ROKOVANIE:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rohovciach otvoril starosta obce, Pálffy
Dezider. Pozdravil poslancov . Konštatoval, že na zasadnutí poslanci sú prítomní v počte 9.
Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Ondreja Csölleho a Ing. Moniku Lászlóovú. , za zapisovateľku Pirosku Orbánovú.
Poslanci v pomere 9/0 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. 176/2005,
178/2005, 179/2005 a 180/2005 neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani starostovi ani
Obecnému úradu.
Uznesenie č. 174/2005- od 1. januára 2006 sa narodili 2 novorodenci. Plnenie
uznesenia bude priebežné. Odovzdanie finančnej podpory rodičom novorodencov bude
organizované ako slávnostne privítanie detí .
Uznesenie č. 175/2005- uznesenie bude vykonané po nástupe detí do školy po 1.
septembri 2006.
Uznesenie
neuskutočnil. .

č. 1772005- predaj nákladného auta AVIA DS 972 BU

ešte sa

Poslanci v pomere 9/0 schválili vyhodnotenie plnenia uznesení č. 174 – 180/2005.

Bod č. 2
Správa starostu o svojej činnosti
Starosta podal krátku správu o svojej činnosti za uplynulé obdobie. Zaoberal sa
s kolaudáciami stavieb, plánovanou rekonštrukciou kaštieľa a lesného parku. Zúčastnil sa na
rokovaniach v súvislosti s kanalizáciou obce. 1. trasa kanalizácie bude kolaudovaná a daná
do užívania v máji v roku 2006. Vykonal usmernenia v súvislosti s rozšírením vtáčej chrípky.
Ďalej informoval poslancov so žiadosťou majiteľa kaštieľa a lesného parku, Parcus
a.s. Bratislava o súhlas na vypracovanie ideového usporiadania parku medzi kaštieľom a
budovou Obecného úradu. Nakoľko tieto pozemky sú vo vlastníctve obce , k vypracovaniu
projektu je potrebný súhlas majiteľa.
Ing. Radványi Zoltán poslanec – nesúhlasil s predloženým návrhom, hlavne s počtom
parkovísk. Navrhol vyžiadať názor obyvateľov obce. Celý projekt je výhodný pre majiteľa
kaštieľa.
Karol Szitás poslanec - on nepovažoval za dôležité počet parkovísk, ale fakt, že obec
akou sumou prispeje k celému projektu.

Ondrej Csölle
v prospech obce .

poslanec – podporil celý projekt, usporiadanie parku

bude aj

Dezider Pálffy starosta - K vypracovaniu projektu je potrebný súhlas obce, o
nákladoch možno hovoriť až potom. Keď bude vypracovaný projekt a budú známe náklady,
obec sa môže rozhodnúť , či prispeje k nákladom alebo nie.
Poslanci v pomere 9/0 schválili ideový návrh usporiadania parku medzi
kaštieľom a budovou Obecného úradu
spoločnosťou Parcus a.s Bratislava
za podmienku, že počet parkovísk bude menej ako je plánované. Žiadajú predložiť
konečné riešenie na schválenie včetne vyčíslením nákladov na realizáciu.
Poslanci v pomere 9/0 brali na vedomie správu starostu o svojej činnosti za
uplynulé obdobie.

Bod č. 3
Interpelácie poslancov
Szitás Karol poslanec –žiadal informáciu ohľadom kanalizácie.
Szabó Attila hlavný kontrolór – poukázal na skutočnosť, že smetisko na jeseň nebolo
okosené a z toho dôvodu cez zimu nemohlo byť využité na sánkovanie.
Pálffy Dezider starosta – l. stavba kanalizácie bude odovzdaná do užívania približne
v máji 2006. Kosenie smetiska sa neuskutočnilo, nakoľko obec nemá na to mechanizmus.
Zatrávnenie bude uskutočnené v tomto roku.
Gašpar Horváth poslanec – zatrávnenie smetiska treba uskutočniť dodávateľsky.

Bod č. 4
Žiadosti občanov
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou súkromnej podnikateľky , Magdalény
Állóovej
o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory. Nakoľko platnosť aj
ostatných nájomných zmlúv vypršala, navrhol predĺžiť nájomné zmluvy so všetkými
nájomníkmi na ďalších päť rokov, tj. do 31.12.2010 . Ohľadom na to, že k budove súp. č.
153 bola pristavaná sociálna miestnosť , ktorej náklady predstavujú 65 tis. Sk, navrhol
zvýšiť ročné nájomné za 1 m2 z 350 Sk na 400 Sk s účinnosťou od 1.4.2006.
Ondrej Csölle poslanec – zvýšenie nájomného navrhol pre všetkých nájomníkov
nebytových priestorov.
Poslanci
v pomere 9/0 schválili predĺženie nájomných zmlúv na nebytové
priestory s nájomníkmi na obdobie do 31.12.2010 a ročné nájomné v sume 400 Sk za
1 m2 pre všetkých nájomníkov s účinnosťou od 1.4.2006.

