ROKOVANIE:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rohovciach otvoril starosta obce, Bc. Eugen
Horváth. Pozdravil poslancov, hostí a prítomných obyvateľov. Konštatoval, že na zasadnutí
sú prítomní poslanci v počte 7, poslankyňa Ing. Monika Lászlóová je neprítomná
ospravedlnene a poslanec Ladislav Domonkos z dôvodu pracovných záležitostí dôjde
neskoršie. Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za
overovateľov zápisnice určil poslancov Szitás Karola a Csölle Ondreja , 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. 112, 113,
114, 115, 116 neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému úradu ani starostovi.
Uznesenie č. 110– nákup stoličiek sa uskutočnil v počte 10 ks v sume 14 315,70 Sk.
Uznesenie č. 111– ďalšia učiteľka MŠ Rohovce bola prijatá na 80 % pracovný
úväzok od 1. septembra 2008.
Uznesenie č. 110– finančný príspevok na zmiernenie následkov mimoriadnej
udalosti v dôsledku nepriaznivého počasia pre obec Topoľníky v sume 11 000 Sk bol
poukázaný dňa 17.9.2008.

Bod č. 2
Interpelácie poslancov
Ondrej Csölle poslanec - žiadal informáciu o štádiu výstavby bytov v obci.
Gašpar Horváth poslanec –poznamenal, že už zase je povolený vývoz zeleného
odpadu na zberný dvor v Trnávke .
Zoltán Radványi Ing. poslanec – poukázal na katastrofálny stav ciest v obci. Cesta
na ulici pri požiarnej zbrojnici už je životunebezpečný.
Karol Szitás poslanec –opakovane poukázal na poškodenie podlahy v školskej
jedálni.
Štefan Rublik poslanec – predaj zeleniny na križovatke smerom zo Šamorína je
veľmi nebezpečný z hľadiska premávky.
Starosta- o byty je veľký záujem, ešte nie je vydané stavebné povolenie. Ak počasie
umožňuje, výstavbu žačínajú ešte v tomto roku . Opravu ciest v tomto roku neplánuje, až po
dokončení kanalizácie. Poškodenie podlahy v školskej jedálni bude vyriešená v rámci
reklamácie. Spomínané územie, kde predávajú zeleninu patrí do katastra obce Trnávka, obec
Rohovce nemôže určiť podmienky predaja.

Bod č. 3
Prerokovanie žiadostí
K tomuto bodu

starosta oboznámil poslancov , že obyvatelia našej obce, Zoltán

Valacsai a manž. , bytom Rohovce č. 181 vzali späť svoju žiadosť o nákup časti pozemku
parc. č.2/47 v k.ú. Rohovce. Oni už nemajú záujem o nákup spomínaného pozemku. .
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie , že
obyvatelia našej obce, Zoltán Valacsai a manž. bytom Rohovce č. 181 už nemajú záujem
o nákup časti pozemku parc. č. 2/47 a svoju žiadosť vzali späť.
Ďalej starosta konštatoval, že ďalší obyvatelia Ľudovít Hencz a manželka Zuzana
Henczová aj naďalej majú záujem o nákup časti pozemku parc. č. 2/47 za účelom vytvorenia
dvora pri svojom rodinnom dome , kde bývajú už 11 rokov / cca 110 m2 /. Vo veci predaja
časti pozemku parc. č. 2/47 uznesením OZ č. 85/2008 bolo odročené rozhodovanie. Po
vyslovení nezáujmu o nákup zo strany Zoltána Valacsaiho navrhol schváliť predaj v prospech
Ľudovíta Hencza a manž. . Starosta navrhol určiť predajnú cenu pozemku v sume 500 Sk/ m2.
Výmera bude upresnená po geodetickom zameraní.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili predaj časti
pozemku parc. č. 2/47 žiadateľom Ľudovítovi Henczovi a manž. Zuzane bytom Rohovce
č. 270 a predajnú cenu vo výške 500 Sk/ m2. Výmera bude upresnená po geodetickom
zameraní.
Ďalej starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Nadácie Geriho zázračná lampa,
v ktorej žiadajú o finančný príspevok na podporu detí, ktoré trpia nádorovými ochoreniami.
Nadácia dňa 14. novembra 2008 usporiada dobročinnú akciu v Kultúrnom dome vo Veľkom
Mederi.
Rozprava:
Ondrej
Csölle poslanec –vyslovil svoju nedôveru voči činnosti nadácií, často
zneužívajú im zverené finančné prostriedky
Starosta obce – činnosť nadácií je takmer nekontrolovateľná .
Poslanci v pomere 2 za/ 4 proti/ 1 zdržal sa hlasovania neschválili poskytnutie
finančného príspevku pre Nadáciu Geriho zázračná lampa.
Ďalej starosta informoval poslancov so žiadosťou Žitnoostrovského osvetového
strediska v Dunajskej Strede , ktoré v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru
v Dunajskej Strede a s Okresným riaditeľstvom
hasičského
a záchranného
zboru
v Dunajskej Strede v blízkej budúcnosti plánuje vydať odborné publikácie – letáky
v slovenskom
a v maďarskom jazyku pre deti a mládež v oblasti prevencie drog,
drogových závislostí a kriminality. Žiadajú finančnú podporu na zaplatenie grafických
a tlačiarenských prác. Hotové publikácie budú distribuovať na školy v okrese podľa výšky
podpory.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili poskytnutie
finančného príspevku vo výške 2000 Sk na vydanie odborných letákov v oblasti
prevencie drog, drogových závislostí a kriminality.

