ROKOVANIE:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rohovciach otvoril starosta obce, Eugen Horváth.
Pozdravil poslancov a prítomných obyvateľov. 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 Štefana Rublika , za zapisovateľku
Ing. 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 11 uznesení. Uznesenia č. 29, 30, 32, 36,
37, 38, 39 neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému úradu ani starostovi.
Uznesenie č. 31 – s vedúcim hudobnej skupiny Adamom Polačekom bola podpísaná
nájomná zmluva , ktorá obsahuje podmienky nájmu.
Uznesenie č. 33– Mikuláš Bódis bytom Rohovce č. 98 bol písomne informovaný o
neschválení odpredaja pozemku .
Uznesenie č. 34 - Gašparom Horváthom ml. bola uzavretá kúpno-predajná zmluva.
Uznesenie č. 35 – s Beatou Bugárovou ešte nebola uzavretá kúpno-predajná zmluva,
nakoľko sa neuskutočnilo vymeranie pozemku.

Bod č. 2
Interpelácia poslancov
Zoltán Radványi poslanec
súp. č. 157

–

upozornil na nebezpečné parkovanie kamiónu pri bytovke

Szitás Karol poslanec – žiadal umiestniť dopravnú tabuľu „ STOP“ e na Záhradníckej
ulici.

Bod č. 3
Prerokovanie žiadostí
Starosta obce informoval poslancov, že na nákup parcely parc. č. 134/32 boli podané 4
žiadosti. Zsolt Herberger bytom Rohovce č. 194 a Alžbeta Gálová bytom Rohovce č. 197 podali
žiadosť o nákup parcely č. 134/32 za účelom výstavby rodinného domu. Doterajší nájomník
Dezider Bugár podal žiadosť o nákup pozemku za účelom vykonania poľnohospodárskej činnosti.
Ďalší nájomník pozemku Jozef Hajzuk chce odkúpiť pozemok za účelom umiestnenia unimobunky,
vhodnej na bývanie.
Poslanci v pomere 9 za / 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili , že pozemok parc. č.
134/32 bude odpredaný ako stavebný pozemok za účelom výstavby rodinného domu.

Poslanci v pomere 6 za / 1 proti/ 2 zdržal sa hlasovania schválili odpredaj pozemku
parc.č. 134/32 o výmere cca 650 m2 Zsoltovi Herbergerovi, bytom Rohovce č.194 na
výstavbu rodinného domu za tých istých podmienok, ako boli stanovené v uznesení OZ č.
91/2001 zo dňa 6.6.2001 za cenu 150 Sk / m2.

Ďalej starosta oboznámil poslancov so žiadosťou ZŠ s VJM Rohovce o poskytnutie
finančného príspevku pre deti , zúčastňujúce sa v škole v prírode a na plaveckom výcviku . Starosta
navrhol priznať 200 Sk / dieťa pre školu v prírode a 2500 Sk na plavecký výcvik
Poslanci v pomere 9 za / 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili poskytnutie
finančného príspevku pre deti zúčastňujúce sa v škole v prírode v sume 200 Sk/ dieťa a 2
500 Sk spolu pre deti , zúčastňujúce sa na plaveckom výcviku.

Ďalej starosta informoval , že ďalšiu žiadosť podal István Bartakovics. On žiadal obecné
zastupiteľstvo o poskytnutie finančných prostriedkov na vydanie knihy.
Poslanci v pomere 0 za / 9 proti/ 0 zdržal sa hlasovania neschválili poskytnutie
finančného príspevku na vydanie knihy pre pána Istvána Bartakovicsa.

Ďalšiu žiadosť podal Július Homola a manželka bytom Rohovce č. 73 o nákup parciel č.
151/7 a 151/8 . Starosta poznamenal, že pán Homola už raz žiadal predaj predmetných parciel. V
roku 2004 Obecné zastupiteľstvo svojim uznesením č. 96 zo dňa 17.6.2004 podalo návrh na
uzavretie zámennej zmluvy na pozemky parc. č. 151/7 a 151/8 o rozlohe 153 m2 s cieľom vytvoriť
možnosť východu z plánovanej ulice.
Poslanci v pomere 8 za / 0 proti/ 1 zdržal sa hlasovania navrhli zámenu za tých istých
podmienok , ako to bolo navrhnuté v uznesení č. 96 zo dňa 17.6.2004.