Bod č. 5
Schválenie záverečného účtu

Dezider Pálffy starosta- vyhodnotil hospodárenie obce za rok 2005. Príjmy
predstavovali 13 828 481.98 Sk a výdavky 12 831 109,94 Sk. Prebytok hospodárenia obce
predstavuje 997 341.47 Sk. ZŠ s VJM v Rohovciach k 31.12.2005 vrátila na účet obce
nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2004 na dopravné v sume 4 299 Sk a 120 Sk z roku
2005 na odchodné. Finančné prostriedky štátneho rozpočtu na dopravné sú zahrnuté v
prebytku hospodárenia obce za rok 2005 a v roku 2006 budú finančnou operáciou zapojené
do príjmov a vrátené ZŠ s VJM v Rohovciach. Finančné prostriedky na odchodné budú
vrátené KŠÚ Trnava. Prebytok hospodárenia vo výške 100 % bude prevedený do rezervného
fondu. Pohľadávky obce predstavujú 3 564 675.50 Sk, záväzky 2 191 490, 30 Sk.
Vyrovnanie pohľadávky SŠM Kvetoslavov v konkurze možno očakávať v tomto roku.
Prvoradou úlohou je splácanie úroku vo výške 1 874 136,40 Sk.
Ďalej starosta podal návrh na vrátenie vlastných príjmov ZŠ s VJM v Rohovciach a
školských zariadení , ktoré príjmy musia zriaďovateľovi odvádzať. Tieto finančné
prostriedky môžu školy a školské zariadenia použiť na krytie bežných výdavkov .
Poslanci v pomere 9/0 schválili záverečný účet obce za rok 2005 bez výhrad.
Poslanci v pomere 9/0 schválili vrátenie vlastných príjmov ZŠ s VJM
v Rohovciach a školských zariadení , ktoré príjmy musia zriaďovateľovi odvádzať.
Tieto finančné prostriedky môžu školy a školské zariadenia použiť na krytie bežných
výdavkov .

Bod č. 6
Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
K tomuto bodu vystúpil Szabó Attila, hlavný kontrolór obce. Vykonal kontrolu
v Školskej jedálni pri ZŠ v Rohovciach, v Základnej škole s VJM v Rohovciach a u
Športového klubu v Rohovciach . Kontrolované obdobie bol rok 2005. Konštatoval, že u
všetkých troch subjektov zistil drobné nedostatky, ktoré navrhol odstrániť do 30 mája 2006.
Ďalej žiadal schváliť plán pravidelných následných kontrol .
Poslanci v pomere 9/0 brali na vedomie
správu hlavného kontrolóra
o
vykonaných následných kontrolách vedenia účtovníctva a hospodárenia u ZŠ s VJM v
Rohovciach a v Školskej jedálni pri ZŠ v Rohovciach za rok 2005 a správu o vykonanej
následnej kontroly poskytnutého príspevku pre Športový klub v Rohovciach za rok
2005. Poverujú hlavného kontrolóra s vykonaním následnej kontroly odstránenia chýb
za rok 2005 do 30. 5.2006.
Poslanci v pomere 9/0 schválili plán pravidelných následných kontrol ,
vykonaných hlavným kontrolórom.

Bod č. 7
Plánované investície na rok 2006
-

Starosta podal návrh na uskutočnenie investícií v nasledovnom poradí:
dokončenie a kolaudácia športovej prezliekárne
oprava kostola , brána do cintorína , nočné osvetlenie kostola- obec už dostala dotáciu vo
výške 200 tis. Sk

-

modernizácia domu smútku
majetkoprávne usporiadanie územia cintorína
rekonštrukcia strechy kultúrneho domu
výstavba skladu pri budove ZŠ s VJM v Rohovciach

