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 7. Dvaja poslanci Ladislav Domonkos a Štefan Rublik sú
neprítomní ospravedlnene. Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať
a uznášať sa. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Dezidera Pálffyho a Ing. Móniku
Lászlóovú , 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 7 uznesení. Uznesenia č. 95, 96, 97
98, 99 a 101 neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému úradu ani starostovi.
Uznesenie č. 100– starosta rokoval s firmou A SECURITY s.r.o. so sídlom Kráľov
Brod o znížení ceny za výkon strážnej služby pri ochrane životného prostredia. Firma sľúbila,
že prehodnotí svoju cenovú ponuku.

Bod č. 2
Interpelácie poslancov
K tomuto bodu neboli podané dotazy.

Bod č. 3
Prerokovanie žiadostí
K tomuto bodu starosta oboznámil poslancov so žiadosťou ZŠ s VJM v Rohovciach
o poskytnutie finančného príspevku na plavecký výcvik žiakov.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili poskytnutie
finančného príspevku v sume 2000 Sk na plavecký výcvik žiakov ZŠ s VJM Rohovce.

Bod č. 4
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
Starosta obce podrobne informoval poslancov o plnení rozpočtu k 31.5.2008. Písomné
vyhodnotenie obdržali poslanci spolu s pozvánkou. Celkové príjmy k 31.5.2007 sú splnené
na 46 %,. Bežné príjmy predstavujú 6 630 tis. Sk, kapitálové príjmy 602 tis. Sk. Celkové
výdavky sú splnené na 37 %. Bežné výdavky predstavujú 5 145 tis. Sk, kapitálové výdavky
84 tis. Sk.
Poslanci v pomere 7 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania schválili vyhodnotenie
rozpočtu obce Rohovce za rok 2008 k termínu 31.5.2008.

Ďalej starosta odôvodnil návrh na úpravu rozpočtu obce Rohovce. V príjmovej časti
navrhol zvýšiť príjmy z užívania verejného priestranstva o 4 tis. Sk, príjmy za stravné o 58 tis.
Sk a príjmy z dobropisov o 38 tis. Sk. Príjmy z ESF ako dotácia na podporu nezamestnaných
bude predstavovať približne 47 tis. Sk, dotácia z rozpočtu TTsK 50 tis. Sk. Z toho dôvodu
bežné príjmy navrhol zvýšiť o 197 tis. Sk, t.j. bežné príjmy budú predstavovať 14 499 tis. Sk.
V rámci kapitálových príjmov sa uskutočnil predaj AVIE a predaj pozemkov. Kapitálové
príjmy navrhol znížiť o 98 tis. Sk, nakoľko ďalší predaj pozemkov neplánujú. Celkové
príjmy budú predstavovať 15 101 tis. Sk.
Vo výdavkovej časti starosta navrhol uskutočniť ešte ďalšie výdavky, , ktoré
neobsahoval pôvodný rozpočet. Navrhol zmeny v rozpočte bežných výdavkov v
nasledujúcich kapitolách:
–
správa : stravovanie zamestnancov
+ 44 tis. Sk,
–
správa : prevádzkové stroje
+ 6 tis. Sk
–
správa : všeobecný materiál
+ 15 tis. Sk
–
správa- údržba budovy
+ 16 tis. Sk
–
správa- pracovná odev, OOP
+ 3 tis. Sk
–
správa – software
+ 12 tis. Sk
–
právne zastúpenie
+ 24 tis. Sk
–
požiarna ochrana- elektrická energia
- 42 tis. Sk
–
požiarna ochrana- materiál
+ 8 tis. Sk
–
údržba požiarnej techniky
- 8 tis. Sk
–
údržba ciest
+ 325 tis. Sk
–
súčiastky do kosačky
- 10 tis. Sk
–
nádoba na TKO
+ 23 tis. Sk
–
nákup kosačky
- 20 tis. Sk
–
šport- všeobecný materiál
- 5 tis. Sk
–
šport- športový materiál
+ 1 tis. Sk
–
šport- stravovanie
+ 7 tis. Sk
–
šport- všeobecné služby
+ 10 tis. Sk
–
šport- nájomné za prenájom plošiny
+ 6 tis. Sk
–
šport- prídel do SF
+ 1 tis. Sk
–
kultúra- nákup kuchynských prostriedkov
+ 5 tis. Sk
- kultúra- stravovanie
+ 7 tis. Sk
- kultúra – prídel do SF
+ 1 tis. Sk
- náboženské a iné služby- kvety, vence pohreby
- 5 tis. Sk
- vysielacie služby- poplatky, odvody
+ 5 tis. Sk
- materská škola – údržba zariadení, budovy
- 30 tis. Sk
- ZŠ- plavecký výcvik
+ 2 tis. Sk
- ZŠ- údržba budovy- klampiarske
+12 tis. Sk
- starostlivosť o starých občanoch - prídel do SF
+ 1 tis. Sk
- prenesené kompetencie- ŠR
+ 5 tis. Sk
- aktivácia nezamestnaných
+ 47 tis. Sk
- školský klub dotácia
+27 tis. Sk
Bežné výdavky navrhol zvýšiť o 493 tis. Sk, t.j. bežné výdavky budú predstavovať
14 495 tis. Sk.

