ROKOVANIE:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rohovciach otvoril starosta obce, Bc. Eugen
Horváth. Pozdravil poslancov a prítomných obyvateľov. Konštatoval, že na zasadnutí sú
prítomní poslanci v počte 9. Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať
a uznášať sa. Za overovateľov zápisnice určil poslancov
Štefana Rublika a Mateja
Herbergera, 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 10 uznesení. Uznesenia č. 90, 92,94
neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému úradu ani starostovi.
Uznesenie č. 85– záujemci o predaj časti pozemku parc.č. 2/47 zatiaľ nenahlásili ,
že ako sa dohodli.
Uznesenie č. 86– náklady vystúpenia boli uhradené vo výške 3500 Sk dňa 2.2.2008.
Uznesenie č. 87– pre Dom dôchodcov v Gabčíkove bol poskytnutý finančný
príspevok vo výške 3000 Sk. Dom dôchodcov v Gabčíkove dňa a 10.3.2008 poslal ďakovný
list za sponzorskú pomoc.
Uznesenie č. 88– nájomná zmluva bola podpísaná dňa 29.2.2008.
Uznesenie č. 90– k vyňatiu PPF bude potrebné územné rozhodnutie , čo je
v súčasnosti v štádiu vybavovania.
Uznesenie č. 91 – súčasný počet detí nevyžaduje prijatie ďalšej učiteľky MŠ.
Uznesenie č. 93- starosta už rokoval s vlastníkmi rodinného domu na parc. č. 100 vo
veci predaja rodinného domu za účelom vytvorenia skanzenu- múzea. Vlastníci neodmietli
predaj , ale bude potrebné ďalšie rokovanie.

Bod č. 2
Interpelácie poslancov
Gašpar Horváth poslanec - žiadal upozorniť vlastníka Espressa Marco , aby verejné
priestranstvo pred espressom neužíval na vlastné účely.

Bod č. 3
Prerokovanie žiadostí
K tomuto bodu neboli podané žiadosti.

Bod č. 4
Rekonštrukcia budovy ZŠ s VJM, správa riaditeľky ZŠ s VJM
Poslanci pred zasadnutím urobili miestnu prehliadku v budove ZŠ s VJM
v Rohovciach za účelom zistenia najnutnejších opráv . Starosta poznamenal, že v tomto roku
na opravu a údržbu budovy obec môže prispieť sumou 500 tis. Sk. Ďalej konštatoval, že na
základe miestnej prehliadky sa rozhodli, že prvoradou úlohou je oprava strechy ZŠ s VJM,
ďalšou úlohou je uskutočniť kompletnú údržbu sociálnych miestností a veľmi dôležité je
vyriešiť vetranie v prezliekárňach.
V ďalšej časti tohto bodu vystúpila riaditeľka ZŠ s VJM Ilona Bodó . Oboznámila
poslancov s dvomi variantmi Návrhu plánu výkonov školy na školský rok 2008/2009.
V prvom variante počet odučovacích hodín je 255 a tento variant vychádza z platných
učebných plánov a neobsahuje spojené hodiny. Druhý variant obsahuje spojené hodiny na 1-4
ročníkoch a celkový počet odučovacích hodín bude predstavovať 242 hodín. Budú spojené
hodiny pracovnej výchovy, telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy
a náboženskej výchovy. Počet spojených hodín bude 13. Schválením druhého variantu ZŠ
s VJM sa vyhne nepriaznivej finančnej situácie .
Poslanci v pomere 9 za / 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili Plán výkonov ZŠ
s VJM na školský rok 2008/2009 s počtom vyučovacích hodín 242.
K tomuto bodu starosta podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov konštatoval, že
obec musí delegovať do Rady školy pri ZŠ s VJM Rohovce svojich zástupcov v počte 3 .
Navrhol poslancov Ing. Radványi Zoltána, Štefana Rublika a Karola Szitása.
Poslanci v pomere 6 za / 0 proti/ 3 zdržal sa hlasovania schválili podľa 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 ZŠ
s VJM Rohovce nasledujúcich poslancov: Ing. Radványi Zoltána, Rublik Štefana
a Szitás Karola.

Bod č. 5
Prerokovanie záverečného účtu obce Rohovce za rok 2007
K tomuto bodu starosta
vyhodnotil hospodárenie obce za rok 2007. Zákon
č.324/2007 Z.z. , ktorý nadobudol účinnosť 1.septembra 2007a doplnil zákon č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov ,
definuje prebytok rozpočtu obce ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu
obce. Rozdiel bežných a kapitálových príjmov a výdavkov predstavuje 2 031 748,95 Sk. Táto
hodnota obsahuje nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2007 zo štátneho
rozpočtu v sume 8 842 Sk / z toho 3684 Sk na dopravné žiakov a 5 518 Sk na matriku /.
Tieto nevyčerpané finančné prostriedky sa na účely tvorby rezervného fondu z tohto prebytku
vylučujú a v nasledujúcom rozpočtovom roku obce ich zaradí do rozpočtu ako príjmovú
finančnú operáciu. Použitie týchto prostriedkov na určený účel bude výdavkom obce v roku
2008 . V rámci finančných operácií bola uskutočnená úhrada návratných zdrojov financovania
t.j. splátka úveru, na ktorú bol použitý prebytok bežného rozpočtu vo výške 368 432,30Sk .

