ROKOVANIE:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rohovciach otvoril starosta obce, Bc. Eugen Horváth.
Pozdravil poslancov a prítomných obyvateľov. Konštatoval, že na zasadnutí poslanci sú prítomní
v počte 7, poslanci Monika Lászlóová a Karol Szitás z dôvodu pracovných záležitostí prídu
neskoršie.
Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za
overovateľov zápisnice určil poslancov Mateja Herbergera a Ladislava Domonkosa,
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 8 uznesení. Uznesenia č. 69, 70, 71
neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému úradu ani starostovi.
Uznesenie č. 66 – kúpnopredajná zmluva bola uzavretá dňa 5.11.2007 .
Uznesenie č. 67– pracovný úväzok upratovačky MŠ bol zvýšený na 80 % s účinnosťou od
1. novembra 2007 .
Uznesenie č. 68– rozhodovanie vo veci predaja pozemku parc.č. 134/18 v k.ú.Rohovce je
na programe dnešného zasadnutia.
Uznesenie č. 72– úhrada ubytovania a spotreby elektrickej energie pre Gábora a Michala
Kürtiho bude vyriešená v rámci poskytovania jednorázovej sociálnej výpomoci.
Uznesenie č. 73– odmena starostovi za II. a
stanovenom termíne.

III. štvrťrok 2007

bola vyplatená v

Bod č. 2
Interpelácia poslancov
Štefan Rublik poslanec- žiadal informáciu o pokračovaní kanalizácie v obci.
Starosta- Vodohospodárska výstavba š.p. uzatvorila so ZVS a.s. , OZ Dunajská Streda
zmluvu na odbornú prevádzku objektu Kanalizácia Rohovce-Kyselica- Báč a na základe toho
jednotliví vlastníci nehnuteľností môžu podávať žiadosti na pripojenie sa na predmetnú
kanalizáciu na ZVS a.s., OZ Dunajská Streda. Pokračovanie výstavby kanalizácie pravdepodobne
bude v marci roku 2008.

Bod č. 3
Prerokovanie žiadostí
K tomuto bodu starosta podal krátku správu o výstavbe bytov v obci a oboznámil
poslancov s návrhom zmluvy ako aj s navrhnutými zmenami . Pôvodný návrh obsahuje
vybudovanie žumpy, avšak bude bezpredmetné, nakoľko v blízkosti plánovanej bytovky sa
nachádza funkčná kanalizácia . Považoval za dôležité vybudovať cesty k plánovanej bytovke z
obidvoch strán . Ďalej navrhol predať pozemok na výstavbu bytovky podľa článku 5 zmluvy za
cenu 500 Sk / m2.

Rozprava:
Dezider Pálffy poslanec – navrhol určiť zmluvnú pokutu vo výške 100 % z predajnej ceny
pozemku.
Starosta- on navrhol 200 % -nú zmluvnú pokutu a určiť lehotu na dokončenie a odovzdanie
bytovky a to 2 roky od začiatku výstavby . Konštatoval, že aj 200 %-ná zmluvná pokuta
predstavuje len 1000 Sk.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili iné dojednania
kúpnej zmluvy a odpredaj časti parciel č. 134/18, 134/44 o výmere cca 550 m2 za cenu 500
Sk/ m2 .
Ďalej k tomuto bodu starosta navrhol rozhodovať vo veci predaja časti pozemku parc. č.
134/18 a 134/17 žiadateľovi Petrovi Csölleovi. On tam plánuje vybudovať 6 m-ovú vysokú budovu
na podnikanie. Starosta navrhol predať predmetný pozemok po upresnení výmery za cenu 500 Sk /
m2 .
Rozprava:
Zoltán Radványi poslanec – doporučil rezervovať potrebnú výmeru pozemku na
vybudovanie cesty, aby východ od bytovky bol bezpečný.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili odpredaj časti
pozemkov parc. č. 134/18 a 134/17 v k.ú. Rohovce po upresnení výmeru za cenu 500 Sk / m2
žiadateľovi Petrovi Csölleovi bytom Rohovce č. 175.

