

3.3. Žiadosť o prerokovanie ceny ohľadom predaja
pozemkov151/2,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21,22,23,24 z dôvodu osobitného
zreteľa uznesenia č. 69/2019 kde bola schválená cena pozemku 17€ za 1m2. Medzi
prítomnými boli Vojtech Magyarics a Ernest Csölle. P. Magyarics sa pýtal, na základe čoho
OZ schválilo cenu 17€ za m2, že v minulosti mal pozemok hodnotu 20SKK (korún).
Poslanec Pavol Horváth uviedol, že sa v Rohovciach v súčasnosti pohybuje cena pozemku
medzi 50€-65€. Poslanec Blažej Horváth sa vyjadril, že za cenu 17€ by tiež prikúpil
pozemok. Poslanci sa dohodli na tom, že chcú predať pozemky za takú cenu, čo vyhovuje
obom stranám, lebo obec nemá možnosť ako sa dostať na pozemky a starať sa o ne a tiež
podotkli, že peniaze z predaja by investovali na zveľaďovanie obce, napr. by investovali do
úprav chodníkov a ciest.
Uznesenie č. 04/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
návrh, aby budúci kupujúci pozemkov par.č.
151/2,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21,22,23,24k.ú. Rohovce, prišli s konkrétnym,
reálnym návrhom ohľadom ceny pozemku, za čo by boli ochotní uvedené pozemky
kúpiť.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Herberger)

3.4Žiadosť (99/2020 OcÚRo) obyvateľov SzabóAttila, PongránczGabriel, Brunclik Tibor
o odkúpenie pozemku par.č. 142/1 k.ú. Rohovce, parcela registra „E“, druh pozemku orná
pôda obcou Rohovce a následne aj o úpravu cesty spolu s rekonštrukciou cesty 151/1. Majiteľ
pozemku je Pongrác Adam, bytom Trstená na Ostrove 100 , 930 04 . Poslanci navrhli
kontaktovať majiteľa pozemku a poinformovať sa o možnosti odkúpenia pozemku.
Uznesenie č. 05/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
poveruje
p. starostu, aby zistil od majiteľa pozemku par.č. 142/1 k.ú. Rohovce, parcela registra
„E“, druh pozemku orná pôda možnosti a podmienky odkúpenia pozemku obcou
Rohovce.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Herberger)

3.5Žiadosť (53/2020OcÚRo) o odkúpenie časti pozemku žiadateľomZezula Antonín
z dôvodu, že brána a oplotenie pozemku par.č. 60/1 k.ú. Rohovce sú postavené z časti vo
výmere 52m2 na obecnom pozemku č. 113/5 k.ú. Rohovce, parcely registra „C“, zastavaná
plocha a nádvorie.
Poslanec Radványi navrhol, aby o kúpe časti pozemku (keď k tomu dôjde), kde sa nachádza
teraz brána, boli informovaní aj susedia. Vjazd na parcelu č. 60/1k.ú. Rohovce neovplyvní
kúpa časti obecného pozemku a zatiaľ nie je treba riešiť presné umiestnenie brány a oplotenia.
Uznesenie č. 06/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
odkúpenie časti pozemku žiadateľom Zezula Antonín presne vo výmere 52m2par.č.
113/5 k.ú. Rohovce, parcely registra „C“ zastavaná plocha a nádvorie (Žiadosť číslo
53/2020OcÚRo)

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
8
0
1 (Herberger)

3.6. Žiadosti o poskytnutie dotácie. Pán starosta uviedol, že žiadosti o dotácie bolo treba
odovzdať do 31.01.2020.
O dotáciu požiadal Športový klub vo výške 9000€. Výdavky na poplatky a príspevky
športovým zväzom a organizáciám, športové potreby a ost.materiál, cestovné náhrady
trénerov, na tréningy a zápisy, nájomné za športových priestorov, režijné náklady.
Kontrolórka Ing. Helena Matusová presne prečítala výdavky Športového klubu z roku 2019.
Poslanec Horváth Blažej informoval prítomných, že v Rohovciach fungujú 3 futbalové
skupiny, skupina do 15 rokov a v skupine je17 mladých hráčov , skupina od18 do19 rokova
má18 hráčova dospelí. Platia iba trénera, hráčov nie.