Doporučujeme previesť na účet rezervného fondu z prebytku rozpočtu za rok 2007 sumu
202 291 Sk. Z prebytku rozpočtu za rok 2007 suma 368 432,30 Sk bola použitá na splátku
úveru už v roku 2007, zostatok prebytku 1 452 183,65 Sk doporučujeme zaradiť do rozpočtu
ako príjmovú finančnú operáciu . Rezervný fond na účte 421 s prechodom na akruálne
účtovníctvo za rok 2007 sa nebude tvoriť. Pohľadávky obce predstavujú 130 591 Sk,
záväzky 267 284,90 Sk.
Poslanci v pomere 9 za / 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili záverečný účet
Obce Rohovce za rok 2007 bez výhrad.

Bod č. 6
Schválenie VZN o úhradách za poskytnuté služby obcou
Rohovce a VZN o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Rohovce
Starosta oboznámil poslancov s návrhom VZN o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Rohovce č. 1/2008 a s Návrhom VZN o úhradách za poskytnuté služby
obcou Rohovce č. 2/2008. Nariadenie č.1/2008 definuje majetok obce, práva a povinnosti
orgánov obce pri hospodárení s majetkom obce , prevody vlastníctva majetku obce, správu
majetku, evidenciu a inventarizáciu majetku, prebytočný a neupotrebiteľný majetok,
nakladanie s týmto majetkom, vyraďovanie hnuteľného majetku, prenechávanie majetku obce
do užívania, nakladanie s pohľadávkami a inými majetkovými právami, schvaľovanie
orgánmi obce. Prílohu č.1 k tomuto nariadeniu tvorí sadzobník cien prenájmu hnuteľných
vecí.
Poslanci v pomere 9 za / 0 proti /0 zdržal sa hlasovania schválili VZN o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rohovce č. 1/2008 podľa predloženého
návrhu.
Návrh VZN o úhradách za poskytnuté služby obcou Rohovce č. 2/2008 upravuje
bližšie úhrady za služby poskytované obcou Rohovce a vykonávané Obecným úradom
v Rohovciach. V sadzobníku cien sú určené úhrady za vysielanie v obecnom rozhlase, úhrady
za kopírovacie služby a faxovanie.
Poslanci v pomere 9 za / 0 proti /0 zdržal sa hlasovania schválili VZN
o úhradách za poskytnuté služby obcou Rohovce č. 2/2008 podľa predloženého návrhu.

Bod č. 7
Rôzne
K tomuto bodu starosta podal krátku informáciu o výstavbe kanalizácie v obci.
Najväčším problémom je , že oproti pôvodnému projektu, čo obsahovalo vybudovať
kanalizáciu v dľžke 3048 m , súčasný investor plánuje vybudovať
o 300 m menej,
odvolávajúc sa na tender vypísaný v roku 2007. Teraz sa snažia nájsť ten najvhodnejší
variant a nájsť kompromis .

Ďalej starosta oboznámil poslancov s návrhom na výkon strážnej služby pri ochrane
životného prostredia obce. Návrh podala Súkromná bezpečnostná služba A SECURITY
s.r.o., so sídlom Kráľov Brod. K návrhu predložili plán obcí s predpokladanou trasou
obchádzok, ako aj rozpis kilometrov medzi jednotlivými obcami. Cena služby pre Obec
Rohovce by bola 19 000 Sk mesačne. Starosta podaný návrh považoval za dobrý, ale cena je
príliš vysoká. Navrhol pokračovať v rokovaní s touto firmou a navrhol prijať ich ponuku
v prípade, ak mesačné náklady nebudú presahovať 5 000 Sk.
Poslanci v pomere 9 za / 0 proti /0 zdržal sa hlasovania odmietli návrh na výkon
strážnej služby pri ochrane životného prostredia obce firmou Súkromná bezpečnostná
služba A SECURITY s.r.o. so sídlom Kráľov Brod z dôvodu neprijateľnej ceny za
poskytnutú službu a zároveň žiadali starostu o rokovanie s firmou o znížení ceny ,
maximálne do 5000 Sk / mesiac.
Ďalej starosta žiadal súhlas poslancov o začatie investičných prác. Považoval za
dôležité uskutočniť vybudovanie cesty v dľžke 90 m na Záhradníckej ulici. Náklady
výstavby budú predstavovať cca 230 tis. Sk. Ďalšou úlohou je oplotenie športového ihriska
v dľžke 250 m, náklady budú činiť 150 tis. Sk. Ďalej žiadal schváliť finančné prostriedky v
sume 20 tis. Sk na premiestnenie sochy sv. Jána Nepomuckého na parcelu č. 6/1 v k.ú.
Rohovce.
Poslanci v pomere 9 za / 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili realizáciu
nasledujúcich akcií :
1. výstavbu cesty na Záhradníckej ulici v dľžke 90 m,
2. oplotenie športového ihriska v dľžke 250 m
3. premiestnenie sochy sv. Jána Nepomuckého - vyhotovenie základu
Ďalej starosta podal krátku správu o činnosti Mikroregionu Dunajská Magistrála .
Bola vydaná publikácia, ktorá obsahuje stručné informácie o 14 obciach, ktoré sú členmi
Mikroregionu.
Ďalej starosta načrtol situáciu v oblasti výstavby bytov v obci. Bude postavená 18
bytov, predajná cena týchto bytov je veľmi korektná. Investor už uskutočnil rokovanie so
záujemcami, je pre nich ochotný pomôcť pri vybavovaní štátneho príspevku z Fondu rozvoja
a bývania.
Ďalej starosta poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili na akcii zber smetí v obci
z príležitosti Dňa Zeme. Pozbierali celkom asi 4.2 t nelegálne uloženého odpadu.
Ďalej starosta informoval poslancov, že dotácie od VÚC Trnava boli schválené pre
našu obec v oblasti práce s mládežou vo výške 10 tis. Sk, v oblasti podpory kultúrnych
a umeleckých aktivít vo výške 10 tis. Sk a v oblasti aktivít zameraných na pomoc pre
sociálne odkázaných občanov vo výške 30 tis. Sk
Ďalej konštatoval, že Obecný deň sa uskutoční dňa 21. júna 2008. Hudbu zabezpečí
hudobná skupina Music trio. Kultúrny program ešte nie je upresnený.