Bod č. 4
Úprava rozpočtu na rok 2008
Starosta konštatoval, že do miestnosti sa dostavil poslanec Ladislav Domonkos.
K tomuto bodu starosta odôvodnil predložený návrh na úpravu rozpočtu obce
Rohovce. Žiadal poslancov schváliť predaj starého služobného auta typu Favorit DS 970 BU
za 30 tis. Sk a nákup nového služobného auta typu FABIA COMBI v hodnote 380 tis. Sk.
V príjmovej časti navrhol zvýšiť príjmy nasledovne:
- miestne dane / pozemok,stavba, byt /
+ 311 tis. Sk / podľa predpisu/
- poplatok za psa
+ 2 tis. Sk / podľa predpisu/
- poplatok za TKO, žetóny
+ 15 tis. Sk / podľa predpisu/
- z prenajatých budov
+ 16 tis. Sk
- z prenajatých strojov
- 30 tis. Sk / nižší záujem o nájom
dopravných prostriedkov /
- správne poplatky
+ 40 tis Sk / vysoký počet hracích
automatov /
- pokuty
+181 tis. Sk /na úseku stavebného
konania – nepovolené stavby pri Šulianskom jazere/
- príjmy z predaja výrobkov a služieb
+ 39 tis. Sk
- príjmy za stravné
+ 4 tis. Sk
- platby za predaj nádoby na TKO
+ 4 tis. Sk
- úroky
+ 1 tis. Sk
- príjmy z dobropisov
- 9 tis. Sk
- príjmy z náhrad poistného plnenia
+ 2 tis. Sk
- dotácia zo ŠR -ZŠ
+ 400 tis. Sk / zvýšenie dotácie
v rámci dohodovacieho konania /
- dotácia ZŠ- stravné
- 5 tis. Sk / menší počet sociálne
odkázaných detí/
- dotácia zo ŠR- cestná doprava
- 1 tis. Sk
- dotácia od Migračného úradu
+ 210 tis. Sk
- príjmy na aktiváciu nezamestnaných
- 7 tis. Sk
- príjmy z dobropisov
+ 4 tis. Sk
Starosta bežné príjmy navrhol zvýšiť o 1177 tis. Sk, t.j. bežné príjmy budú
predstavovať 15 676 tis. Sk. V rámci kapitálových príjmov sa uskutočnil predaj AVIE a
predaj pozemkov. Je plánovaný predaj starého služobného motorového vozidla Favorit za 30
tis. Sk, preto kapitálové príjmy navrhol zvýšiť o 30 tis. Sk. Kapitálové príjmy budú
predstavovať 632 tis. Sk. Celkové príjmy budú predstavovať 17 768 tis. Sk.
Vo výdavkovej časti starosta navrhol uskutočniť ešte ďalšie výdavky, , ktoré
neobsahoval doterajší rozpočet. Navrhol zmeny v rozpočte bežných výdavkov v
nasledujúcich kapitolách:
–
správa : stravovanie zamestnancov
+ 12 tis. Sk,
–
správa : vodné
+ 2 tis. Sk
–
správa : všeobecný materiál
+ 34 tis. Sk
–
správa- údržba prev.strojov
+ 8 tis. Sk
–
správa- pracovná odev, OOP
+ 2 tis. Sk
–
poistenie motorových vozidiel
+ 10 tis. Sk
–
správa – prídel do SF
- 2 tis. Sk