Uznesenie č. 07/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
dotáciu Športovému klubu Rohovce, IČO 31822428, vo výške 9000€ (na účely uvedené
v tlačive „Žiadosť o poskytnutie dotácii“ zo dňa 02.12.2019)
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Herberger)

3.7Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii CSEMADOK, Základná organizácia Rohovce.
Žiadali dotáciu vo výške 3300€. Dotáciu by použili na rôzne kultúrne podujatia, Deň tradícii,
Podujatie Nótaest, letný tábor, veľkonočná tvorivá dielňa, vianočná tvorivá dielňa, divadelné
predstavenie, prevádzkové náklady speváckeho zboru a tvorba knihy o dejinách školstva
v Rohovciach.
Uznesenie č. 08/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
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“ zo dňa 19.12.2019)
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Herberger)

3.8. Žiadosť o poskytnutie dotácie podala aj Rímskokatolícka cirkev, farnosť Báč.
Požadovaná dotácia je vo výške 3 000€. Účel použitia dotácie: liturgické slávenia,
bohoslužobné aktivity a duchovo-kultúrne programy v kostole v Rohovciach. Reštaurátorský
výskum na kostole v Rohovciach, programy slúžia spoločnému dobru veriacich katolíkov
občanov obce Rohovce, tymian, pohonné hmoty, toner do tlačiarne, omšové víno, režijné
náklady, hlavne kúrenie. P. starosta poslal pozvánku pánovi farárovi, ale kvôli povinnostiam
sa nezúčastnil. Poslanec Horváth Blažej nesúhlasí s výškou dotácie 3000€, navrhuje menšiu
čiastku cca.1800€ -2000€. Poslanci sa zhodli a súhlasia s dotáciou vo výške 1500€ (Na
elektriku 1100€, toner 200€, papier 100€, pohonné hmoty a telefón 100€)
Uznesenie č. 09/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
dotáciu vo výške 1500€ na (Na elektriku 1100€, toner 200€, papier 100€, pohonné hmoty
a telefón 100€) pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Báč.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Herberger)

3.9. Žiadosť o poskytnutie dotácie podal aj Športovo-strelecký klub LUGER-Rohovce DS245
na nákup netkanej textílie, nízkej zelene voľnokorennej rôzneho druhu a nákup upevniaceho
materiálu a náradia, čo slúži aj na ochranu životného prostredia, zachovanie prírodných
hodnôt . Nákup spomínaných vecí slúži na dorobenie, zveľaďovanie kopce pri športovom
ihrisku na par.č.171/1 k.ú.Rohovce, parcely registra „C“, druh pozemku ostatná plocha, na
ktorý má Športovo-strelecký klub LUGER-Rohovce DS245 nájomnú zmluvu. Na zasadnutí
bol aj člen Športovo-streleckého klubu LUGER-Rohovce, Ladislav Borbély, ktorý informoval
prítomných o fungovaní streleckého klubu a dôležitosti prerábania kopce, aby bol podľa
balistických predpisov, aby sa mohol kopec ďalej využívať, ako strelnica. Je to aj v záujme
verejnosti a je to dôležité aj do budúcna, keď sa tu budú organizovať rôzne strelecké súťaže,
akcie pre verejnosť.Dorobenie kopca je dôležité aj z estetického hľadiska, tým, že sa
nachádza vedľa futbalového ihriska. Za zeminu, čo použili na kopec, aby dosiahol výšku
podľa predpisov, dali doviesť na vlastné náklady. Stabilizovali kopec a teraz by potrebovali
investovať do textílie a zelene. Dlhodobý cieľ streleckého klubu je aj spolupráca so školou a
s deťmi. Majú záujem vycvičiť talentované deti, a zúčastniť sa s nimi na streleckých
súťažiach.
Uznesenie č. 10/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
dotáciu pre Športovo – strelecký klub LUGER-Rohovce DS 245, IČO 51472520 vo výške
3000€ (na účely uvedené v tlačive „Žiadosť o poskytnutie dotácie“ zo dňa 19.12.2019)

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Herberger)

