ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
zo dňa 14.12.2009
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rohovciach otvoril starosta obce, Bc. Eugen Horváth.
Privítal poslancov a prítomných obyvateľov. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní
poslanci v počte 6, poslanci Ladislav Domonkos a Štefan Rublík sú neprítomní ospravedlne
a poslanec Zoltán Radványi z dôvodu pracovných záležitostí príde neskoršie. Konštatoval, že
Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Mateja Herbergera a Ondreja Csölleho.Za zapisovateľku Zuzanu Vasovú. Poslanci
v pomere 6/0 schválili program rokovania.

Bod č. 1

Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení z posledného zasadnutia.
Konštatoval, že na poslednom zasadnutí bolo prijatých 7 uznesení. Uznesenia č. 187,191, 192
a 193 neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému úradu ani starostovi.
Uznesenie č.188 – finančný príspevok v hodnote 200 € materskej škole na kúpu
vianočných darčekov bola vyplatená.
Uznesenie č.189 - kúpa vysávača pre potreby materskej školy bola uskutočnená.
Uznesenie č.190- na absolvovanie základného školenia pre šiestich príslušníkov
DHZ Rohovce bola uhradená požadovaná suma.

Bod č. 2
Interpelácie poslancov
Csölle Ondrej poslanec – žiadal informáciu o výstavbe kanalizácie v obci.
Starosta – povedal, že Kasárenskú ulicu budú opravovať až na jar, nová vetva pri
novej bytovke je dokončená a aj na ulici oproti Zberného dvora. Peniaze sa minuli ale pokúsi
nájsť možnosť ako získať financie na pokračovanie s prácami na uličke „medzi záhradami“,
nakoľko obec nemá na to peniaze. Naznačil, že vyskytli problémy s existujúcimi čerpadlami
aj na dvoch miestach . Pri dome pána Štefana Halásza sa napĺňa šachta s odpadovou vodou,
vodárňam bola nahlásená porucha.
Horváth Gašpar poslanec- sa spýtal kedy začínajú s výmenami okien na budove
základnej školy.
Starosta- podal informáciu, že okná už začali vyrábať, zálohová platba je vyplatená,
samotná výmena okien začína 21.12.2009.
Horváth Gašpar poslanec- sa spýtal, či odvezie firma staré okná .
Starosta- áno, ale existuje možnosť, že sa okenné rámy nechajú v obci, ktoré potom
budú odvezené do Štrkovca, aby s tým tamojší obyvatelia mohli kúriť.
Riaditeľka základnej školy- kedy sa treba sťahovať, pretože ak by bola možnosť ešte
piatok 18.decembra zostali v budove školy a nemuseli prejsť do kultúrneho domu.
Starosta- s prácami začnú od pondelka ale to musí ešte upresniť s dodávateľom.

Bod č. 3
Prerokovanie žiadostí
Pán starosta skonštatoval, že na toto zasadnutie neboli predložené žiadne žiadosti .

Bod č. 4
Prerokovanie zmien rozpočtu na rok 2009

K tomuto bodu pán starosta odôvodnil predložený návrh na úpravu rozpočtu obce
Rohovce a ZŠ s VJM Rohovce.
Ing. Piroska Orbánová –účtovníčka predložila návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s VJM
Rohovce.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili úpravu rozpočtu
ZŠ s VJM Rohovce podľa predloženého návrhu .
K jednotlivým kapitolám rozpočtu obce poskytla podrobnejšie informácie účtovníčka,
Ing. Piroska Orbánová. Navrhla:
- vrátenie rezervného fondu vo výške 7 768 € na nasledujúce programy:
1. Program:

07 šport

Podprogram : 07 02 Multifunkčné športové ihrisko
07 02 – 0810 717 001 – realizácia multifunkčného športového ihriska
- 545 €
2. Program :

06 Vzdelávanie

Podprogram : 06 02 základná škola
06 02 – 09121 717001 – Realizácia – Projekt moderná škola
- 4 149 €
3. Program :

09 Prostredie pre život

Podprogram : 09 02 Verejná zeleň a ochrana ŽP
11 0111160 714 004- Nákup dopravného pracovného stroja- kosačky
- 242 €
4. Program :

11 Administratíva

11 01116 717 002- Rekonštrukcia budova OcÚ
5. Program :

04 Odpadové hospodárstvo

Podprogram : 04 02 Zberný dvor
04 02 0510 717 002 – Rekonštrukcia zberný dvor
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili vrátenie
rezervného fondu vo výške 7 768 € na programy podľa predloženého návrhu.