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

-

správa - reprezentačné
správa -služ. vozidlo náhr.súčiastky
správa – všeobecné služby
správa – poplatky
správa- transfery jednotlivcom
správa – cestovné
finančná oblasť –poplatky
požiarna ochrana –všeobecné služby
dopravné prostriedky – náhradné súčiastky
údržba ciest
ŽP- odvoz TKO, uskladnenie TKO
Vývoz fekálií
VO- elektrická energia
VO – výbojky, svietidlá
VO- údržba VO
Nebytové priestory- el. energia
Zdravotníctvo
šport- stravovanie
KD –elektrická energia
kultúra- stravovanie
kultúra – odmeny, dohody
ostatná kultúrna činnosť – vystúpenia
kronika, pamätná kniha
náboženské a iné služby- všeobecný materiál
náboženské a iné služby- vodné
transfer cirkvi
iné služby – geom. plán
materská škola – funkčný plat, odvody
MŠ- interiérové vybavenie
ZŠ- údržba budovy- klampiarske
starostlivosť o starých občanoch – funkčný plat, odvody
Klub dôchodcov- zariadenie
prenesené kompetencie- ŠR- cestná doprava
dotácia TTSK
aktivácia nezamestnaných
ZŠ – dotácia
Školská jedáleň- dotácia
Školská jedáleň- dotácia na stravné

+ 10 tis. Sk
- 18 tis. Sk
- 15 tis. Sk
- 1 tis. Sk
+ 16 tis. Sk
+ 1 tis. Sk
+ 2 tis. Sk
- 14 tis. Sk
- 10 tis. Sk
-105 tis. Sk
+ 40 tis. Sk
- 10 tis. Sk
+20 tis. Sk
- 8 tis. Sk
+ 8 tis. Sk
- 8 tis. Sk
+ 1 tis. Sk
+ 3 tis. Sk
- 10 tis. Sk
+ 1 tis. Sk
+ 2 tis. Sk
- 26 tis. Sk
+ 5 tis. Sk
- 18 tis. Sk
- 5 tis. Sk
+ 20 tis. Sk
+ 5 tis. Sk
+ 61 tis. Sk
+ 15 tis. Sk
+ 200 tis. Sk
- 23 tis. Sk
+ 2 tis. Sk
- 1 tis. Sk
+ 50 tis. Sk
- 7 tis. Sk
+ 400 tis. Sk
+ 3 tis. Sk
- 5 tis. Sk

Bežné výdavky navrhol zvýšiť o 647 tis. Sk, t.j. bežné výdavky budú predstavovať
15 142 tis. Sk.

-

Navrhnuté zmeny v rozpočte kapitálových výdavkov:
multifunkčné ihrisko
nákup služobného auta
výmena okien OcÚ

Kapitálové výdavky navrhol zníži ť
predstavovať 1 252 tis. Sk.

- 500 tis. Sk
+ 380 tis. Sk
- 2 tis. Sk

o 122 tis. Sk, t.j. kapitálové výdavky budú

Celkové výdavky budú činiť 16 394 tis. Sk.
Bežný rozpočet obce bude prebytkový / + 534 tis. Sk/, kapitálový rozpočet bude
schodkový /- 620 tis. Sk/. Schodok kapitálového rozpočtu
bude krytý prevodom
zostatku prebytku hospodárenia z minulého roku/ 1460 tis. Sk/.
Poslanci v pomere 8 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania schválili predaj starého
služobného vozidla ŠKODA FAVORIT DS 970 BU za cenu 30 tis. Sk.
Poslanci v pomere 8 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania schválili nákup nového
služobného auta typu ŠKODA FABIA COMBI za cenu 380 tis. Sk.
Poslanci v pomere 8 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania
schválili úpravu
rozpočtu na rok 2008 podľa predloženého návrhu s navrhovanými zmenami .