Bod č. 4
Územný plán obce - návrh na vypracovanie zmeny Územného
plánu obce Rohovce č. 1/2007
K tomuto bodu starosta informoval poslancov, že príprava výstavby v lokalite Bobrie
jazero sa môže pokračovať po schválení zmeny v územnom pláne. Z toho dôvodu Obecné
zastupiteľstvo musí schváliť
zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania zmeny
územnoplánovacej dokumentácie.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania
schválili zverejnenie
oznámenia o začatí obstarávania zmeny územnoplánovacej dokumentácie.
V priebehu rokovania do miestnosti sa dostavil poslanec Karol Szitás.

Bod č. 5
Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
K tomuto bodu vystúpil Szabó Attila, hlavný kontrolór obce. Vykonal následnú kontrolu
hospodárenia
v Základnej škole s VJM v Rohovciach a na Obecnom úrade v Rohovciach..
Kontrolované obdobie bolo I. polrok 2007. Na Obecnom úrade doporučil vyhotoviť preberací a
odovzdávajúci protokol na HIM športová prezliekáreň a na základe zaraďovacieho protokolu
uvedený HIM zaradiť do majetku obce. Konštatoval, že vo vedení účtovníctva neboli zistené
nedostatky.

Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie správu
hlavného kontrolóra
o vykonaných následných kontrolách vedenia účtovníctva a
hospodárenia u ZŠ s VJM v Rohovciach
a na Obecnom úrade v Rohovciach za I. polrok
2007.
V priebehu rokovania do miestnosti sa dostavila poslankyňa Monika Lászlóová.

Bod č. 6
Vyhodnotenie a úprava rozpočtu na rok 2007
K tomuto bodu starosta podal podrobné odôvodnenie
jednotlivých príjmových a
výdavkových položiek. Ďalej informoval poslancov so žiadosťou riaditeľky MŠ o poskytnutie
finančných prostriedkov na nákup hračiek vo výške 5000 Sk. V predloženom návrhu rozpočtu
boli navrhnuté nasledujúce zmeny :

Správa- plyn
Správa- prehodnotenie projektu
Šport- údržba,opravy
Šport- všeobecný materiál
KD- plyn
MŠ- učebné pomôcky
Školská jedáleň- posk.vl.príjmov
Zmeny spolu :

Školská jedáleň- nákup kuch. strojov
Zmeny spolu:

Bežné výdavky:
- 60 tis. Sk
+ 2 tis. Sk
+ 10 tis. Sk
+ 5 tis. Sk
- 20 tis. Sk
+ 5 tis. Sk
- 55 tis. Sk
- 113tis. Sk
Kapitálové výdavky:
+ 55 tis. Sk
+ 55 tis. Sk

Bežné príjmy budú predstavovať 17 790 tis. , bežné výdavky Sk 14 777 tis. Sk, prebytok
bežného rozpočtu bude 3013 tis. Sk. Kapitálové príjmy budú predstavovať 1080 tis. Sk, kapitálové
výdavky 2519 tis. Sk, schodok kapitálové rozpočtu bude – 1439 tis. Sk. Prebytok hospodárenia
bude predstavovať 1574 tis. Sk. V rámci finančných operácií je realizovaná splátka úveru vo výške
1874 tis. Sk, čo je krytá prebytkom bežného rozpočtu a zostatkom prebytku hospodárenia z
minulého roku.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili úpravu rozpočtu na
rok 2007 podľa predloženého návrhu so schválenými zmenami.

Bod č. 7
VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rohovce
K tomuto bodu vystúpil starosta. Konštatoval, že zmena bude v sadzbách miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. On navrhol zvýšiť poplatok na rok 2008
z dôvodu, že náklady na odvoz a uskladnenie odpadu v roku 2007 boli oveľa vyššie ako príjmy. Na
rok 2008 sa očakáva ďalšie zvýšenie cien . Ďalším problémom je zabezpečenie prevádzky zberného
dvora.