-

Navrhnuté zmeny v rozpočte kapitálových výdavkov:
multifunkčné ihrisko
detské ihrisko
nákup kosačky
výmena okien OcÚ
oplotenie športového ihriska
rekonštrukcia budovy ZŠ
autobusová zastávka-projekt
kanalizácia
oceľová garáž

+ 500 tis. Sk
+ 30 tis. Sk
+ 30 tis. Sk
+ 80 tis. Sk
+ 250 tis. Sk
- 200 tis. Sk
- 400 tis. Sk
+ 80 tis. Sk
+ 4 tis. Sk

Kapitálové výdavky navrhol zvýšiť o 374 tis. Sk, t.j. kapitálové výdavky budú
predstavovať 1374 tis. Sk.
Celkové výdavky budú činiť 15 869 tis. Sk.
V rámci finančných operácií bude uskutočnený prevod zostatkov z min. roku do
rozpočtu / 1 460 tis. Sk/ . Sk.
Bežný rozpočet obce bude prebytkový / + 4 tis. Sk/, kapitálový rozpočet bude
schodkový /- 772 tis. Sk/. Schodok rozpočtu celkom – 768 tis Sk, schodok bude krytý
prevodom zostatku prebytku hospodárenia z minulého roku/ 1460 tis. Sk/.
Poslanci v pomere 7 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania
schválili úpravu
rozpočtu na rok 2008 podľa predloženého návrhu s navrhovanými zmenami.
Pálffy Dezider poslanec -podľa neho v blízkej budúcnosti v oblasti stavebníctva
bude potrebné zamestnávať stavebného inžiniera. Žiadal starostu, aby uskutočnil rokovanie
s odborníkmi v tejto oblasti, kto by bol ochotný vykonávať túto činnosť pre obec.
Poslanci v pomere 7 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania poverili starostu na
rokovanie so stavebnými inžiniermi vo veci vykonávania činnosti v oblasti
stavebníctva pre Obec Rohovce.

Bod č. 5
Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
K tomuto bodu vystúpil Szabó Attila, hlavný kontrolór obce. Vykonal následnú
kontrolu hospodárenia za II. polrok 2007
v Základnej škole s VJM v Rohovciach, na
Obecnom úrade v Rohovciach a v Školskej jedálni pri ZŠ v Rohovciach, za rok 2007
v Športovom klube v Rohovciach a v ZO Dobrovoľnej hasičskej ochrany SR. Konštatoval, že
vo vedení účtovníctva neboli zistené nedostatky. Ďalej predložil harmonogram pre vykonanie
následnej finančnej kontroly za rok 2008-2009.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie správu
hlavného kontrolóra o vykonaných následných kontrolách vedenia účtovníctva a
hospodárenia na Obecnom úrade v Rohovciach, na ZŠ s VJM v Rohovciach v Školskej
jedálni pri ZŠ v Rohovciach, v Športovom klube v Rohovciach v ZO Dobrovoľnej
hašičskej ochrany SR a schválili harmonogram pre vykonanie následnej finančnej
kontroly za rok 2008-2009.

