ROKOVANIE:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rohovciach otvoril starosta obce, Pálffy
Dezider. Pozdravil poslancov a pozvaných hostí. Konštatoval, že na zasadnutí poslanci sú
prítomní v počte 9. Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať
sa. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Csölle Ondreja a 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. 193/2006,
194/2006, 197/2006, 198/2006 , 199/2006 neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani
starostovi ani Obecnému úradu.
Uznesenie č. 195/2006- starosta poznamenával, že ešte nenašiel vhodného občana na
túto funkciu.
Uznesenie č. 196/2006- parcela ešte nie je upresnená.

Bod č. 2
Správa starostu o svojej činnosti
Starosta podal krátku správu o svojej činnosti. Zaoberal sa prípravnými prácami
opravy kostola . Na túto prácu bude vyhlásený konkurz / tri cenové ponuky do 500 tis. Sk/.
Ďalej sa zaoberal prestavbou domu smútku. Sú vypracované dva varianty , náklady budú
predstavovať okolo 850 tis. Sk. Pomáhal pri vybavovaní stavebného povolenia obnovy
kaštiela. Bola uskutočnená vonkajšia maľba športovej prezliekárne.
Poslanci v pomere 9/0 brali na vedomie správu starostu o svojej činnosti.

Bod č. 3
Interpelácia poslancov
Karol Szitás poslanec

– upozornil na potrebu nových kontajnerov na odpadové sklo.
Bod č. 4
Žiadosti obyvateľov

Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Miroslava Pálffyho, obyvateľa obce
Rohovce o nákup parciel 104/1 / časť/ ,104/2 a 104/3 za účelom výstavby obchodných
priestorov pre účely poskytnutia služieb.

Radványi Zoltán poslanec – navrhol neschváliť predaj , nakoľko v obci sú
zabezpečené služby a pre obec neprináša zisk.
Gašpar Horváth poslanec – celý dvor Poštového úradu bude preplnený . Vytvorenie
obchodných priestorov z hľadiska obce nie je dôležité, nakoľko obec disponuje voľnými
nebytovými priestormi v budove administratívnej budovy , ktoré možno prenajať.
Nepodporoval predaj ani z toho dôvodu, že obec po ukončení výstavby nemôže určiť účel
využitia obchodných priestorov.
Polaček Ján poslanec - navrhol vytvoriť parkovisko na mieste živého plotu.
Ondrej Csölle poslanec – podporil predaj pozemku a rozšírenie obchodných aktivít
v obci.
Poslanci v pomere 4za/ 4 proti/ 1 zdržal sa hlasovania
pozemku.

neschválili predaj

Bod č. 5
Prejednanie prevádzkovania a hospodárenia ZŠ s VJM
za rok 2006
K tomuto bodu najprv vystúpila riaditeľka MŠ s VJM , Ilona Bodó. Podala krátku
správu o finančnej situácii a o výchovno-vzdelávacej činnosti školy. ZŠ na rok 2006 dostane
normatívny príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 4243 tis. Sk. Dohodovacím konaním
bolo žiadané ešte 800 tis. Sk na mzdy a odvody, avšak bolo schválené len 173 tis. Sk, z toho
158 tis. Sk na osobné náklady a 15 tis. Sk na kúrenie. Nakoľko tieto finančné prostriedky
nestačia, ZŠ žiadala obec o prechodnú finančnú výpomoc vo výške 300 tis. Sk, čo aj bolo
poskytnuté. Ďalej riaditeľka konštatovala, že na základe počtu detí priemerný počet
pedagógov by mohol byť 8,13 . Avšak počet vyučovacích hodín je 1254, čo vyžaduje 12,26
pedagógov. Z toho dôvodu nestačia finančné prostriedky na osobné náklady. So zlúčením
dvoch ročníkov nesúhlasia rodičia. Nepriaznivú situáciu sa snažia vyriešiť so zlúčením tried
pri vyučovacích hodinách telesnej výchovy , hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy.
Finančné prostriedky pre Školský klub na rok 2006 stačia, avšak veľké problémy sú
v Školskej jedálni. Financovanie ŠK a ŠJ je z iných zdrojov, nakoľko to je originálna
kompetencia. V školskej jedálni rozdiel potrebných a poskytnutých finančných prostriedkov
predstavuje 171 tis. Sk.
Dôvodom je, že od roku 2005 došlo k zmene vo financovaní školských zariadení. Vzhľadom
na to, že počet stravníkov v danom roku sa nedá jednoznačne určiť / viacerí sa stravujú iba
v niektorých dňoch týždňa alebo inak nepravidelne / a podiel poukázaného výnosu dane
obci sa nemôže odvíjať od počtu vydaných jedál , sleduje sa pri určovaní výnosu dane pre
jednotlivé obce tzv. potencionálny stravník , t.j. každý žiak základnej školy zriadenej obcou.
Stravovanie detí v materských školách je zahrnuté v koeficiente pre materské školy. To
znamená, že na stravovanie detí MŠ susedných obcí musia prispievať susedné obce Báč a
Trnávka vo výške 2 koeficienty na 1 žiaka.