Ďalej poznamenával, že obec v roku 2006 pravdepodobne bude disponovať s finančnými
prostriedkami vo výške 5 mil. Sk, ktoré môže použiť na investície. Ďalej dodal, že ešte nemá
žiadne informácie o podaných projektoch / škola , rekonštrukcia MK/ o získanie finančných
prostriedkov z EF.
Rozprava:
Radványi Zoltán poslanec –podal návrh na zaradenie medzi plánované investície aj
výstavbu spojovacej chodby v ZŠ s VJM V Rohovciach. Výstavbu chodby navrhol spojiť
s výstavbou skladu.
Gašpar Horváth poslanec - poukázal na potrebu výmeny okien v požiarnej zbrojnici.
Ďalej vyjadril svoj názor, že projekt o získanie finančných prostriedkov z EF na
rekonštrukciu školských budov bol podaný neskoro. Ďalej ponúkol obci bezplatne svoj
pozemok pred cintorínom za účelom zriadenia parkoviska .
Polaček Ján poslanec –podal návrh na výmenu autobusových čakární.
Dezider Pálffy starosta- výstavbu spojovacej chodby považuje za nezmyselné, lebo
zvyšuje prevádzkové náklady školy.
Ondrej Csölle poslanec – výstavba spojovacej chodby
odmietnutá.

už bola

raz

prerušená a

Poslanci v pomere 5 za / 4 proti schválili zaradenie medzi plánované investície
výstavbu spojovacej chodby v ZŠ s VJM V Rohovciach. Výstavba chodby bude
realizovaná s výstavbou skladu.
Szitás Karol poslanec – navrhol určiť určité poradie pri realizovaní investičných akcií.
Za najdôležitejšie považoval dokončenie športovej prezliekárne ( navrhol do 31. mája 2006/,
pripraviť opravu kostola a modernizáciu domu smútku / marec 2006 /, prípadne opravu
strechy kultúrneho domu. O ostatných investíciách možno hovoriť, ale nemá zmysel, kým
pohľadávka SŠM Kvetoslavov v konkurze nebude vyrovnaná.
Navrhol pripraviť
predovšetkým projekty.
Pálffy Dezider starosta - pohľadávka SŠM Kvetoslavov v konkurze bude vyrovnaná
najneskôr v auguste 2006. Projekty treba pripraviť a konkurzy uskutočniť včas, lebo ináč
investície nebudú uskutočniteľné v tomto roku.
Poslanci v pomere 9/0 žiadali starostu definitívne dokončiť a kolaudovať športovú
prezliekáreň do 31. mája 2006.
Poslanci v pomere 8 za / 1 proti žiadali starostu začať pripraviť modernizáciu
domu smútku v mesiaci marec 2006.

Bod č. 8
Rôzne

Starosta informoval poslancov , že predstavitelia Migračného úradu v Bratislave
žiadali organizovanie stretnutia s obyvateľmi obce. Starosta navrhol termín stretnutia na 14.
marec 2006. Žiadal účasť poslancov na tomto stretnutí.
Starosta ďalej navrhol usporiadať Deň učiteľov slávnostne a spoločne pre všetkých
učiteľov. Program bude nasledovný: slávnostný prejav starostu, odovzdanie kvetín a darov,
pohostenie .
Zoltán Radványi poslanec – považoval za dobrý nápad, avšak nie pred voľbami.
Poslanci v pomere 9/0 schválili organizovanie oslavy Dňa učiteľov.
Starosta ďalej podal návrh na vymenovanie veliteľa Dobrovoľného požiarneho
zboru, a to požiarnika ml. Štefana Lentulaya, ktorý absolvoval potrebné školenie a má
potrebné schopnosti.
Poslanci v pomere 9/0 schválili za veliteľa Dobrovoľného požiarneho zboru
v Rohovciach požiarnika ml. Štefana Lentulaya .
Ďalej k tomuto bodu starosta navrhol zvýšiť počet administratívnych pracovníkov na
Obecnom úrade v Rohovciach. Teraz sú dve administratívne pracovníčky a vzhľadom na
stále väčšie množstvo práce navrhol prijať ešte jednu pracovníčku na plný úväzok . Navrhol
prijať na základe konkurzu a zatriediť do 7.alebo 8. platovej triedy . Svoj návrh odôvodnil s
tým, že doterajšie dve administratívne pracovníčky už nestačia, a preto on musí vykonávať
také úlohy, ktoré nepatria do jeho kompetencie. Od januára bude odovzdaná ďalšia prenesená
kompetencia obciam, a to konkrétne sociálne podpory poskytnuté obyvateľom.
Zoltán Radványi poslanec- stačí prijať novú pracovnú silu až po tom, keď budú
odovzdané kompetencie.
Poslanci v pomere 7 za / 2 proti schválili prijatie novej administratívnej
pracovníčky na Obecný úrad Rohovce s účinnosťou od 1. mája 2006.
Ďalej starosta oboznámil poslancov s povodňovým plánom obce Rohovce, obsahom
tohto plánu a so zložením komisie.

Uznesenie č. 180
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
b e r i e na v e d o m i e
vyhodnotenie plnenia uznesení OZ č. 174-180 /2005.