Bod č. 4
Vyhodnotenie činnosti Materskej školy v Rohovciach
K tomuto bodu starosta informoval poslancov o očakávanom počte žiakov v Materskej
škole v nasledujúcom školskom roku. Predpokladaný počet zapísaných detí bude 18 a na tento
počet stačia dve učiteľky MŠ. Navrhol znížiť počet učiteliek o jednu pracovnú silu. Poznamenal,
že výpoveď nemožno dať riaditeľke MŠ.
Riaditeľka MŠ Edita Jávorcsíková - krátko načrtla hlavné problémy v Materskej škole.
Poukázal na dôležitý problém, že viacerí rodičia z Rohoviec nedajú zapísať svoje deti do MŠ
Rohovce. Za príčinu
uviedla nevyhovujúci fyzický stav budovy, nevyhovujúce vnútorné
zariadenie .
Monika Lászlóová poslankyňa - navrhla otvoriť triedu s vyučovacím jazykom slovenským
v budove MŠ Rohovce .
Zoltán Radványi poslanec - treba sa zamyslieť nad tým, že čo je ozajstnou príčinou
nespokojnosti rodičov . Nenavrhol znížiť počet učiteliek. Naopak navrhol otvoriť triedu s
vyučovacím jazykom slovenským v budove MŠ Rohovce a využiť pracovné sily.

Szitás Karol poslanec navrhol vykonať kontrolu fyzického stavu budovy Materskej školy
v Rohovciach a na základe získaných skutočností vyhodnotiť skutočný stav a urobiť opatrenia.
Navrhol, aby kontrolu vykonali členovia rady pri OZ.
Poslanci v pomere 9 za / 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania navrhli vykonať kontrolu
fyzického stavu budovy Materskej školy v Rohovciach a na základe získaných skutočností
vyhodnotiť skutočný stav a urobiť opatrenia. Navrhol, aby kontrolu vykonali členovia rady
pri OZ.

Bod č. 5
Informácia i finančnej situácii obce
Starosta podal krátku správu o finančnej situácii obce. Na základe rozhodnutia Krajského
súdu v Bratislave vo veci rozvrhu pohľadávok veriteľov úpadcu SŠM š.p. Kvetoslavov pre Obec
Rohovce, ako pre veriteľa II. triedy pripadá suma 2 881 759,04 Sk zo zistenej pohľadávky 3 227
762 Sk. Táto suma už bola pripísaná na účet obce . Starosta navrhol zo získaných finančných
prostriedkov uskutočniť splátku úveru vo výške 1 874 136,40 Sk. Zostatok pohľadávky vo výške
346 002,96 navrhol odpísať ako nevymáhateľnú pohľadávku. Ďalej navrhol začať výstavbu Domu
smútku.
Poslanci v pomere 9 za / 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili zo získaných
finančných prostriedkov uskutočniť splátku úveru vo výške 1 874 136,40 Sk. Zostatok vo
výške 346 002,96 Sk schválili odpísať ako nevymáhateľnú pohľadávku.

Bod č. 6
Prerokovanie programu Obecného dňa
Starosta podal krátku správu o príprave Obecného dňa. Termín je 23. jún 2007. Miestom
bude športové ihrisko a ihrisko pred Kultúrnym domom. Od 10 hod. do 16,00 hod na programe
budú rôzne športové hry. Večerný program začína od 19,00 hod. Žiadal súhlas poslancov na
organizovanie živého koncertu speváčky z Maďarska Ibolyi Oláhovej. Výdavky koncertu budú
činiť 124 tis. Sk. Vstup pre obyvateľov obce bude zdarma, vstupné pre cudzích 150 Sk/ osobu.
Poslanci v pomere 9 za / 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili organizovanie živého
koncertu speváčky z Maďarska Ibolyi Oláhovej. Vstup pre obyvateľov obce bude zdarma,
vstupné pre cudzích 150 Sk/ osobu.

