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 8, poslanec Štefan Rublik je neprítomný ospravedlnene.
Konštatoval, že Obecné
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za overovateľov zápisnice určil poslancov
Karola Szitása a Dezidera Pálffyho , za zapisovateľku Ing. Pirosku Orbánovú. Poslanci v pomere
8/0 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. 50, 51, 53,55,
56, 59 a 60 neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému úradu ani starostovi.
Uznesenie č. 52 – poradovník uchádzačov o pridelenie stavebného pozemku je vedený od
18.6.2007.
Uznesenie č. 54– finančný príspevok pre piatakov ZŠ s VJM bude odovzdaný na začiatku
školského roka 2007/2008.
Uznesenie č. 57 - údržbárske práce v budove Materskej školy v Rohovciach budú
dokončené do konca augusta 2007.
Uznesenie č. 58 – nákup kopírovacieho stroja a vysávača bol uskutočnený v hodnote
48 tis. Sk.

Bod č. 2
Interpelácia poslancov
Zoltán Radványi Ing. poslanec
funkcie riaditeľky MŠ Rohovce.

–

žiadal informáciu o výsledku konkurzu na obsadenie

Gašpar Horváth poslanec– zaujímal sa o termín úpravy parku pred kaštieľom a o stave
rekonštrukcie kaštieľa.
Ondrej Csölle poslanec – žiadal informáciu o pokračovaní kanalizácie obce.
Starosta – za riaditeľku MŠ Rohovce s účinnosťou od 25.8.2007 bola vymenovaná
Anastázia Ambrusová . Projekt na úpravu parku je hotový. Zdroje na realizáciu ešte nie sú
zabezpečené. Poznamenal, že nie je kompetentný podávať informácie o rekonštrukcii kaštieľa.
Vybudovaná trasa kanalizácie ešte nie je odovzdaná, takže napojenie ešte nie je možné. Vo
výstavbe kanalizačnej siete sa bude pokračovať pravdepodobne v marci 2008.
Szitás Karol poslanec – poznamenal, že úpravu parku
Bratislava, majiteľ kaštieľa v Rohovciach.

sľúbil realizovať Parcus a.s.

Dezider Pálffy poslanec - realizácia rekonštrukcie kaštieľa sa pokračuje , momentálne
stavajú základy nových budov.

Bod č. 3
Žiadosti obyvateľov
Starosta informoval poslancov so žiadosťou Klubu dôchodcov v Rohovciach o poskytnutie
finančných prostriedkov vo výške 5000- 5 500 Sk . Klub dôchodcov z Dunakiliti pozval ich na Deň
dôchodcov do Maďarska na 25. august 2007 a finančné prostriedky žiadajú na prepravné.
Poslanci v pomere 8 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania
schválili poskytnutie finančných
prostriedkov pre Klub dôchodcov v Rohovciach v sume 5000 Sk.

Ďalšiu žiadosť podali občania Ing. Martin Bulko a Alfréd Halász o odkúpenie časti pozemku parc.
č. 104/1 za účelom vybudovania obchodných priestorov na poskytovanie služieb: kaderníctvo,
solárium, kozmetický salón a predajňa mäsa a mäsiarenských výrobkov .
Rozprava:
Starosta- poznamenal žiadateľom , že podaný náčrt neobsahuje umiestnenie, a rozmery plánovanej
stavby. Ďalším problémom je, že vo dvore je garáž, kde parkuje traktor a na tomto pozemku sa
plánovalo s výstavbou parkoviska. V územnom pláne nie sú podrobnosti o spomínanej parcele.
Zoltán Radványi poslanec – navrhol vypracovať štúdiu- projekt , že ako možno celý dvor
najvýhodnejšie usporiadať, zastavať. Navrhol vyžiadať názor stavebníka-projektanta , aby celý
dvor bol bezpečný . A navrhol až po vypracovaní štúdie rozhodovať o tom , či obec vôbec
potrebuje nové podnikateľské objekty.
Ondrej Csölle poslanec – podporuje zámer žiadateľov.
Karol Szitás poslanec – navrhol pozemok radšej dať do prenájmu ako predať.
Dezider Pálffy poslanec -bezpodmienečne žiadal vypracovať štúdiu zástavby tak, aby celá oblasť
bola bezpečná a zástavba zodpovedala predpisom. Poznamenal, že stavať a podnikať možno aj na
pozemkoch, ktoré sú v súkromnom vlastníctve . Navrhol napr. pozemok, ktorý Ing. Martin Bulko
prenajíma od Urbariátu Rohovce.
Ing. Martin Bulko obyvateľ – pozemok, ktorý prenajíma od Urbariátu nie je vhodný, nakoľko cez
pozemok vedie plynovod . Ďalej on reflektuje na taký pozemok, ktorý je v centre obce.
Starosta - navrhol , aby žiadatelia zabezpečili vypracovanie štúdie na umiestnenie podnikateľského
objektu na parcele č. 104/1 v troch variantoch , a OZ až po predložení štúdie rozhodoval vo veci
predaja časti parcely č. 104/1.
Poslanci v pomere 8 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania žiadali obyvateľov Ing. Bulko
Martina a Halász Alfréda zabezpečiť vypracovanie štúdie na umiestnenie podnikateľského
objektu na parcele č. 104/1 v troch variantoch a schválili odložiť rozhodovanie vo veci
predaja časti parcely č. 104/1.