Uznesenie č. 181
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
b e r i e na v e d o m i e

správu starostu o svojej činnosti za uplynulé obdobie.

Uznesenie č. 182
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
1. predĺženie nájomných zmlúv na nebytové priestory s nájomníkmi na obdobie do
31.12.2010
2.

ročné nájomné v sume 400 Sk za 1 m2 pre všetkých nájomníkov .
účinnosť: 1.apríl 2006.

Uznesenie č. 183
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
ideový návrh usporiadania parku medzi kaštieľom a budovou Obecného úradu
v Rohovciach spoločnosťou Parcus a.s Bratislava za podmienku, že počet parkovísk
bude menej ako je plánované. Žiadajú predložiť konečné riešenie na schválenie včetne
vyčíslením nákladov na realizáciu.

Uznesenie č. 184
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
1. be r i e na v e d o m i e
rozbor rozpočtového hospodárenia obce Rohovce za rok 2005
2. s c h v a ľ u j e
záverečný účet obce Rohovce za rok 2005 nasledovne:
a, výsledok hospodárenia bežného roka/ prebytok/:

+ 997 341.47

b, Stav fondov k 31.12.2005 nasledovne:
sociálny fond - OcÚ
sociálny fond – ZŠ s VJM
rezervný fond
združené prostriedky- správa bytov

27 172.40
23 436.21
255 896.94
36 747.89

c, Bilanciu aktív a pasív nasledovne:
aktívá
pasívá:

26 248 tis. Sk
26 248 tis. Sk

d, prehľad o stave a vývoji dlhu
e, v zmysle bodu č. 10.3 Vnútroorganizačnej smernice pre vedenie účtovníctva pre
obec Rohovce prevod prebytku hospodárenia do rezervného fondu.

f, finančné usporiadanie hospodárenia voči ZŠ s VJM s právnou subjektivitou
3. s ú h l a s í
s celoročným hospodárením obce Rohovce bez výhrad

Uznesenie č. 185
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
s c h va ľ u j e
vrátenie vlastných príjmov ZŠ s VJM v Rohovciach a školských zariadení , ktoré musia
zriaďovateľovi odvádzať. Tieto finančné prostriedky môžu školy a školské zariadenia
použiť na krytie bežných výdavkov .

Uznesenie č. 186
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
1. b e r i e na v e d o m i e
a,. správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách vedenia účtovníctva a
hospodárenia za rok 2005
1, u ZŠ s VJM v Rohovciach s právnou subjektivitou
2, v Školskej jedálni pri ZŠ v Rohovciach
b,. správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole čerpania poskytnutého príspevku
pre Športový klub v Rohovciach
2. s c h v a ľ u j e
plán následných kontrol, vykonaných hlavným kontrolórom v budúcom období
3. u k l a d á
riaditeľke ZŠ s VJM Rohovciach, vedúcej Školskej jedálne pri ZŠ v Rohovciach
a predsedovi Športového klubu v Rohovciach odstrániť zistené nedostatky
termín: 31. máj 2006

4. p o v e r u j e
hlavného kontrolóra s vykonaním následnej kontroly odstránenia nedostatkov
za rok 2005 u horeuvedených subjektov
termín: 31. 5.2006.

Uznesenie č. 187
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje

investičné akcie, plánované na rok 2006:
-

dokončenie a kolaudácia športovej prezliekárne
oprava kostola , brána do cintorína , nočné osvetlenie kostola
modernizácia domu smútku
majetko- právne usporiadanie územia cintorína
rekonštrukcia strechy kultúrneho domu
výstavba spojovacej chodby so skladom pri budove ZŠ s VJM v Rohovciach
výmena okien v požiarnej zbrojnici
Investičné akcie budú uskutočnené v závislosti od finančnej situácie obce.

Uznesenie č. 188
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
ž i a d a starostu
zabezpečiť dokončenie a kolaudáciu športovej prezliekárne .
termín: 31. máj 2006.

Uznesenie č. 189
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
ž i a d a starostu
začať pripraviť investičnú akciu : modernizáciu domu smútku .
termín: marec 2006

Uznesenie č. 190
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
organizovanie oslavy Dňa učiteľov.

Uznesenie č. 191
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
vymenovanie za veliteľa Obecného hasičského zboru v Rohovciach pána ml. Štefana
Lentulaya

Uznesenie č. 192
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje

prijatie administratívnej pracovníčky na Obecný úrad Rohovce na plný úväzok.
termín: 1. máj 2006

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

starosta obce:
Pálffy Dezider

Overovatelia:
………………………………….
Ing. Lászlóová Monika
………………………………….
Ondrej Csölle

Zapísala: Orbánová