Bod č. 5
Prerokovanie VZN obce o pravidlách času predaja
v obchodoch a času prevádzky služieb
Starosta odôvodnil potrebu schválenia VZN s tým, že podľa schváleného VZN obec
má právo kontrolovať dodržanie otváracej doby obchodov. Vo VZN je definovaný všeobecný
čas predaja v obchodoch a čas poskytovania služieb v prevádzkových priestoroch služieb,
určenie času predaja v obchodoch a času poskytovania služieb v prevádzkových priestoroch
služieb po 22.00 hod, kontrolná činnosť a sankcie.
Rozprava:
Starosta – navrhol doplniť § 5 od. 2 nasledovne- povolenia o určení času predaja
a času prevádzky služieb vydané obcou pred účinnosťou tohto nariadenia strácajú platnosť
šesťdesiatym dňom od nadobudnutia účinnosti VZN.
Poslanci v pomere 8 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania schválili návrh VZN
obce Rohovce o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb
s navrhnutými zmenami.

Bod č. 6
Prerokovanie VZN obce o pamätihodnostiach obce Rohovce
Starosta konštatoval, že cieľom schválenia tohto VZN je zachrániť pamätihodnosti
obce . Vo VZN je určená pôsobnosť obce Rohovce pri vedení evidencie pamätihodnosti
obce, rozsah evidencie, postup pri zápise do evidencie, zásady ochrany a využívania
pamätihodností, evidencia pamätihodností . Prílohu tohto VZN tvorí zoznam evidovaných
pamätihodností v katastrálnom území obce Rohovce.
Gašpar Horváth poslanec – navrhol doplniť zoznam o ďalšie nehnuteľnosti a
hnuteľnosti: pôvodné murované oplotenie kostola, bývalá cirkevná škola v budove súp. č.
142, rodinné domy súp. č. 134 a 209, ďalšie obrazy a sochy v kostole v Rohovciach.
Poslanci v pomere 8 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania schválili návrh VZN
obce Rohovce o pamätihodnostiach obce Rohovce s navrhnutými doplnkami.

Bod č. 7
Rôzne
K tomuto bodu starosta upozornil poslancov na potrebu vykonania inventarizácie
k 31.12.2008. V súvislosti s prechodom na euro v tomto roku inventarizácia bude vykonaná
posledný novembrový týždeň podľa príkazu starostu a podľa stanoveného harmonogramu.
Ďalej starosta oboznámil poslancov s programom Dňa dôchodcov, ktorý sa
uskutoční 25. októbra 2008 v Kultúrnom dome v Rohovciach. Počet pozvaných dôchodcov
v obci je 241. Začiatok bude o 15.00 hodine. Dôchodcom bude poskytnutá večera,
občerstvenie, zákusky, káva alebo čaj. Hudbu zabezpečí hudobná skupina Sláger Duo. Na
podujatí vystúpi speváčka Monika Siposová, žiaci ZŠ s VJM a MŠ, a dôchodcovia
priateľskej obce Dunakiliti.
Poslanci v pomere 8 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania
program Dňa dôchodcov.

brali na vedomie

Ďalej starosta konštatoval, že z osady Štrkovec ukradli jeden veľký kontajner. Krádež
bola nahlásená na OR PZ Šamorín.

Ďalej starosta dal na vedomie poslancom, že zubná lekárka od 1. novembra už
nebude ordinovať v našej obci, lebo zrušila svoju ambulanciu a presťahovala sa do Šamorína.
Zatiaľ obec nemá možnosť zabezpečiť ďalšieho zubného lekára.

Irena Nagyová pokladníčka ZRPŠ pri ZŠ Rohovce – tlmočila žiadosť rodičov žiaka
Marcela Derzsiho , bytom Báč o preplatenie príspevku k cestovnému v školskom roku
2007/2008. Marcel Derzsi je žiakom ZŠ s VJM Rohovce a je obyvateľom obce Báč. Nakoľko
obec Báč nie je školským obvodom pre ZŠ s VJM Rohovce, žiak z obce Báču nemá nárok
na dopravné zo štátneho rozpočtu.
Starosta- nakoľko normatívny príspevok zo štátneho rozpočtu predstavuje na 1 žiaka
okolo 30 tis. Sk, vyplatenie dopravného vo výške 2 tis. Sk je samozrejmosťou.
Poslanci v pomere 8 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania
schválili vyplatenie
dopravného z rozpočtu obce pre žiaka Marcela Derzsiho bytom Báč na školský rok
2007/2008 vo výške 1982 Sk.
Ďalej starosta poďakoval
s oplotením športového ihriska.

všetkým, ktorí sa zúčastnili na brigádach v súvislosti

Karol Szitás poslanec - žiadal informáciu , že ako zabezpečí parkovanie Parcus a..s,
ktorá začína svoju činnosť v kaštieli v Rohovciach od 1. novembra 2008. Ďalej žiadal
vysvetlenie ohľadom výstavby parku pred budovou kaštieľa .
Starosta - on povolil dočasné parkovanie áut na našich parkoviskách pred budovami
Obecného úradu a Kultúrneho domu. Plánuje rokovať s vedením akciovej spoločnosti
o výstavbe parku pred obecným úradom.