Bod č. 6
Deň obce
Starosta podal krátku správu o príprave a priebehu Dňa obce. Pozvánky už boli
doručené do každej domácnosti. Oproti pôvodnému plánu program sa začína od 10,00 hodiny.
Na programe je nafukovací hrad pre deti, vodný futbal pre malých i veľkých, predstavenie sa
Regrutačného strediska z Trnavy , ukážka vojenskej techniky, ukážka poľnohospodárskej
techniky NEWHOLLAND, preteky šikovnosti, maľovanie na tvár, kolotoče, autodróm. Od
19.00 hodiny bude vystúpenie mažoretiek zo Zlatých Klasov, vystúpenie skupín moderného
tanca: Sunny, Honney, Stella z Rohoviec, MINI TINIK zo Zlatých Klasov, vystúpenie
skupiny „ KREDENC“ z Maďarska a do svitania ľudová veselica, do tanca hrá skupina
MUSIC TRIO. O chutné jedlá a občerstvenie počas celého podujatia sa postará Športový
klub Rohovce.
Pán starosta žiadal aktívnu účasť poslancov.

Bod č. 7
Rôzne
K tomuto bodu starosta oboznámil poslancov, že na základe programového vyhlásenia
vlády SR a v zmysle platného Štatútu Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport v oblasti
podpory a rozvoja športu pokračuje realizácia programu rozvoja športovej infraštruktúry
a výstavby športových zariadení. V roku 2008 sa vybuduje spolu 109 viacúčelových ihrísk s
umelým povrchom. Na výstavbu jedného viacúčelového ihriska môže byť poskytnutá čiastka
1.2 mil. Sk, ktorá má charakter dotácie. Obec musí zabezpečiť vlastné finančné prostriedky
vo výške 500 tis. Sk. Viacúčelové ihrisko bude uskutočnené na športovom ihrisku vo dvore
ZŠ s VJM v Rohovciach.
Poslanci v pomere 7 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania schválili zapojenie sa do
verejnej výzvy – rok 2008- viacúčelové ihriská, ktorú vyhlásil Úrad vlády SR,
Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport.
Ďalej starosta informoval poslancov s ponukou Advokátskej kancelárie JUDr. Milana
Guťana z Bratislavy
na zriadenie regionálneho pracoviska advokátskej kancelárie.
Predmetom činnosti kancelárie bude poskytovanie komplexných právnych služieb v oblasti
komunálneho práva a súkromného práva. Odmeňovanie za poskytovanie právnych služieb
bude obciam na základe paušálnej odmeny, v rámci ktorej bude advokátska kancelária
poskytovať obci plný rozsah služieb. Odmena za rok 2008 predstavuje 24 tis. Sk.
Poslanci v pomere 7 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania schválili uzavretie
zmluvy na poskytovanie právnych služieb Advokátskou kanceláriou JUDr. Milana
Guťana advokáta, Školská 8, 81107 Bratislava.
Ďalej starosta informoval poslancov so žiadosťou nezaregistrovanej firmy The buldog
company o organizovanie festivalu ONEFEST v dňoch 27. augusta až 31. augusta 2008.
Starosta konštatoval , že oblasť okolo športového ihriska nie je vhodné na organizovanie
podujatia takéhoto rozsahu. V rozprave sa poslanci vyjadrovali proti organizovaniu takéhoto
podujatia v našej obci.