Bod č. 4
Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2007 a návrh na úpravu
rozpočtu
Starosta obce podrobne informoval poslancov o plnení rozpočtu za rok 2007. Písomné
vyhodnotenie obdržali poslanci spolu s pozvánkou. Celkové príjmy k 30.6.2007 sú splnené na
78,51 %,. Bežné príjmy predstavujú 10 079 tis. Sk, kapitálové príjmy 328 tis. Sk. Celkové
výdavky sú splnené na 62,88 %. Bežné výdavky predstavujú 6 421 tis. Sk, kapitálové výdavky
83 tis. Sk.
Poslanci v pomere 8 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania
rozpočtu obce Rohovce za rok 2007 k termínu 30.6.2007.

schválili vyhodnotenie

Ďalej starosta odôvodnil návrh na úpravu rozpočtu obce Rohovce. V príjmovej časti
zdôraznil , že obec obdržala daňové pohľadávky voči SŠM Kvetoslavov v sume 2 882 tis. Sk.
Navrhol zvýšiť príjmy zo správnych poplatkov o 100 tis. Sk, nakoľko v tomto roku je viac hracích
automatov. Vlastné príjmy obce navrhol zvýšiť o 3 154 tis. Sk. Príjmy zo štátneho rozpočtu budú
vyššie z dôvodu, že pre ZŠ s VJM Rohovce v rámci dohodovacieho konania so štátom sa podarilo
získať dotáciu v sume 253 tis. Sk. Na nenormatívnu dotáciu pre ZŠ s VJM Rohovce zo ŠR bude
poukázaná 168 tis. Sk. Príjmy zo ŠR navrhol zvýšiť o 421 tis. Sk. Bežné príjmy celkom budú
predstavovať 17 319 tis. Sk, čo predstavuje zvýšenie príjmov oproti predchádzajúcemu rozpočtu o
3 605 tis. Sk. V rámci kapitálových príjmov sa uskutočnil predaj plynovodu a predaj pozemkov.
Už je podpísaná kúpnopredajná zmluva na predaj ďalšieho plynovodu firme SPP a.s. Kapitálové
príjmy navrhol zvýšiť o 968 tis. Sk. Celkové príjmy budú predstavovať 18 287 tis. Sk.
Vo výdavkovej časti starosta navrhol uskutočniť ešte ďalšie výdavky, , ktoré neobsahoval
pôvodný návrh na úpravu. Navrhol zvýšiť rozpočet v nasledujúcich kapitolách:
–
správa : funkčný plat 15 tis. Sk,
–
správa : odvody do poisťovní 5 tis. Sk
–
správa : pre firmu STAR EU a.s. na prehodnotenie projektu na financovanie z EU sumu:
60 tis. Sk.
–
kultúra : mzdy 7 tis. Sk
–
náboženské služby: rekonštrukcia krstiteľnice 23 tis. Sk
–
rozvoj obcí : Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 50 tis. Sk
V kapitole Materská škola starosta navrhol znížiť výdavky na údržbu a opravu budovy o 95
tis. Sk, čo bude preradená do kapitálových výdavkov na rekonštrukciu budovy.
Bežné výdavky budú predstavovať 14 533 tis. Sk, kapitálové výdavky 2 418 tis. Sk, celkové
výdavky 16 951 tis. Sk
V rámci finančných operácií bol uskutočnený prevod zostatkov z min.roku a prevod
rezervného fondu do rozpočtu / 1 506 tis. Sk/ a splátka úveru vo výške 1 874 tis. Sk.
Hospodársky výsledok bude 968 tis. Sk.
Bežný rozpočet obce je prebytkový / 2 786 tis. Sk/, kapitálový rozpočet je schodkový
/1 450 tis. Sk/. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom z rezervného fondu a zostatkom
prebytku hospodárenia z minulého roku. V rámci finančných operácií je realizovaná splátka úveru
vo výške 1874 tis. Sk, čo je krytá prebytkom bežného rozpočtu bežného roka.
Poslanci v pomere 8 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania schválili úpravu rozpočtu na
rok 2007 podľa predloženého návrhu s navrhovanými zmenami.