4. Návrh na 1. úpravu rozpočtu na rok 2020
Deň obce Rohovce návrh poslanca Karol Szitás:
1. Termín udalosti 26,27/06, oslava 770rokov od prvýchpísomnýchprameňoch (r.1250)
2. 26/06 rodinné programy, športové hry pre malých i veľkých
3. 27/06 začiatok omše 10:30
4. Pred 10:30 zhromaždenie poľovníkov, hasičov a Csemadoku v uniformách a ako
sprievod by sa šlo na omšu
5. Po omši vysvätenie tabule
6. Rozdávanie cien- cena obce, cena starostu
7. Pohostenie v kultúrnom dome pre sponzorov, priateľov obce a bývalých učiteľov
8. Od 15tej vystupovania miestnych organizácií
9. Večerný program zábava – hudobná skupina Ladislav Csepi
10. Prekvapenie zahraničný hosť
Poslanec Karol Szitás dal vyhotoviť knihu o obci, dostal rozpočet na výtlačok 100knižiek vo
výške 9600€. Druhá pripravovaná knihaje o dejinách školstva v Rohovciach, čo pripravuje
organizácia Csemadok. A cenová ponuka na výtlačok 200ks kníh je 2*810€. Ďalej pán
starosta navrhol aj propagačné materiály, ktoré by sa mohli rozdávať už 26/6 na rodinnom
dni.

Uznesenie OZ Rohovce č. 11/2020 z 26.2.2020

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
stanovisko hlavnej kontrolórky k predloženému návrhu 1. zmeny rozpočtu Obce Rohovce
na rok 2020,
b) s c h v a ľ u j e
1) ďalšie čerpanie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky rozpočtovým
opatrením č. 1 na rok 2020 nasledovne:
Zdroj:

Klasifikácia

Položka:

Názov:

Zmena

Upravená

suma:
+ 3 500

3 500

+ 30 000

53 000

46

0620

711 005

Územný plán

46

0112

717 002

Rekonštrukcia
a modernizácia budovy
súp.č. 142

46

0320

717 003

Prístavba, nadstavbapožiarna zbrojnica

46

0510

716

Projektová
dokumentácia- zberný
dvor

+ 1 700

46

0660

717 003

Prístavba, stavebné
úpravy- súp. č. 190

+4 400

4 400

46

0660

718 004

Klimatizácia- súp. č. 190

+ 1 600

1 600

46

0820

717 002

Rekonštrukcia,
modernizáciaKultúrnydom-chlad.
zariadenie

+ 4 000

4 000

+ 5 000

Spolu:

Stav k 1.1.2020

15 000

1 700

+50 200

:

Použitie v roku 2020
Predpokladaný zostatok k 26.2.2020:

124 421,14 €
- 113 200 €
11 221,14 €

2) zmenu rozpočtu obce Rohovce na rok 2018 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/
podľa predloženého návrhu a so schválenými doplnkami nasledovne:
nasledovne:

Pôvodný rozpočet
na rok 2020

Zmena
rozpočtové
opatrenie č.1
26.2.2020

Rozpočet na rok
2020
po 1. úprave

Bežné príjmy - obec

908 084

+30 815

938 899

Bežné príjmy - ZŠ

40 400

+ 6 343

46 743

Bežné príjmy spolu

948 484

+ 37 158

985 642

Bežné výdavky -obec

449 886

+ 38 371

488 257

Bežné výdavky - ZŠ

450 041

+ 36 516

486 557

Bežné výdavky spolu

899 927

+ 74 887

974 814

Názov položky

+ 48 557

Prebytok bežného rozpočtu

Kapitálové príjmy

424 358

Kapitálové výdavky

Schodok kapitál. rozpočtu

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)

-

10 828

37 729

0

424 358

457 358

50 200

507 558

-33 000

-50200

-83 200

1 372 842

+ 37 158

1 410 000

+ 125 087

1 482 372

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)

1 357 285

Schodok ( bežné + kapitálové)

+ 15 557

- 87 929

-72 372

63 000

+ 67 309

130 309

+ 1 350

1 350

Finančné operácie - príjmy- OCU
Finančné operácie prímy- ZŠ
Finančné operácie - výdavky

30 000

30 000

0

Prebytok z fin. operácií

33 000

+ 68 659

101 659

PRÍJMY CELKOM (bež.+kapit.+fin. )

1 435 842

+ 105 817

1 541 659

VÝDAVKY CELKOM ( bež.+kapit.+fin. )

1387 285

+125 087

1 512 372

Rozdiel celk. príjmov a výdavkov

48 557

-19 270

29 287

Komentár k rozpočtovémuopatreniu č. 1:
Bežnýrozpočetjeprebytkový
,kapitálovýrozpočetjeschodkový
rezervnéhofondu , celkový rozpočet je prebytkový.