Poslanci v pomere 7 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania
neschválili
organizovanie festivalu ONEFEST v dňoch 27. augusta až 31. augusta na športovom
ihrisku v Rohovciach.
Ďalej starosta predložil žiadosti o poskytnutie sociálnej výpomoci pre občanov
Imricha Lóránta , pre Andreu Kurucovú a pre Gabriela Szabóa. Uvedené žiadosti prehodnotí
sociálna komisia pri OZ .
Szitás Karol poslanec – informoval poslancov, že ZO Csemadoku
organizuje hudobné vystúpenie a 14. septembra folklórny večierok.

dňa 13. júla

Pálffy Dezider poslanec- žiadal výraznejšie informovať obyvateľov o uložení odpadu
na zbernom dvore a separovaní odpadu.
Attila Szabó hlavný kontrolór – navrhol priznať odmenu starostovi za IV. štvrťrok
2007 a za I. štvrťrok 2008.
Gašpar Horváth poslanec – navrhol 20 % z úhrnu mesačného platu.
Dezider Pálffy poslanec- za IV. štvrťrok navrhol 30 % .
Poslanci v pomere 7 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania schválili štvrťročnú
odmenu starostovi vo výške 30 % za IV. štvrťrok 2007 a odmenu vo výške 20 % za I.
štvrťrok 2008 z úhrnu mesačného platu.

Nakoľko na programe viac bodov nebolo, starosta poďakoval prítomným za
účasť a ukončil zasadnutie.
Starosta obce:
Bc. Eugen Horváth
Overovatelia :
...............................................
Pálffy Dezider
..............................................
Ing.Monika Lászlóová
Zapísala: Orbánová

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 17.6.2008
Uznesenie č. 102
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku v sume 2000 Sk na plavecký výcvik žiakov ZŠ s VJM
Rohovce.

Uznesenie č. 103
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
A, vyhodnotenie rozpočtu obce Rohovce za rok 2008 k termínu 31.5.2008.
s navrhovanými
B, úpravu rozpočtu na rok 2008 podľa predloženého návrhu
zmenami nasledovne:

Rekapitulácia rozpočtu:
V tis. Sk

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

Finančné operácie-príjmy:
Finančné operácie-výdavky
Finančné operácie:

Rozpočet spolu:

14 499
14 495
4
602
1374
-772
15101
15869
-768

1460
0
1460

692

Bežný rozpočet obce je prebytkový / + 4 tis. Sk/, kapitálový rozpočet je schodkový
772 tis. Sk/. Schodok rozpočtu predstavuje celkom – 768 tis Sk, schodok je krytý
prevodom zostatku prebytku hospodárenia z minulého roku / 1460 tis. Sk/. Na účte
rezervného fondu je 203 tis. Sk. .

Uznesenie č. 104
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

poveruje
starostu na rokovanie so stavebnými inžiniermi vo veci vykonávania
v oblasti stavebníctva pre Obec Rohovce.

činnosti

Uznesenie č. 105
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

A, b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra o vykonaných následných kontrolách vedenia účtovníctva
a hospodárenia na
Obecnom úrade v Rohovciach, na ZŠ s VJM v Rohovciach
v Školskej jedálni pri ZŠ v Rohovciach, v Športovom klube v Rohovciach v ZO
Dobrovoľnej hasičskej ochrany SR.

B, s c h v a ľ u j e
harmonogram pre vykonanie následnej finančnej kontroly za rok 2008-2009.

Uznesenie č. 106
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
zapojenie sa do verejnej výzvy – rok 2008- viacúčelové ihriská, ktorú vyhlásil Úrad
vlády SR, Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport.

Uznesenie č. 107
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
uzavretie zmluvy na poskytovanie právnych služieb Advokátskou kanceláriou JUDr.
Milana Guťana advokáta, Školská 8, 81107 Bratislava.

Uznesenie č. 108
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

neschvaľuje
organizovanie festivalu ONEFEST v dňoch 27. augusta až 31. augusta na športovom
ihrisku v Rohovciach.

Uznesenie č. 109
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
štvrťročnú odmenu starostovi vo výške 30 % za IV. štvrťrok 2007 a odmenu vo výške
20 % za I. štvrťrok 2008 z úhrnu mesačného platu.
starosta obce: Bc. Eugen Horváth