Tiež navrhla schváliť použitie rezervného fondu vo výške 61 € na nasledujúci program:
1. Program 09 Prostredie pre život
Podprogram : 09 03 Bezpečnosť obyvateľov
Projekt : 09 03 02 Požiarna ochrana
09 03 02 03 2 0 714 005 – Nákup požiarneho auta – suma 61 €
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili použitie
rezervného fondu vo výške 61 € na nákup požiarneho auta.
V závere svojho vystúpenia pani účtovníčka predložila nasledovnú rekapituláciu upraveného
rozpočtu na rok 2009:

Rekapitulácia rozpočtu:
V€

Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Prebytok bežného rozpočtu:

700 265
680 794
+ 19 471

Kapitálové príjmy:
kapitálové výdavky:
Schodok kapitálového rozpočtu:

54 109
128 078
- 73 969

Spolu príjmy:
Spolu výdavky:
Schodok rozpočtu celkom:

754 374
808 872
- 54 498

Finančné operácie-príjmy:
Finančné operácie-výdavky
Finančné operácie:

66 873
0
+ 66 873

Prebytok,schodok rozpočtu:

+ 12 375

Bežný rozpočet je prebytkový / + 19 471/, kapitálový rozpočet schodkový / - 73 969 € /,
schodok celkového rozpočtu je 54 498 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom
zostatku finančných prostriedkov z roku 2008 zo štátneho rozpočtu / 13 354 € /, prevodom z
rezervného fondu a prebytkom fondu a prebytkom bežného rozpočtu.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili zmenu rozpočtu
obce Rohovce rozpočtovým opatrením č. 3 podľa predloženého návrhu.

Bod č. 5
Prerokovanie všeobecne záväzných nariadení obce
a vnútorných metodických pokynov
5.1 Ing.Piroska Orbánová- účtovníčka - informovala poslancov s metodickým
pokynom č.1 k aplikácii § 23 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Načrtla, že ZŠ
s VJM Rohovce je oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov o prostriedky, ktoré boli
prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy, prijaté od iných subjektov, napr.
formou dotácie alebo grantu, prijaté z úhrad stravy, prijaté od rodičov, iných osôb , ktorí
majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo žiakov na úhradu niektorých nákladov
v súlade s osobitnými predpismi. O sumu týchto prostriedkov je Obec Rohovce povinná
oprávniť ZŠ s VJM Rohovce prekročiť rozpočtový limit výdavkov. ZŠ s VJM Rohovce je
povinná zasielať zriaďovateľovi – Obci Rohovce - „ Avízo o prijatých finančných
prostriedkoch“ a prijaté finančné prostriedky zaslať na účet obce do 10. dňa príslušného
mesiaca za predchádzajúci mesiac.Za mesiac december je to potrebné urobiť do 22. decembra
v ojedinelých prípadoch do 29. decembra príslušného roka. Zriaďovateľ do konca príslušného
mesiaca vráti tieto prijaté finančné prostriedky na výdavkový rozpočtový účet ZŠ s VJM
Rohovce s oznámením o povolení prekročenia rozpočtového limitu výdavkov.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania oprávnili ZŠ s VJM
Rohovce prekročiť rozpočtový limit výdavkov na rok 2010 o spomenuté prostriedky .
s vnútorným
5.2 Ing.Piroska Orbánová- účtovníčka- informovala poslancov
predpisom 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. Vnútorný predpis je vypracovaný
v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. a nadobudne účinnosť od 1.1.2010. Poskytnuté prostriedky zo ŠR
môžu byť použité len na účel, na ktorý boli zákonom o štátnom rozpočte na príslušný
rozpočtový rok schválené. Prostriedky z EÚ môžu byť použité len na účel, ktorý je uvedený
v zmluve o poskytnutí prostriedkov z EÚ. Prostriedky zo zahraničia, z rozpočtu iného
subjektu verejnej správy a dary, ak darca určí účel, môžu byť použité len na konkrétny účel.
Takto získané prostriedky obecné zastupiteľstvo zahrnie do rozpočtu obce najneskôr
v mesiaci v ktorom boli doručené oznámenia poskytovateľa prostriedkov o poskytnutí
(priznaní) finančných prostriedkov. Takto zmenený rozpočet bude predložený do troch
mesiacov od doručenia oznámenia o poskytnutí finančných prostriedkov obecnému
zastupiteľstvu, ktoré takto zmenený rozpočet zoberie na vedomie. Prostriedky zo štátneho
rozpočtu a z rozpočtu EÚ sa vedú na samostatnom účte v banke.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili vnútorný predpis
Obce Rohovce č. 4 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
z Európskej únie, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného
subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce.
5.3 Ing.Piroska Orbánová- účtovníčka –ďalej podala krátku správu o vnútornom
predpise Obce Rohovce o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné
a propagačné účely. Výdavky na reprezentačné účely môžu byť použité, ak si to vyžadujú
politické, hospodárske, spoločenské alebo pracovné dôvody na pohostenie pri oficiálnych
návštevách a na výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí, na občerstvenie účastníkov
pracovných porád, konferencií, iných pracovných príležitostí, tradičných, spoločenských

