ROKOVANIE:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rohovciach otvoril starosta obce, Bc. Eugen
Horváth. Privítal poslancov, hostí a prítomných obyvateľov. Konštatoval, že na zasadnutí sú
prítomní poslanci v počte 8 poslanec Gašpar Horváth je neprítomný ospravedlnene.
Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov Ing. Zoltána Radványiho a Ing. Moniku Lászlóovú, 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 13 uznesení. Uznesenia č. 118, 120,
124, 125, 126, 127, 128, 129 neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému úradu
ani starostovi.
Uznesenie č. 119 - predaj časti pozemku parc. č. 2/47 ešte sa neuskutočnil.
Uznesenie č. 121–finančný príspevok vo výške 2000 Sk na vydanie odborných
letákov v oblasti prevencie drog, drogových závislostí a kriminality bol poukázaný dňa
7.11.2008.
Uznesenie č. 122– služobné vozidlo ŠKODA FAVORIT DS 970 BU bolo predané
dňa 30.10.2008 .
Uznesenie č. 123– nákup nového služobného vozidla sa uskutočnil dňa 24.10.2008
v hodnote 379 558 Sk.
Uznesenie č. 128– dopravné vo výške 1982 Sk pre žiaka Marcela Derzsiho bytom
Báč bude vyplatené v mesiaci december 2008.

Bod č. 2
Interpelácie poslancov
Karol Szitás poslanec - žiadal informáciu, či podlaha v školskej jedálni bola
reklamovaná.
Ondrej Csölle poslanec – žiadal informáciu o výstavbe kanalizácie v obci.
Starostapodlaha v školskej jedálni bude písomne reklamovaná. Výstavba
kanalizácie v obci sa pokračuje podľa plánu, v súčasnosti budú asfaltovať cestu III. triedy
v obci. Kanalizácia bude dokončená v obci približne na jar roku 2009.

Bod č. 3
Žiadosti obyvateľov
Ďalej starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Roberta Szeifa, bytom Šamorín
o kúpu časti pozemku parc. č. 29/19 z dôvodu zjednodušenia prístupu na vlastný pozemok.

Starosta doporučil predať po geometrickom zameraní
žiadateľovi Robertovi Szeifovi za cenu 500 Sk/ m2.

časť pozemku

parc. č. 29/19

Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili predaj časti
pozemku 29/19 žiadateľovi Robertovi Szeifovi bytom Šamorín, Rybárska 1068/1 za
cenu 500 Sk/ m2.
Ďalej starosta informoval poslancov, že pán Imrich Simig , bytom Šamorín žiada
súhlas k umiestneniu stavby – rodinného domu na parcele č. 150/24 v k.ú. Rohovce.
Problémom je, že podľa schváleného územného plánu obce Rohovce cez tento pozemok je
plánovaná cesta, ktorá v podstate otvára možnosť vytvorenia stavebných pozemkov v lokalite
6/O. V súčasnosti už nie je možnosť vyvlastnenia pozemkov za účelom výstavby miestnych
komunikácií, preto majitelia pozemkov sa musia dohodnúť. Ak sa poslanci teraz rozhodnú
povoliť umiestnenie stavbu rodinného domu na parcele č. 150/24, tak výstavba miestnej
komunikácie bude nerealizovateľná.
Pálffy Dezider poslanec- sa opýtal žiadateľa, či sa informoval pri kúpe pozemku, že
na tomto pozemku je naplánovaná cesta. V čase, keď bol starostom obce aj majiteľ susednej
parcely Gabriel Ambrus dostal stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu za
podmienky, že v prípade potreby predá obci 4 m úsek zo svojho pozemku na výstavbu cesty,
ale v súčasnosti vyhlásil, že v žiadnom prípade nepredá časť svojho pozemku. Bol toho
názoru, že keď povolia stavbu pánovi Simigovi, vytvorenie stavebných pozemkov
v záhradách danej lokality bude bezpredmetné.
Szitás Karol poslanec - doporučil hľadať výjazd cesty cez iný súkromný pozemok,
napríklad cez pozemok pána Kovácsa Štefana staršieho.
Starosta- k výstavbe cesty je i v tom prípade potrebný súhlas všetkých vlastníkov
dotknutých pozemkov, inak výstavba miestnej komunikácie je nemožná.
Pálffy Dezider poslanec- navrhol pozvať všetkých vlastníkov dotknutých pozemkov
na spoločné rokovanie, aby sa vyjadrili k plánovanej výstavbe cesty cez ich pozemky. Na
základe ich vyjadrenia potom možno rozhodnúť o povolení umiestnenia stavby na parc. č.
150/24.
Starosta- navrhol, aby sa na rokovaní, zúčastnili aj poslanci. Navrhol uskutočniť
rokovanie do 15. decembra 2008, stým, že dotknutí vlastníci pozemkov sa majú vyjadriť
k tejto problematike najneskoršie do 10. januára 2009
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania navrhli pozvať všetkých
vlastníkov dotknutých pozemkov na spoločné rokovanie, aby sa vyjadrili k plánovanej
výstavbe cesty cez ich pozemky. Na základe ich vyjadrenia potom možno rozhodnúť
o povolení umiestnenia stavby na parc. č. 150/24.