Bod č. 5
Schválenie viacročného rozpočtu
Starosta informoval poslancov, že podľa zákona č. 583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a
doplnkov obce sú povinné zostaviť viacročný rozpočet. Viacročný rozpočet tvoria:
a, rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok
b, rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku
c, rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b,
Starosta predkladal návrh rozpočtu na roky 2007,2008,2009 nasledovne:
Rekapitulácia rozpočtu:

2007

2008

2009

Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Prebytok bežného rozpočtu:

13 714
13 474
240

14 262
13 411
851

14 839
14 315
524

Kapitálové príjmy:
kapitálové výdavky:
Schodok kapitálového rozpočtu:

0
1 775
-1 775

500
1 000
-500

0
0
0

Spolu príjmy:
Spolu výdavky:
Prebytok , schodok celkom:

13 714
15 249
-1 535

14 762
14 411
351

14 839
14 315
524

1 535
0
1 535

0
0
0

0
0
0

0

351

524

Finančné operácie-príjmy:
Finančné operácie-výdavky
Rozdiel:
Hospodársky výsledok spolu:

Poslanci v pomere 8 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania
obce na roky 2007,2008 a 2009 podľa predloženého návrhu.

schválili viacročný rozpočet

Bod č. 6
Informácia o rozostavaných stavbách
Starosta podal krátku správu o rozostavaných stavbách . V súčasnosti sa prebieha prístavba
k domu smútku a údržba a rekonštrukcia budovy Materskej školy. Prístavbu k domu smútku
realizuje Bala a.s. Veľká Budafa . Oni podali najvýhodnejšiu cenovú ponuku . Oprava a
rekonštrukcia budovy Materskej školy bude dokončená do konca augusta. Ďalej bol premiestnený
sklad CO z budovy požiarnej zbrojnice do suterénu administratívnej budovy.

Bod č. 7
Rôzne
K tomuto bodu starosta informoval poslancov o plánovaných nájomných bytoch.
Zhotoviteľ pripravil štúdium pre 24 bytov, ale na plánovanej parcele 54 m dlhá budova sa
nezmestí. Z toho dôvodu možno plánovať max. 16- 18 bytov / 35-40 m/ . Vchod je plánovaný zo
smeru Obchodu Violy Bugárovej.
Ďalej starosta poznamenal, že koncom júla založili združenie obcí od Malého Dunaja až
po Dunaj pod názvom Mikroregión Dunajská Magistrála . Mikroregión sa prihlásil o grant na
Samosprávny kraj v Trnave o poskytnutie finančných prostriedkov na vypracovanie spoločného
rozvojového plánu. Podľa získaných informácií spoločný projekt bol úspešný, výška poskytnutých
finančných prostriedkov ešte nie je známa.

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

Starosta obce:
Bc. Eugen Horváth

Overovatelia:

…..........................................
Karol Szitás

…...........................................
Dezider Pálffy

zapísala: Orbánová

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 22.8.2007

Uznesenie č. 61
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov na prepravné pre Klub dôchodcov v Rohovciach v
sume 5000 Sk.

Uznesenie č. 62
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
a, o d l o ž í rozhodovanie
vo veci predaja časti parcely č. 104/1
b, ž i a d a
obyvateľov Ing. Bulko Martina a Halász Alfréda zabezpečiť vypracovanie štúdie na
umiestnenie podnikateľského objektu na parcele č. 104/1 v troch variantoch

Uznesenie č. 63
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
plnenie rozpočtu obce Rohovce za I. polrok 2007 .

Uznesenie č. 64
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
úpravu rozpočtu na rok 2007 podľa predloženého návrhu a s navrhnutými
nasledovne:

zmenami

Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Prebytok bežného rozpočtu:

17319
14 533
2 786

Kapitálové príjmy:
kapitálové výdavky:
Schodok kapitálového rozpočtu:

968
2418
-1450

Spolu príjmy:
Spolu výdavky:
Prebytok celkom:

18287
16951
1336

Finančné operácie-príjmy:
Finančné operácie-výdavky
Rozdiel:

1506
1874
-368

Hospodársky výsledok spolu:

968

Bežný rozpočet obce je prebytkový / + 2786 tis. Sk /, kapitálový rozpočet obce je schodkový / - 1450is. Sk /.
Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 1450 tis. Sk je krytý prevodom z rezervného fondu a zostatkom prebytku
Hospodárenia z minulého roku. V rámci finančných operácií je realizovaná splátka úveru vo výške 1 874 tis. Sk,
čo je krytá prebytkom bežného rozpočtu bežného roka.

Uznesenie č. 65
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciachs
schvaľuje
viacročný rozpočet obce Rohovce na roky 2007,2008,2009 nasledovne:

Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Prebytok bežného rozpočtu:

2007
13 714
13 474
240

2008
14 262
13 411
851

2009
14 839
14 315
524

Kapitálové príjmy:
kapitálové výdavky:
Schodok kapitálového rozpočtu:

0
1 775
-1 775

500
1 000
-500

0
0
0

Spolu príjmy:
Spolu výdavky:
Prebytok , schodok celkom:

13 714
15 249
-1 535

14 762
14 411
351

14 839
14 315
524

1 535
0
1 535
0

0
0
0
351

0
0
0
524

Finančné operácie-príjmy:
Finančné operácie-výdavky
Rozdiel:
Hospodársky výsledok spolu:

Starosta obce:
Bc. Eugen Horváth