a kultúrnych podujatí a ako vecné dary poskytnuté v súvislosti s reprezentáciou Obce
Rohovce. Starosta Obce Rohovce môže poskytnúť zahraničnej delegácii a výnimočne
v odôvodnených prípadoch aj tuzemskej delegácii v spoločensky potrebnej miere primeraný
vecný dar. Vecný dar pri zahraničnej delegácii v hodnote do 50 € / osoba a pri tuzemskej
v hodnote 25 € / osoba. Vecné dary môže obec poskytnúť pri rôznych podujatiach ako sú deň
matiek, deň učiteľov, deň dôchodcov vianočná slávnosť a podobne. Za občerstvenie sa
považuje káva, čaj a iné nealkoholické nápoje prípadne v ojedinelých prípadoch alkoholické
nápoje a jedlo. Za výdavky na propagačné účely sa považujú výdavky na propagáciu
a reklamu, ktorá súvisí s činnosťou organizácie napr. na novoročné pozdravy, inzerciu,
vizitky atď.. Všetky výdavky musia byť preukázateľné a doložené príslušnými dokladmi.
Dezider Pálffy poslanec- navrhoval zvýšiť sumu vecného daru pre zahraničnú
delegáciu zo sumy 50 € na 100 € a pre tuzemskú delegáciu zo sumy 25 € na 50 €. Vecný dar
pri rôznych kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach navrhol zvýšiť z 1,5 € na
2 €, nakoľko podľa neho v dnešnej dobe za tak málo peňazí je ťažko nakupovať. Ak
schválime takú sumu, to neznamená, že to treba aj minúť.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili vnútorný predpis
Obce Rohovce č. 3 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné
a propagačné účely podľa predloženého návrhu s navrhovanými zmenami.
5.4 Ing.Piroska Orbánová- účtovníčka- informovala poslancov o Všeobecne
záväznom nariadení obce Rohovce č. 5/2009 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a na žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rohovce
na území obce Rohovce. Toto VZN obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí a dieťa stravujúce sa
v zariadeniach školského stravovania so sídlom na území obce Rohovce. Príjemcom dotácie
podľa nariadenia je Obec Rohovce za materskú školu bez právnej subjektivity a základná
škola s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rohovce za školské
zariadenia zriadené pri základnej škole ( školský klub, zariadenie školského
stravovania).Výška dotácie na príslušný rok je určená v prílohe č.1 VZN. V prípade, že
dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roka prijímateľ je povinný
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roka. Obec
poskytne príjemcovi dotáciu mesačne do 25. dňa príslušného mesiaca.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili všeobecne
záväzné nariadenie Obce Rohovce č. 5/2009 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 podľa predloženého návrhu.

5.5 Ing.Piroska Orbánová- účtovníčka- podala informáciu o smernici pre vedenie
účtovníctva Obce Rohovce – zmenu č.1.Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje aj drobný
dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 2 400 € vrátane a vyššia
ako 1 500 € a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok. Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtuje aj
drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 € vrátane
a vyššia ako 1 000 € a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok. Drobný nehmotný majetok do
1 500 € sa účtuje do nákladov na účet 518- ostatné služby a súčasne na podsúvahovom účte
75 x /799. Drobný hmotný majetok do 1 000 €, o ktorom ÚJ rozhodla, že nie je dlhodobým
majetkom sa účtuje na účte 112 – zásoby a na základe výdajky zaradí do užívania 501/112
a sleduje v podsúvahovej evidencii 75x/799.

Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili smernicu pre
vedenie účtovníctva Obce Rohovce – zmenu č. 1.
5.5 Starosta- informoval poslancov so všeobecne záväzným nariadením obce Rohovce
č. 6 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Rohovce. Toto nariadenie upravuje podrobnosti ukladania miestnych
daní a miestneho poplatku s účinnosťou od 1.1.2010. Zmena sadzby poplatkov by sa týkalo
iba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré navrhoval zvýšiť o jedno
euro v prípadoch na jednu až tri osoby 13 eur na osobu a za ďalšieho člena v domácnosti
prevyšujúceho počet tri 8 eur na osobu.
Ondrej Csölle a Matej Herberger poslanci- navrhovali zvýšiť až na 15 a 10 eur,
nakoľko podľa ich názoru sa musí zvýšiť v priebehu niekoľkých rokov rapídnejšie a to naraz
bude znamenať šok pre každú rodinu.
Poslanci v pomere 4 za/ 3 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili Všeobecne
záväzné nariadenie č. 6/2009 a tým aj sadzbu poplatkov za odvoz komunálneho odpadu
v sume 13 eur na jednu osobu v domácnosti do troch osôb a na ďalšie osoby
prevyšujúcich počet tri 8 eur na osobu.

Bod č. 6
Prerokovanie trojročného rozpočtu a rozpočtu na rok 2010
Pán starosta - oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu na rok 2010 a trojročným
rozpočtom. Zdôraznil, že vo výdavkoch sú zahrnuté predovšetkým nevyhnutné náklady na
réžiu. V rozpočte na rok 2010 celkové bežné príjmy predstavujú 353 493 € bežné výdavky
319 730 €. Prebytok bežného rozpočtu na rok 2010 predstavuje 33 763 €. Kapitálový príjem
v roku 2010 nie je plánovaný. V rámci investičnej činnosti v roku 2010 navrhol riešiť tri
oblasti a to cestu k novej bytovke, rekonštrukciu sociálnych miestností v základnej škole
a rekonštrukciu poštového dvora. Kapitálové výdavky v budúcom roku budú predstavovať
podľa predloženého návrhu 53 992 €, ktorý bude krytý prebytkom bežného rozpočtu 2010
a prevodom z rezervného fondu ( prebytok z minulých rokov).
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili rozpočet obce
Rohovce na rok 2010 podľa predloženého návrhu.
Ďalej k tomuto bodu starosta predložil návrh viacročného rozpočtu na roky 2010, 2011
a 2012. Navrhol schváliť nasledovné programy: plánovanie, manažment a kontrola,
propagácia a marketing, služby občanom, odpadové hospodárstvo, komunikácie, vzdelávanie,
šport, kultúra, prostredie pre život, sociálne služby a administratíva.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili viacročný
programový rozpočet v zmysle ustanovenia § 9 zákona č. 583/2004 Zúz. o rozpočtových
o pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na roky 2010, 2011 a 2012 podľa predloženého návrhu.

Bod č. 7
Rôzne
Starosta- informoval poslancov o žiadostiach o poskytnutí sociálnej dávky Gabriela
Kürtiho, Michala Kürtiho , Františka Deáka a Imricha Lóránta.
Starosta- žiadal poslancov uskutočniť inventarizáciu podľa predloženého
harmonogramu.
Karol Szitás poslanec- informoval poslancov , že vianočná slávnosť sa uskutoční 20.
decembra 2009 v kultúrnom dome v Rohovciach o 15.00 hodine. Mikuláš príde na koči
a bude po celej dedine rozdávať cukríčky a čokoládu.
Karol Szitás poslanec- žiadal informáciu o piatkovom doobedňajšom programe detí
základnej školy, nakoľko sa kvôli stavebným prácam na budove základnej školy
v Rohovciach musia prejsť do budovy kultúrneho domu .
Starosta – informoval poslancov o tom, že vianočná oslava základnej školy
sa uskutoční v kultúrnom dome 18. decembra a okolo 12.00 hodiny bude vystúpenie skupiny
„ Kicsi hang“.
Ondrej Csölle poslanec- navrhol priznať štvrťročnú odmenu starostovi za II. a III.
štvrťrok 2009 vo výške 30% .
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili štvrťročnú
odmenu starostovi vo výške 30 % za II. a III. štvrťrok 2009.

Nakoľko na programe nebolo viac bodov pán starosta poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie.

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 14.12.2009

Uznesenie č. 194

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
úpravu rozpočtu ZŠ s VJM Rohovce podľa predloženého návrhu .