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

Starosta obce:
Bc. Eugen Horváth

Overovatelia :
.................................................
Rublik Štefan
.................................................
Herberger Matej

zapísala: Orbánová

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce , zo dňa 24.4.2008
Uznesenie č. 95
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Plán výkonov ZŠ s VJM v Rohovciach na školský rok 2008/2009 s počtom vyučovacích
hodín 242.

Uznesenie č. 96
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

deleguje
podľa 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 ZŠ s VJM Rohovce nasledujúcich poslancov: Ing. Radványi Zoltána,
Rublik Štefana a Szitás Karola.

Uznesenie č. 97
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

1. be r i e na v e d o m i e
rozbor rozpočtového hospodárenia obce Rohovce za rok 2007

2. s c h v a ľ u j e
záverečný účet obce Rohovce za rok 2007 nasledovne:
a, prebytok rozpočtu obce
+ 2 031 748,95
/ V rámci finančných operácií bola uskutočnená v roku 2007 úhrada návratných
zdrojov financovania, t.j. splátka úveru , na ktorú bol použitý prebytok bežného
rozpočtu v sume 368 432,30 Sk/ .
b, Stav fondov k 31.12.2007 nasledovne:
Sociálny fond - OcÚ
Sociálny fond – ZŠ s VJM
Rezervný fond
Fond správy a údržby bytov

6 780,40
8 719,78
0,00
60 372,78

c, Bilanciu aktív a pasív nasledovne:
aktívá
pasívá:

23 842 tis. Sk
23 842 tis. Sk

d, prehľad o stave a vývoji dlhu
e, zaradenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých
v roku 2007 zo štátneho rozpočtu vo výške 8 842 Sk do rozpočtu obce ako
príjmovú finančnú operáciu
f, v zmysle bodu č. 16.2 Smernice pre vedenie účtovníctva Obce Rohovce prevod

prebytku rozpočtu obce vo výške 10 % t.j. v sume 202 291 Sk na účet rezervného
fondu.
g, zaradenie prebytku rozpočtu obce vo výške 1 452 183,64 Sk do rozpočtu obce
ako príjmovú finančnú operáciu
h, finančné usporiadanie hospodárenia voči ZŠ s VJM s právnou subjektivitou

3. s ú h l a s í
s celoročným hospodárením obce Rohovce bez výhrad

Uznesenie č. 98
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Rohovce č. 1/2008 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 99
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie o úhradách za poskytnuté služby obcou Rohovce č.
2/2008 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 100
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

1. n e s c h v a ľ u j e
návrh na výkon strážnej služby pri ochrane životného prostredia obce firmou
Súkromná bezpečnostná služba A SECURITY s.r.o. so sídlom Kráľov Brod z dôvodu
neprijateľnej ceny za poskytnutú službu

2. ž i a d a
starostu o rokovanie s firmou A SECURITY s.r.o. so sídlom Kráľov Brod o znížení
ceny , maximálne do 5000 Sk / mesiac.

Uznesenie č. 101
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
realizáciu nasledujúcich akcií :
1.výstavbu cesty na Záhradníckej ulici v dľžke 90 m,
2.oplotenie športového ihriska v dľžke 250 m
3. premiestnenie sochy sv. Jána Nepomuckého - vyhotovenie základu
starosta obce: Bc. Eugen Horváth