Bod č. 4
Prerokovanie VZN obce o miestnych daniach a miestnych
poplatkoch
Starosta informoval poslancov, že návrh neobsahuje daň za predajné automaty a daň
za nevýherné hracie prístroje, nakoľko takéto prístroje v obci momentálne nie sú a z toho
titulu takáto daň sa doposiaľ v našej obci nevyberala. V prípade potreby VZN bude v ďalších
rokoch doplnené o tieto dane. Starosta zdôraznil, že ročné sadzby jednotlivých daní sú určené
zákonom. Starosta navrhol znížiť ročnú sadzbu dane z pozemkov s účinnosťou od 1. januára
2009 takto: za stavebný pozemok v historickom parku / chránený areál – druh 103 a chránená
vodohospodárska oblasť – druh 501/ parcely číslo 15,22/3 a 22/4 na 0,05 % zo základu dane.
V dôsledku toho vyrubená daň pre Parcus a.s.Bratislava bude predstavovať o cca. 120 tis. Sk
menej ako v roku 2007.
Starosta ďalej navrhol určiť sadzbu dane za jedného psa v sume 4,00 eura. Takto
určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. Miestny
poplatok za komunálne odpady vzhľadom na tú skutočnosť, že obec dotuje likvidáciu
odpadu v obci takmer 40 %-mi vynaložených nákladov, sa určí na jednu osobu 12,00 eur/rok
a za každého ďalšieho člena v domácnosti prevyšujúci počet tri 7,00 eur/rok. Sadzba poplatku
pri 110 l zbernej nádobe je 27,00 eura/ rok, pri 1100 l zbernej nádobe je 625,00 eura/rok.
Ďalej vo VZN je určený povolený počet nádob v jednej domácnosti podľa počtu obyvateľov.
Ak počet vyložených zberných nádob v jednej domácnosti prevyšuje počet, ktorý je určený
v odseku 6 príslušného ustanovenia VZN sa zber odpadu z každej ďalšej nádoby považuje za
množstvový zber a spoplatňuje sa ako množstvový zber.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili návrh VZN obce
Rohovce č. 7/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Rohovce .