Hlasovanie:

za:
proti:

8
0

a

krytýprevodom

z

zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
1 (Herberger)

5.Hlavná kontrolórka Ing. Helena Matúsovápodala správu o kontrole.
5.1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rohovce za rok 2019. Počas
hodnotného obdobia boli vykonané kontrolné akcie v počte 15 (Obec Rohovce – 13 kontrol,
ZŠ v VJM- Alapiskola, Rohovce-1kontrola, Školská jedáleň pri ZŠ, Rohovce – 1kontrola)
Zistené nedostatky boli pri kontrole č.13/2019 Kontrola vedenia miezd a mzdovej agendy
2018-2019 a 15/2019 Kontrola povinného zverejnenia informácií podľa zákona o slobodnom
prístupe k informáciám. Navrhované opatrenia boli prerokované s povinnými osobami
kontrolovaného subjektu.Ostatné vypracované materiály v roku 2019 boli správy
a stanoviská celkovo 7 a spolupráca na vypracovaní VZN a vnútorných smerníc v roku 2019
celkovo 8 (viď. pripojená tabuľka k Správe o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Rohovce za rok 2019
5.2.Správa o výsledku kontroly vybraných významných položiek bežných a kapitálových
výdavkov v zmysle platných právnych predpisov v roku 2019 HK/14/2019 . Predmet
kontroly: zmeny rozpočtu a ich súlad so zákonom k 30.09.2019, uplatňovanie správnej
rozpočtovej klasifikácie pri plnení rozpočtu, analýza zákonnosti čerpania vybraných
rozpočtových výdavkov a ich súlad s rozpočtom, dodržiavanie ustanovení všeobecne
záväzných predpisov, hlavne zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pri
čerpaní vybraných výdavkov rozpočtu. Kontrolované obdobie: 01.01.2019 do 30.09.2019.
V kontrolovaných oblastiach za kontrolované obdobie neboli zistené závažné porušenia
všeobecne záväzných alebo interných prepisov vzťahujúcich sa k predmetu kontroly, preto
v súlade s § 22 ods.1zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite bola vypracovaná
oprávnenou osobou len správa z kontroly.
5.3.Návrh o výsledku kontroly dodržiavania zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií)HK/15/2019. Cieľ kontroly bolo zistiť skutočný stav dodržiavania príslušných
ustanovení všeobecne záväzných právnych prepisov upravujúcich kontrolovanú oblasť a jej
zameraním bolo overiť zákonom stanovený postup pri prijímaní žiadostí o sprístupnenie
informácií, vedení evidencie žiadostí o sprístupnenie informácií, vybavovaní žiadosti, vrátane
vyhotovenia príslušných písomností, dodržaní lehôt, ako aj overiť zákonom stanovený
spôsob, rozsah a obsah povinne zverejňovaných informácií. Kontrolované obdobie
01.01.2019-30.11.2019 . Navrhované opatrenia pri zverejnení informácií podľa §5 ods. 1
a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií postupovať v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona a zverejniť doposiaľ nezverejňované informácie na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce. Navrhované opatrenie pri zverejňovaní objednávok postupovať
v súlade s § 5b ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií a dodržiavať pri
zverejnení lehotu 10 pracovných dní na zverejnenie odo dňa vyhotovenia objednávky.
5.4.Správa o výsledku kontroly poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu obce v roku 2019.
Predmet kontroly je kontrola poskytnutia a použitia dotácií poskytnutých z rozpočtu obce
v roku 2019 pre FO – Športový klub Rohovce č. HK/01/2020. Kontrolované obdobie
01.01.2019 do 31.12.2019. V kontrolovaných oblastiach za kontrolované obdobie neboli
zistené porušenia všeobecne záväzných právnych alebo interných predpisov vzťahujúcich sa

k predmetu kontroly, preto v súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite bola vypracovaná oprávnenou osobou len správa z kontroly.
Uznesenie č. 12/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
a) berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rohovce za rok 2019
b) berie na vedomie
správy hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontrol číslo HK/14/2019, HK/15/2019
a HK/01/2020 vykonaných podľa plánu kontrol na 2. polrok 2019 a na 1. polrok 2020
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Herberger)

Pán starosta ešte informoval prítomných o separovaní odpadu. Dedina separuje odpad na 45%
a podľa tabuľky za 1 tonu odpadu bude platiť 12€, čo doteraz platil 8€ a na budúci rok sa to
zvýši na 18€ pri rovnakej miere separácie, preto je dôležité investovať do kompostárne na
zbernom dvore.

Po vyčerpaní programu sa pán starosta ujal slova a konštatoval, že bol vyčerpaný program
dnešného rokovania a vyhlásil zasadnutie za ukončené.
Overovatelia:

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

.....................................................
Pavol Horváth

Zapísala:

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

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

