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 7, poslanci Gašpar Horváth a Ing. Monika Lászlóová sú neprítomní ospravedlnene.
Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov Ladislava Domonkosa a Karola Szitása , za zapisovateľku Ing.
Pirosku Orbánovú. Poslanci v pomere 7/0 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 10 uznesení. Uznesenia č. 42, 43, 46, 47,
48, 49, neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému úradu ani starostovi.
Uznesenie č. 40 – Kúpnopredajná zmluva bola uzavretá dňa …................ .
Uznesenie č. 41– finančný príspevok bol poskytnutý pre 19 žiakov, zúčastňujúcich sa v
škole v prírode v sume 3800 Sk a bola uhradená doprava žiakov na plavecký výcvik za jeden deň
v sume 2500 Sk.
Uznesenie č. 44 - prešetrenie fyzického stavu budovy MŠ sa uskutočnila .
Uznesenie č. 45 – úver bola splatená v celej výške 1 874 136,40 Sk.

Bod č. 2
Interpelácia poslancov
Dezider Pálffy poslanec – žiadal informáciu, či v súvislosti so splatením úveru bola
vrátená blankozmenka č. 20/038/02 , vystavená bankou Prvá komunálna banka a.s. Žilina.
Starosta – riaditeľka pobočky Dexia banka a.s. Komárno sľúbila, že v najbližších dňoch
osobne odovzdáva na Obecnom úrade v Rohovciach.

Bod č. 3
Bobrie jazero - výber urbanistického návrhu
Firma Stavoinvesta predložila na výber 5 variantov komplexného urbanistického návrhu
Rohovce Lokalita Bobrie jazero . Starosta navrhol 3. alebo 4. variant . Nakoľko pôda je nestabilná,
náklady výstavby budú oveľa vyššie ako plánovali. Štvrtý variant spočíva s počtom rodinných
domov max. 20 .
Poslanci v pomere 7 za / 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili 4. variant
komplexného urbanistického návrhu Rohovce Lokalita Bobrie jazero maximálnym počtom
rodinných domov 20.

Bod č. 4
Prerokovanie žiadostí
K tomuto bodu starosta informoval poslancov so žiadosťou Czére Karola, obyvateľa obce
Rohovce č. 237 o prenájom časti parcely vo dvore ZŠ s VJM Rohovce pri zadnom vchode za
účelom umiestnenia poľnohospodárskych strojov na roky 2007 a 2008. Žiadateľ ponúkol kosenie
rekultivaného smetiska za tieto roky zadarmo . Riaditeľka ZŠ s VJM nemala námietky , nakoľko
táto parcela je v súčasnosti nevyužitá. Starosta navrhol vyhovieť žiadosti a za podmienku navrhol
oplotiť spomínanú časť parcely žiadateľom
Poslanci v pomere 7 za / 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili prenájom časti parcely
vo dvore
pri zadnom vchode
ZŠ s VJM Rohovce
za účelom umiestnenia
poľnohospodárskych strojov na roky 2007 a 2008 žiadateľovi, Czére Karolovi, bytom
Rohovce č. 237. Ako nájomné určili kosenie rekultivaného smetiska žiadateľom za tieto
roky zadarmo . Za podmienku určili oplotenie používanej časti parcely žiadateľom.
Ďalšiu žiadosť podali manželia Valacsai Zoltán a manželka Edina bytom Rohovce č. 181 o
pridelenie stavebného pozemku. Starosta konštatoval, že obec v súčasnosti nemá vo vlastníctve
žiadny stavebný pozemok. Navrhol, aby bol vedený poradovník uchádzačov o stavebný pozemok.
Poslanci v pomere 7 za / 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania ukladali Obecnému úradu v
Rohovciach viesť poradovník uchádzačov o pridelenie stavebného pozemku.

Bod č. 5
Plán činnosti na rok 2007/2008- ZŠ s VJM Rohovce
Riaditeľka ZŠ s VJM predložila 2 varianty návrhu plánu výkonov školy na školský rok
2007/2008 . Prvá varianta obsahuje 255 vyučovacích hodín , druhá varianta 245 vyučovacích
hodín / V prvom a druhom ročníku sú spájané hodiny telesnej výchovy, hudobnej výchovy a
náboženskej výchovy. V treťom a štvrtom ročníku sú spájané hodiny telesnej výchovy, hudobnej
výchovy, náboženskej výchovy, pracovnej výchovy a výtvarnej výchovy. /
Poslanci v pomere 7 za / 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili plán výkonov ZŠ s
VJM Rohovce na školský rok 2007/2008 s počtom vyučovacích hodín 245 .
Ďalej riaditeľka ZŠ s VJM žiadala poslancov o priznanie jednorázovej finančnej podpory v
sume 2000 Sk / žiaka pre tých piatakov, , ktorí prvýkrát v piatom ročníku začínajú navštíviť ZŠ s
VJM v Rohovciach.
Poslanci v pomere 5 za / 2 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili priznanie jednorázovej
finančnej podpory v sume 2000 Sk / žiaka pre tých piatakov, , ktorí prvýkrát v piatom
ročníku začínajú navštíviť ZŠ s VJM v Rohovciach.
Ďalej starosta podal návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s VJM Rohovce. Obec v dôsledku
dohodovacieho konania dostala pre ZŠ s VJM 253 tis. Sk, tak celkový rozpočet predstavuje 5 173
tis. Sk.
Poslanci v pomere 7 za / 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili upravený rozpočet ZŠ
s VJM v Rohovciach v celkovej sume 5 173 tis. Sk.