Uznesenie č. 195

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
vrátenie rezervného fondu vo výške 7 768 € na nasledujúce programy:
2. Program:

07 šport

Podprogram : 07 02 Multifunkčné športové ihrisko
07 02 – 0810 717 001 – realizácia multifunkčného športového ihriska
- 545 €
2. Program :

06 Vzdelávanie

Podprogram : 06 02 základná škola
06 02 – 09121 717001 – Realizácia – Projekt moderná škola
- 4 149 €
3. Program :

09 Prostredie pre život

Podprogram : 09 02 Verejná zeleň a ochrana ŽP
11 0111160 714 004- Nákup dopravného pracovného stroja- kosačky
- 242 €
4. Program :

11 Administratíva

11 01116 717 002- Rekonštrukcia budova OcÚ
5. Program :

04 Odpadové hospodárstvo

Podprogram : 04 02 Zberný dvor
04 02 0510 717 002 – Rekonštrukcia zberný dvor
- 1 768 €

Uznesenie č. 196
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
použitie z rezervného fondu vo výške 61 € na nasledujúce programy:
1. Program 09 Prostredie pre život
Podprogram : 09 03 Bezpečnosť obyvateľov
Projekt : 09 03 02 Požiarna ochrana
09 03 02 03 2 0 714 005 – Nákup požiarneho auta – suma 61 €

Uznesenie č. 197
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

1. s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:

Rekapitulácia rozpočtu:
V€

Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Prebytok bežného rozpočtu:

700 265
680 794
+ 19 471

Kapitálové príjmy:
kapitálové výdavky:
Schodok kapitálového rozpočtu:

54 109
128 078
- 73 969

Spolu príjmy:
Spolu výdavky:
Schodok rozpočtu celkom:

754 374
808 872
- 54 498

Finančné operácie-príjmy:
Finančné operácie-výdavky
Finančné operácie:

66 873
0
+ 66 873

Prebytok,schodok rozpočtu:

+ 12 375

Bežný rozpočet je prebytkový / + 19 471/, kapitálový rozpočet schodkový / - 73 969 € /,
schodok celkového rozpočtu je 54 498 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom

zostatku finančných prostriedkov z roku 2008 zo štátneho rozpočtu / 13 354 € /, prevodom z
rezervného fondu a prebytkom fondu a prebytkom bežného rozpočtu.

Uznesenie č. 198
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

oprávňuje
ZŠ s VJM Rohovce v zmysle ustanovenia § 23 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. prekročiť
rozpočtový limit výdavkov na rok 2010 o prostriedky v zmysle odst.1 uvedeného zákona:
- písm. a) prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy,
- písm. c) prijaté od iných subjektov, napríklad formou dotácie alebo grantu,
- písm. f) prijaté z úhrad stravy, ( § 152 Zákonníka práce)
- písm. j) prijaté od rodičov, iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu
povinnosť, alebo žiakov na úhradu niektorých nákladov v súlade s osobitnými
predpismi.

Uznesenie č. 199

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
vnútorný predpis Obce Rohovce č. 4 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.)

Uznesenie č. 200

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Vnútorný predpis Obce Rohovce č. 3 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na
reprezentačné účely podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 201

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie Obce Rohovce č. 5/2009 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 podľa
predloženého návrhu.

Uznesenie č. 202

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
smernicu pre vedenie účtovníctva Obce Rohovce – zmenu č. 1.

Uznesenie č. 203

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 a tým aj sadzbu poplatkov za odvoz
komunálneho odpadu v sume 13 eur na jednu osobu v domácnosti do troch osôb a na
ďalšie osoby prevyšujúcich počet tri 8 eur na osobu.

Uznesenie č. 204

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
rozpočet obce Rohovce na rok 2010 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 205

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
viacročný programový rozpočet 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 na roky 2010, 2011 a 2012 podľa predloženého
návrhu.

Rekapitulácia rozpočtu:

Rozpočet
2010
v€

Rozpočet
2011
v€

Rozpočet
2012
v€

Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Prebytok bežného rozpočtu:

353 493
319 730
+33 763

342 614
320 691
+ 21 923

342 676
321 283
+ 21 393

Kapitálové príjmy:
kapitálové výdavky:
Schodok kapitálového rozpočtu:

0
53 992
- 53 992

0
0

0
0

Spolu príjmy:
Spolu výdavky:
Schodok rozpočtu celkom:

353 493
373 722
- 20 229

342 614
320 691
+ 21 923

342 676
321 483
+ 21 393

Finančné operácie-príjmy:
Finančné operácie-výdavky
Rozdiel fin. operácií:

20 229
0
+ 20 229

0
0
0

0
0
0

0

+ 21 923

+ 21 393

Prebytok,schodok rozpočtu:

Uznesenie č. 206
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
štvrťročnú odmenu starostovi vo výške 30 % za II. a III. štvrťrok 2009.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Overovatelia:

..................................................
Matej Herberger
..................................................
Ondrej Csölle
Zapísala: Vasová