Bod č. 5
Prerokovanie podania projektov v rámci operačných
programov podporovaných z fondov EÚ
Starosta navrhol podať tri projekty a to na rekonštrukciu verejného osvetlenia
/náklady cca. 1.2 mil Sk/, na výchovno-vzdelávaciu činnosť v ZŠ s VJM Rohovce /cca. 5 mil.
Sk/ a na regeneráciu sídiel /cca. 25 mil. Sk/. Náklady spolu predstavujú 31, 2 mil Sk, z čoho
vlastné náklady budú predstavovať 5 % /cca. 1540 tis. Sk/. Vypracovanie projektov
zabezpečí firma Eurotrend zo Šale za cenu 35,5 tis. Sk za jeden projekt. Projekt na
rekonštrukciu verejného osvetlenia treba podať do 23. februára 2009 a doba realizácie je 1
rok od poskytnutia dotácie. Projekt „Premena tradičnej školy na modernú“ obsahuje nákup
učebných pomôcok, tabúľ, počítačov, náklady na zvýšenie vzdelávania učiteľov atď. Samotný
projekt sa musí podať do 19. januára 2009, s dvojročnou dobou realizácie. Projekt na
regeneráciu sídiel bude obsahovať výstavbu námestia okolo budovy Pošty, výstavbu
autobusovej zastávky, výstavbu ciest a chodníkov atď. Výzva na tento projekt bude
zverejnená v januári resp. vo februári 2009.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili podanie 3
projektov : na rekonštrukciu verejného osvetlenia, projekt „Premena tradičnej školy na
modernú a projekt v rámci regenerácie sídiel z regionálneho operačného programu.

Bod č. 6
Rôzne
Ďalej starosta oboznámil poslancov so správou nezávislého audítora o overení
účtovnej závierky a výsledku hospodárenia za rok 2007. Audit vykonala firma A.J.Audit
s.r.o. Komenského 17, Pezinok, licencia SKAu č.289. Konštatovali, že riadna účtovná
závierka za rok 2007 obce Rohovce poskytuje verne vo všetkých významných súvislostiach
reálny obraz o stave majetku a zdrojov jeho krytia v celkovej hodnote 38 155 tis Sk
a o finančnej situácii a výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2007 vo výške
2031748,95 Sk. Z overenia ročnej účtovnej uzávierky nevyplynuli osobitné odporúčania na
odstránenie nedostatkov v správe majetku a o vedení účtovníctva.
Poslanci v pomere 8 za / 0 proti/ 0 zdržali sa hlasovania brali na vedomie správu
nezávislého audítora o overení riadnej j účtovnej závierky a o audite zhody údajov
výročnej správy za rok 2007 miestnej samosprávy obce Rohovce.
V rámci rôzneho vystúpil Szabó Attila, hlavný kontrolór obce, ktorý vykonal
následnú finančnú kontrolu hospodárenia na Obecnom úrade v Rohovciach. Kontrolované
obdobie bolo I. polrok 2008. Doporučil platby a rôzne nákupy vykonané prostredníctvom
platobnej karty zaúčtovať priamo z bankového účtu na príslušný nákladový účet. Doporučil
upozorniť dodávateľov, aby došlé faktúry obsahovali označenie dodávky, alebo aby k nej boli
pripojené dodacie listy.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie správu
hlavného kontrolóra o vykonanej následnej kontrole vedenia účtovníctva a
hospodárenia na Obecnom úrade v Rohovciach za I. polrok 2008.
Ďalej starosta navrhol určiť miestnosť a dobu na uzavretie manželstva. Za miestnosť
navrhol zasadačku na prízemí v budove Obecného úradu v Rohovciach súp. č. 164, dobu
uzavretia manželstva v stredu od 15.00 do 17.00 hodiny a v sobotu od 14,00 do 18,00 hodiny.
Ak manželstvo sa uzaviera v určenej miestnosti a v určenom čase, tak správny poplatok
podľa položky 18 zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. sa nevyberá. Správny poplatok za
uzavretie manželstva mimo určenej doby predstavuje 500 Sk, mimo určenej miestnosti 2000
Sk.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania určili za miestnosť na
uzavretie manželstva zasadačku na prízemí v budove Obecného úradu v Rohovciach
súp. č. 164, dobu uzavretia manželstva v stredu od 15.00 do 17.00 hodiny a v sobotu od
14,00 do 18,00 hodiny.
Ďalej starosta oboznámil poslancov so žiadosťou obyvateľky Katalin Pálffy
o zvýšenie bezpečnosti dopravy v obci. Vo svojej žiadosti poukázala na to, že vodiči
nedodržujú povolenú rýchlosť v obci, čo je veľmi nebezpečné a môže byť príčinou
dopravných nehôd. Doporučila znížiť povolenú rýchlosť dopravnými značkami prípadne
umiestniť spomalovač - retardér. Starosta v prvom kroku navrhol umiestniť dopravnú značku
na označenie obce zo všetkých strán obce, čo automaticky znamená maximálnu povolenú
rýchlosť 60 km/hodinu /od februára 2009 50 km/ hodinu/. Neskôr možno určiť dopravnou
značkou obytnú zónu s maximálnou povolenou rýchlosťou 40 km/hodinu /alebo nižšie/.

Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili uloženie
dopravnej značky na označenie obce /začiatok a koniec/ zo všetkých strán obce.
Ďalej starosta poinformoval poslancov, že obec dostala dotáciu na individuálne
potreby obcí od MF SR na kapitálové výdavky – na rekonštrukciu strechy ZŠ s VJM Rohovce
v sume 400 tis. Sk .
Ďalej starosta poznamenal, že na základe rokovania s miestnou samosprávou dňa 21.
novembra 2008 majitelia kaštieľa v Rohovciach povolili pre obyvateľov obce prehliadku
kaštieľa v deň 29. november 2008. Obyvatelia sa mali dopredu prihlásiť na Obecnom úrade
v Rohovciach. Počet záujemcov je 245, na organizačnom zabezpečení sa zúčastnia aj
poslanci a pán starosta.
Ďalej upozornil poslancov, že v obci bude potrebné určiť názvy ulíc. Požiadal
poslancov, aby pouvažovali o názvoch ulíc. Pán starosta je toho názoru, že treba zachovať
zaužívané názvy jednotlivých ulíc /napr. veterná, kozia, záhradnícka, hlavná a pod./
Vianočná slávnosť sa uskutoční 21. decembra 2008 v Kultúrnom dome, kde vystúpi s
vianočným programom speváčka Monika Rigová. Deťom tradične odovzdá vianočné balíčky
Mikuláš.

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

Starosta obce:
Bc. Eugen Horváth

Overovatelia:
..........................................
Ing. Radványi Zoltán
.........................................
Ing. Monika Lászlóová

Zapísala: Orbánová

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rohovce,
zo dňa 27.11.2008

Uznesenie č. 131
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
1. predaj časti pozemku 29/19 žiadateľovi Robertovi Szeifovi bytom Šamorín, Rybárska
1068/1
2. predajnú cenu vo výške 500 Sk/ m2. Výmera bude upresnená po geometrickom
zameraní.

Uznesenie č. 132
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
navrhuje
pozvať všetkých vlastníkov dotknutých pozemkov/ zóna 6/O podľa územného plánu/ na
spoločné rokovanie, aby sa vyjadrili k plánovanej výstavbe cesty cez ich pozemky. Na
základe ich vyjadrenia bude rozhodnuté o povolení umiestnenia stavby na parc. č.
150/24.
termín : 15. december 2008

Uznesenie č. 133
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
predložený návrh VZN obce Rohovce č. 7/2008 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rohovce .

Uznesenie č. 134
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
podanie 3 projektov : na rekonštrukciu verejného osvetlenia, projekt „Premena
tradičnej školy na modernú a projekt v rámci regenerácie sídiel z regionálneho
operačného programu.

Uznesenie č. 135
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
b e r i e na v e d o m i e
správu nezávislého audítora o overení riadnej j účtovnej závierky a o audite zhody

údajov výročnej správy za rok 2007 miestnej samosprávy obce Rohovce.

Uznesenie č. 136
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
b e r i e na v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra o vykonanej následnej kontrole vedenia účtovníctva a
hospodárenia na Obecnom úrade v Rohovciach za I. polrok 2008.

Uznesenie č. 137
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
určí
l. za miestnosť na uzavretie manželstva zasadačku na prízemí v budove Obecného úradu
v Rohovciach súp. č. 164,
2. dobu uzavretia manželstva v stredu od 15.00 do 17.00 hodiny a v sobotu od 14,00 do
18,00 hodiny.

Uznesenie č. 138
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
uloženie dopravnej značky na označenie obce /začiatok a koniec/ zo všetkých strán obce.

Starosta obce:
Bc. Eugen Horváth