Dezider Pálffy starosta – navrhol ukladať riaditeľke ZŠ s VJM uzavrieť dohodu
s obcami Báč a Trnávka o financovaní stravovania detí MŠ za roky 2005, 2006 v zmysle
zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o
rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
Poslanci v pomere 9/0 poverili riaditeľku ZŠ s VJM uzavrieť dohodu s obcami
Báč a Trnávka o financovaní stravovania detí MŠ za roky 2005, 2006 v zmysle zákona
č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o
rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Bod č. 7
Príprava Obecného dňa
K tomuto bodu vystúpil starosta obce. Termín Obecného dňa je 1. júl 2006. Na
programe bude vystúpenie miestnych tanečných skupín , husárskeho bandéria z obce Iža,
mažoretiek z Hamuliakova, speváčky Sandy, ďalej kopanie jedenástok, detské hry ,
maľovanie na tvár, nafukovací hrad. Hudbu zabezpečí hudobná skupina ALF. O dobré jedlá a
nápoje postará volejbalový klub EKE.
Poslanci v pomere 9/0 schválili program Obecného dňa.

Bod č. 8
Rôzne
K tomuto bodu starosta žiadal o pomoc poslancov pri vyriešení sociálneho prípadu
Kürtiovcov. Michal Kürti je invalidný na 75 %, ale nakoľko za posledných 10 rokov nemá
odpracovaný 1 rok, nemá nárok na invalidný dôchodok. Jeho brat, Gábor Kürti je tiež
podobne. Nemajú žiadny príjem , a preto nemožno ich umiestniť v ústave. V súčasnosti sú
umiestnené na internáte SOU poľnohospodárske v Šamoríne, a obec platí nájomné 3500 Sk
mesačne.

Uznesenie č. 200
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
u k l a d á riaditeľke ZŠ s VJM v Rohovciach
uzavrieť dohodu s obcami Báč a Trnávka o financovaní stravovania detí MŠ za roky
2005, 2006 v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane
z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia
vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Uznesenie č. 201
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
b e r i e na v e d o m i e
vyhodnotenie plnenia uznesení OZ č. 193-199 /2006.

Uznesenie č. 202
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
b e r i e na v e d o m i e
správu starostu o svojej činnosti.

Uznesenie č. 203
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
neschvaľuje
predaj parciel č. 104/1 / časť/ ,104/2 a 104/3 Pálffy Miroslavovi bytom Rohovce č. 184
za účelom výstavby obchodných priestorov pre účely poskytnutia služieb .

Uznesenie č. 204
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
program Obecného dňa 2006.
Nakoľko na programe viac bodov nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a
ukončil zasadnutie.
Pálffy Dezider
Starosta obce
Overovatelia:
…………………………….
Monika Lászlóová
……………………………..
Ondrej Csölle
Zapísala: Orbánová