Bod č. 6
Prerokovanie ďalšej činnosti MŠ s VJM Rohovce
Starosta informoval poslancov, že riaditeľka MŠ Edita Jávorcsíková podala výpoveď a s
účinnosťou od 16.6.2007 poverenou riaditeľkou je Anastázia Ambrusová, učiteľka MŠ Rohovce.
Bývalá riaditeľka je v súčasnosti na dovolenke a jej pracovný pomer končí dňom 31.7.2007. Na
obsadenie funkcie riaditeľky MŠ bol vypísaný konkurz, termín podania prihlášok je 15. júl 2007.
Do tohto termínu je potrebné založiť radu školy , ktorá pozostáva najmenej z 5 členov / dvaja
rodičia, dvaja príslušníci obce a aspoň jeden zamestnanec./. Starosta za príslušníkov obce navrhol
Domonkos Ladislava a Szabó Attilu.
Poslanci v pomere 6 za / O proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili podľa § 24-26 zákona
NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov za zástupcov Obce Rohovce do Rady školy pri MŠ s VJM v
Rohovciach nasledujúcich občanov: Domonkos Ladislava a Szabo Attilu.
Ďalej starosta informoval poslancov, že v súvislosti s uznesením OZ Rohovce č. 44/2007
rada prešetrila fyzický stav budovy MŠ a došla k záveru, že je nevyhnutné uskutočniť nasledujúce
údržbárske práce : opravu a obnovu hygienických a sociálnych miestností, opravu elektrického
vedenia, výmenu vchodových dverí, čalúnické práce , výmenu obkladov, murárske práce, vnútorné
maľovanie chodby. Podľa cenových ponúk a predbežných výpočtov výdavky budú predstavovať
cca 360 tis. Sk.
Rozprava:
Dezider Pálffy poslanec - navrhol terajšie drevené vchodové dvere vymeniť za plastové
dvere. Ďalej navrhol uskutočniť zadný vchod na dvor, kde plánujú uskutočniť detské ihrisko.
Zoltán Radványi poslanec – navrhol uskutočniť prieskum medzi deťmi slovenskej
národnosti , či je záujem o otvorenie triedy so slovenským vyučovacím jazykom v Materskej škole
v Rohovciach .
Poslanci v pomere 7 za / O proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili realizáciu
údržbárskych prác v budove Materskej škole v Rohovciach podľa predloženého návrhu.

Bod č. 7
Usporiadanie Obecného dňa
Starosta podrobne informoval poslancov programom Obecného dňa . Večerný program
začína o 19. 00 hod. Vstup pre obyvateľov obce bude zadarmo, pre cudzích 150 Sk / osobu.
Pokladne budú v prevádzke už do ½ 18 hod. Súťaže a tombola budú uskutočnené tak, ako v
minulom roku. Žiadal aktívnu pomoc poslancov, ako aj členov Csemadok-u a DPZ-u v
Rohovciach.