Štefan Rublik poslanec – po otvorení Domu seniorov v kaštieli v Rohovciach treba
počítať s tým, že väčšinou budú umiestnení chorí a starí ľudia. V prípade úmrtia týchto osôb
Dom seniorov kde zabezpečí ich pochovanie , nakoľko kapacita obecného cintorína je
obmedzená.
Starosta- rozhodne treba prepracovať Prevádzkový poriadok pohrebiska na území
obce Rohovce a určiť, koho možno pochovať v obecnom cintoríne. Ďalším problémom bude,
že v prípade prihlásenia sa týchto ľudí na trvalý pobyt budú riadnymi občanmi našej obce so
všetkými právami a povinnosťami.

Nakoľko na programe viac bodov nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie.
starosta obce:
Bc. Eugen Horváth

.................................................................
Ondrej Csölle
................................................................
Karol Szitás

Zapísala: Orbánová

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce, zo dňa 16.10.2008
Uznesenie č. 118
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
nezáujem obyvateľov obce, Zoltána Valacsaiho a manž. bytom Rohovce č. 181
o nákup časti pozemku parc. č. 2/47
.

Uznesenie č. 119
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
1. predaj časti pozemku parc. č. 2/47 žiadateľom Ľudovítovi Henczovi a manž.
Zuzane bytom Rohovce č. 270

2. predajnú cenu vo výške 500 Sk/ m2. Výmera bude upresnená po geodetickom
zameraní

Uznesenie č. 120
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

neschvaľuje
poskytnutie finančného príspevku pre Nadáciu Geriho zázračná lampa.

Uznesenie č. 121
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku vo výške 2000 Sk na vydanie odborných letákov
v oblasti prevencie drog, drogových závislostí a kriminality.

Uznesenie č. 122
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
predaj starého služobného vozidla ŠKODA FAVORIT DS 970 BU za cenu 30 tis. Sk.

Uznesenie č. 123
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
nákup nového služobného auta typu ŠKODA FABIA COMBI za cenu 380 tis. Sk.

Uznesenie č. 124
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
úpravu rozpočtu na rok 2008 podľa predloženého návrhu s navrhovanými 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:

15 676
15 142
534
632
1252
-620
16 308
16 394
- 86

1460
0
1460

Bežný rozpočet obce bude prebytkový / + 534 tis. Sk/, kapitálový rozpočet bude
bude krytý prevodom
schodkový /- 620 tis. Sk/. Schodok kapitálového rozpočtu
zostatku prebytku hospodárenia z minulého roku/ 1460 tis. Sk/.

Uznesenie č. 125
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
návrh VZN obce Rohovce o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky
služieb s navrhnutými zmenami.

Uznesenie č. 126
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
návrh VZN
doplnkami.

obce Rohovce o pamätihodnostiach obce Rohovce

s navrhnutými

Uznesenie č. 127
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie navedomie
program Dňa dôchodcov.

Uznesenie č. 128
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
vyplatenie dopravného z rozpočtu obce pre žiaka Marcela Derzsiho bytom Báč na
školský rok 2007/2008 vo výške 1982 Sk.

Uznesenie č. 129
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
1. vstup obce Rohovce do občianskeho združenia s názvom Miestna akčná skupina
Horný Žitný ostrov / skratka názvu: MAS HŽO/ so sídlom 93039 Čenkovce č. 2
2. zaradenie obce do územia verejno-súkromného partnerstva ( MAS HŽO/

Uznesenie č. 130
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
1. oboznámenie sa s Integrovanou stratégiou rozvoja územia
skupiny Horný Žitný ostrov

Miestnej akčnej

2. strategický rozvojový dokument
starosta obce:
Bc. Eugen Horváth