Rozprava:
Karol Szitás poslanec – nakoľko v súčasnosti poplatok sa vyberá podľa počtu osôb v
domácnosti, on to považoval za nespravodlivé . Navrhol určiť poplatok podľa počtu nádob v
domácnosti. Navrhol priebežne kontrolovať počet vyložených nádob .
Dezider Pálffy poslanec – spravodlivé vyberanie poplatku bude až vtedy, keď sadzby budú
určené podľa skutočného množstva odpadu. Avšak meranie skutočného množstva v súčasnosti je
finančne náročné . Podľa neho treba určiť percento, ktorým obec prispieva k celkovým skutočným
nákladom a ostatné musia hradiť obyvatelia. Ďalej doporučil zvýšiť poplatok za netriedený odpad
vyvezené na zberné miesto, a to z 30 Sk na 40 Sk/100 l.
Miestny poplatok za komunálne odpady :
na jednu osobu :
320 Sk/rok
za každého ďalšieho člena v domácnosti prevyšujúci počet tri: 200 Sk/rok
Sadzba poplatku pre obyvateľov osady Štrkovec bude na osobu :

160 Sk.

Podnikatelia a obyvatelia za nádoby prevyšujúce povolený počet v jednej domácnosti :
pri 110 l nádobe:
780 Sk/rok
pri 1100 l nádobe
18 655 Sk/rok
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 2 zdržal sa hlasovania schválili sadzbu miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2008.
Poplatok za netriedený komunálny odpad a drobný stavebný odpad vyvezený na zberné
miesto :
40 Sk/ 100 l
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili poplatok za netriedený
komunálny odpad a drobný stavebný odpad vyvezený na zberné miesto na rok 2008.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 1 zdržal sa hlasovania schválili VZN o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Rohovce na rok 2008 so schválenými zmenami.

Bod č. 8
Návrh rozpočtu na rok 2008
Starosta oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu na rok 2008. Vo výdavkoch sú zahrnuté
zvýšené výdavky na réžiu , prepočítaný funkčný plat zamestnancov a funkcionárov a ďalšie
nevyhnutné náklady .V rámci príjmov navrhol zvýšiť príjem z miestneho poplatku za komunálne
odpady o 33 tis. Sk. Vo výdavkovej časti na kapitole požiarna ochrana na žiadosť dobrovoľných
požiarnikov navrhol zvýšiť rozpočet o 51 tis. Sk , a to na nákup rovnošiat, špeciálneho materiálu, na
údržbu požiarnej techniky, na štartovné a registráciu. Na kapitole šport na žiadosť športového
klubu navrhol zvýšiť transfer o 9 tis. Sk a na nákup športového materiálu o 50 tis. Sk. Celkové
príjmy predstavujú 14 830 tis. Sk, celkové výdavky 14 830 tis. Sk. Rozpočet bude vyrovnaný.
Finančné prostriedky pre ZŠ s VJM sú na úrovni roku 2007.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili rozpočet obce Rohovce
na rok 2008 podľa predloženého návrhu.

Bod č. 9
Rôzne
K tomuto bodu starosta informoval poslancov s činnosťou MDM. V rámci tejto činnosti
pripravujú spoločný plán rozvoja a v obci bude verejná schôdza pre podnikateľov dňa 12.
decembra 2007.
Ďalej konštatoval, že pravdepodobne ešte v decembri bude ďalšie zasadnutie OZ , kde bude
schválený Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja .
Ďalej oboznámil poslancov s ponukou hudobnej skupiny Gaudium o vystúpenie v kostole
dňa 22.12.2007. Cena vystúpenia je 7000 Sk. V rámci rozpravy sa dohodlo, že tento koncert sa
neuskutoční.
Ďalej žiadal schváliť odpredaj skriňového vozidla AVIA .
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili odpredaj skriňového
vozidla AVIA ŠPZ DS 972BU .
Ďalej starosta žiadal komisiu pre sociálne veci o prešetrenie dvoch žiadostí o poskytnutie
jednorázovej sociálnej výpomoci.
Ďalej starosta konštatoval, že vianočná slávnosť bude dňa 16. decembra . Pre deti budú
pripravené balíky a po oficiálnej časti od 15.30 hod bude tanečná súťaž pre deti. Na tanečnú súťaž
obec poskytne dary v hodnote 2000 Sk.
Ďalej starosta stručne informoval poslancov s plánovanou oslavou na deň 2. decembra
2007, kde bude požehnanie obnoveného kostola, rozlúčkovej siene s nebohými, obnoveného organu
a 750 ročnej historickej pamiatky -zrekonštruovanej krstiteľnice. Na oslavu je pozvaný J. E. Ján
Orosch biskup z Trnavy. Pohostenie hostí bude v Kultúrnom dome.
Nakoľko na programe viac bodov nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie.
Starosta obce:
Bc. Eugen Horváth
Overovatelia:
…................................................
Matej Herberger