Bod č. 8
Rôzne
Starosta oboznámil poslancov , že obyvatelia obce Gál Denis a manž. podali na Obecný
úrad sťažnosť voči rozhodnutiu OZ Rohovce č. 40 zo dňa 15.5.2007 o pridelení stavebného
pozemku č. 134/32. Starosta konštatoval, že sťažnosť prešetrili hlavným kontrolórom a došli k
záveru , že neboli porušené žiadne právne predpisy a sťažnosť preto je neopodstatnená .
Starosta ďalej žiadal súhlas poslancov na nákup kopírovacieho stroja a na nákup vysávača
do kultúrneho domu. Potrebné finančné prostriedky budú predstavovať cca 50 tis. Sk.
Poslanci v pomere 7 za / O proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili nákup kopírovacieho
stroja a nákup vysávača v sume cca 50 tis. Sk spolu.
Ďalej starosta konštatoval, že v súčasnosti prvoradou úlohou je realizácia prístavby domu
smútku. Nakoľko na údržbu budovy MŠ bude potrebné cca 360 tis. Sk , navrhol odkladať
výstavbu autobusovej stanice a rekonštrukciu verejného osvetlenia na neskorší termín. Teraz čaká
cenové ponuky na rekonštrukciu a prístavbu domu smútku. Ďalej navrhol do komisie na
vyhodnotenie ponúk nasledujúcich občanov: Szabó Attila, Pálffy Dezider, Szitás Karol, Csölle
Ondrej, Csölle Ernest , László Koloman a Ing. Zlámal Milan .
Poslanci v pomere 7 za / O proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili spôsob verejného
obstarávania na uskutočnenie investičnej akcie : Prístavba k domu smútku „ metódu
…................. a na vyhodnotenie ponúk komisiu v nasledujúcom zložení: Szabó Attila, Pálffy
Dezider, Szitás Karol, Csölle Ondrej, Csölle Ernest , László Koloman a Ing. Zlámal Milan .
Ďalej starosta informoval poslancov ponukou firmy Star EU a.s. Bratislava na
poskytovanie služieb projektového manažéra pre projekt rekonštrukcie školy. Firma ponúka
posúdiť vhodnosť tohto projektu na financovanie EU z vhodného Operačného programu v rámci
programového obdobia 2007- 2013, preceniť rozpočet na aktuálnu cenovú úroveň a spracovať
kompletnú žiadosť o príspevok z fondov EU za cenu 50 tis. Sk bez DPH.
Poslanci v pomere 7 za / O proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili ponuku firmy Star
EU a.s. Bratislava na poskytovanie služieb projektového manažéra pre projekt
rekonštrukcie školy. Firma ponúka posúdiť vhodnosť tohto projektu na financovanie EU z
vhodného Operačného programu v rámci programového obdobia 2007- 2013, preceniť
rozpočet na aktuálnu cenovú úroveň a spracovať kompletnú žiadosť o príspevok z fondov
EU za cenu 50 tis. Sk bez DPH.
Starosta ďalej tlmočil ďakovný list vedúcej tanečnej skupiny Sendy.

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

starosta obce:
Bc. Eugen Horváth
Overovatelia:
…...................................................
Domonkos Ladislav
….................................................
Szitás Karol

zapísala: Orbánová

Uznesenie č. 49
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
4. variant komplexného urbanistického návrhu Rohovce Lokalita Bobrie jazero maximálnym
počtom rodinných domov 20.

Uznesenie č. 50
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
prenájom časti parcely vo dvore pri zadnom vchode ZŠ s VJM Rohovce za účelom
umiestnenia poľnohospodárskych strojov na roky 2007 a 2008 žiadateľovi, Czére Karolovi,
bytom Rohovce č. 237. Za nájomné bude považované kosenie rekultivaného smetiska
žiadateľom za tieto roky zadarmo . Za podmienku určili oplotenie používanej časti parcely
žiadateľom .

Uznesenie č. 51
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
ukladá
Obecnému úradu v Rohovciach
pozemku v obci.

viesť poradovník uchádzačov o pridelenie stavebného

Termín: trvalá

Uznesenie č. 52
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
plán výkonov ZŠ s VJM Rohovce na školský rok 2007/2008 s počtom vyučovacích hodín 245 .

Uznesenie č. 53
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
priznanie jednorázovej finančnej podpory v sume 2000 Sk / žiaka pre tých piatakov, , ktorí
prvýkrát v piatom ročníku začínajú navštíviť ZŠ s VJM v Rohovciach.

Uznesenie č. 54
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
upravený rozpočet ZŠ s VJM v Rohovciach v celkovej sume 5 173 tis. Sk.

Uznesenie č. 55
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
podľa § 24-26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. O štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov za zástupcov Obce Rohovce do Rady
školy pri MŠ s VJM v Rohovciach nasledujúcich občanov: Domonkos Ladislava a Szabo
Attilu.

Uznesenie č. 56
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
realizáciu udržbárskych prác v budove Materskej škole v Rohovciach podľa predloženého
návrhu.

Uznesenie č. 57
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
nákup kopírovacieho stroja a nákup vysávača v sume cca 50 tis. Sk spolu.

Uznesenie č. 58
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
1. spôsob verejného obstarávania na uskutočnenie investičnej akcie : Prístavba k domu
smútku „ metódu ….................
2.na vyhodnotenie ponúk komisiu v nasledujúcom zložení: Szabó Attila, Pálffy Dezider,
Szitás Karol, Csölle Ondrej, Csölle Ernest , László Koloman a Ing. Zlámal Milan .

Uznesenie č. 59
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
ponuku firmy Star EU a.s. Bratislava na poskytovanie služieb projektového manažéra pre
projekt rekonštrukcie školy. Firma ponúka posúdiť vhodnosť tohto projektu na financovanie
EU z vhodného Operačného programu v rámci programového obdobia 2007- 2013, preceniť
rozpočet na aktuálnu cenovú úroveň a spracovať kompletnú žiadosť o príspevok z fondov
EU za cenu 50 tis. Sk bez DPH.

starosta obce:
Bc. Eugen Horváth