Bod č. 7
Rôzne
Starosta oboznámil poslancov , že v blízkej budúcnosti plánuje uskutočniť rekonštrukciu
autobusovej čakárne v centre obce. Projekt už je v štádiu vypracovania . Ďalej v súvislosti s
kanalizáciou poznamenal, že výstavba pravdepodobne bude pokračovaná ešte v tomto roku. V
súvislosti s verejným osvetlením uvažuje o výmene svietidiel za svietidlá Philips. Náklady by
predstavili 348 tis. Sk/ na lízing 425 tis. Sk/. Mesačná úspora by bola 5400 Sk. Ďalej poznamenal,
že kosenie na smetisku aj naďalej zabezpečí Karol Czére. Horváth Gašpar žiadal, aby obec vyzval
Juraja Szabu o vyprázdnenie parcely č. 104/2 , ktorý užíval túto parcelu do marca 2007. Starosta
sľúbil, že zabezpečí jeden kontajner na uskladnenie smeti z tejto parcely. Poznamenal, že pán Juraj

Szabo listom zo dňa 10.4.2007 bol oznámený o zrušení prenájmu tohto pozemku s okamžitou
účinnosťou. Ďalej starosta poukázal na veľký problém túľajúcich sa psov v obci.
Ďalej starosta informoval poslancov, že na základe pokynu MPaSV SR funkcia starostu je
verejná funkcia a to sa nevykonáva v pracovnom pomere. Vyplývajúc z toho starostovia nemajú
právny nárok na zabezpečenie stravovania . Zamestnávateľ však môže sú súhlasom zástupcov
zamestnancov rozšíriť okruh fyzických osôb , ktorým zabezpečí stravovanie.
Poslanci v pomere 9 za / 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili zabezpečenie
stravovania pre starostu obce.
Gašpar Horváth poslanec- navrhol priznať za I. štvrťrok 20 % -nú odmenu starostovi.
Dezider Pálffy poslanec – navrhol odmenu vo výške 40 % .
Poslanci v pomere 9 za / 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili štvrťročnú odmenu
starostovi za I. štvrťrok 2007 vo výške 40 % z úhrnu mesačného platu za uvedené obdobie.

Nakoľko na programe viac bodov nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie.
Starosta obce:
Bc. Eugen Horváth

Overovatelia:
….........................................
Ondrej Csılle

…........................................
Štefan Rublik

zapísala: Orbánová

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 15.5.2007

Uznesenie č. 40
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
odpredaj pozemku parc.č. 134/32 o výmere 657 m2 Zsoltovi Herbergerovi, bytom Rohovce
č.194 na výstavbu rodinného domu za tých istých podmienok, ako boli stanovené v uznesení
OZ č. 91/2001 zo dňa 6.6.2001 za cenu 150 Sk / m2.

Uznesenie č. 41
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku pre deti zúčastňujúce sa v škole v prírode v sume 200
Sk/dieťa a 2 500 Sk celkovo pre deti , zúčastňujúce sa na plaveckom výcviku.

Uznesenie č. 42
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
neschvaľuje
poskytnutie finančného príspevku na vydanie knihy pre pána Ing. Istvána Bartakovicsa Csc.

Uznesenie č. 43
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
1. n e s c h v a ľ u j e
predaj parciel č. 151/7 a 151/8 Júliusovi Homolovi a manž. bytom Rohovce č. 73
2. n a v r h u j e
uzavretie zámennej zmluvy s pánom Júliusom Homolom s cieľom vytvoriť možnosť východu
z plánovanej ulice.

Uznesenie č. 44
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
ž i a d a radu pri OZ
o vykonanie kontroly fyzického stavu budovy Materskej školy v Rohovciach a na základe
získaných skutočností vyhodnotiť skutočný stav.

Uznesenie č. 45
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
splatiť úver vo výške 1 874 136,40 Sk.

Uznesenie č. 46
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
odpísanie nevymáhateľnej pohľadávky v sume 346 002,96 Sk z dôvodu, že Obec Rohovce ako
veriteľ II. triedy voči SŠM Kvetoslavov na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave
č.k.:Z-2-3K 11/92-543 zo dňa 16.3.2007 schválilo na uspokojenie zo zistenej pohľadávky 3 227
762 Sk len sumu 2 881 759.04 Sk.

Uznesenie č. 47
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
organizovanie živého koncertu speváčky z Maďarska Ibolyi Oláhovej. Vstup pre obyvateľov
obce bude zdarma, vstupné pre cudzích 150 Sk/ osobu.

Uznesenie č. 48
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
zabezpečenie stravovania pre starostu obce s účinnosťou od 29.12.2006.

Uznesenie č. 49
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
štvrťročnú odmenu starostovi za I. štvrťrok 2007 vo výške 40 % z úhrnu mesačného platu za
uvedené obdobie.

Starosta obce:
Bc. Eugen Horváth