…..............................................
Ladislav Domonkos
zapísala: Orbánová

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 28.11.2007

Uznesenie č. 74
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
iné dojednania kúpnej zmluvy a odpredaj časti parciel č. 134/18, 134/44 o výmere cca 550
m2 za cenu 500 Sk/ m2 firme Jostav s.r.o , Jilemníckeho 264/18, Dunajská Streda.

Uznesenie č. 75
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
odpredaj časti pozemkov parc. č. 134/18 a 134/17 v k.ú. Rohovce po upresnení výmeru za
cenu 500 Sk / m2 žiadateľovi Petrovi Csölleovi bytom Rohovce č. 175.

Uznesenie č. 76
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
v zmysle § 19b ods. 1/ písm.a/ zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania zmeny územnoplánovacej dokumentácie
spôsobom v mieste obvyklým.

Uznesenie č. 77
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
b e r i e na v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra o vykonaných následných kontrolách vedenia účtovníctva a
hospodárenia u ZŠ s VJM v Rohovciach
a na Obecnom úrade v Rohovciach za I. polrok
2007.

Uznesenie č. 78
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
úpravu rozpočtu
nasledovne:

na rok 2007 podľa predloženého návrhu

so schválenými zmenami

Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Prebytok bežného rozpočtu:

17790
14 777
3 013

Kapitálové príjmy:
kapitálové výdavky:
Schodok kapitálového rozpočtu:

1080
2519
-1439

Spolu príjmy:
Spolu výdavky:
Prebytok celkom:

18870
17296
1574

Finančné operácie-príjmy:
Finančné operácie-výdavky
Rozdiel:

1506
1874
-368

Hospodársky výsledok spolu:

1206

Bežný rozpočet obce je prebytkový / + 3013 tis. Sk /, kapitálový rozpočet obce je schodkový / - 1439 tis. Sk /.
Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 1 439 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. 79
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Rohovce na rok 2008 s nasledovnými zmenami:
Článok III. Miestny poplatok
Odsek 7. : Sadzba poplatku sa stanovuje:
bod a,

na jednu osobu 0,822 Sk / osoba a deň to znamená

:

320 Sk/rok

za každého ďalšieho člena v domácnosti prevyšujúci počet tri: 200 Sk/rok
bod b,

pri 110 l zbernej nádobe :
pri 1100 l zbernej nádobe :

bod c,

poplatok za netriedený komunálny odpad a drobný stavebný odpad vyvezený na
zberné miesto do veľkokapacitných kontajnerov je 40 Sk /100 l a platí sa v
žetónoch zakúpených na Obecnom úrade v Rohovciach

bod d,

780 Sk/rok
18 655 Sk/rok

Sadzba poplatku pre obyvateľov osady Štrkovec je na osobu : 160 Sk.

Uznesenie č. 80
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
predaj skriňového vozidla AVIA ŠPZ DS 972BU.

Uznesenie č. 81
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
rozpočet obce Rohovce na rok 2008 podľa predloženého návrhu nasledovne:

Kapitálové príjmy:
kapitálové výdavky:
Schodok kapitálového rozpočtu:
Spolu príjmy:
Spolu výdavky:
Prebytok celkom:

700
1000
-300
14830
14830
0

Finančné operácie-príjmy:
Finančné operácie-výdavky
Rozdiel:

0
0
0

Hospodársky výsledok spolu:

0

Bežný rozpočet obce je prebytkový / + 300 tis. Sk /, kapitálový rozpočet obce je schodkový / - 300 tis. Sk /.
Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 300 tis. Sk je krytý prevodom z bežného rozpočtu. Celkový rozpočet je
Vyrovnaný.

Starosta obce:
Bc. Eugen Horváth

