ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
zo dňa 25.2.2009
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 9. Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Mateja Herbergera a Gašpara Horvátha. Za
zapisovateľku Zuzanu Vasovú. 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 7 uznesení. Uznesenia č. 140, 142,
144, 145 neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému úradu ani starostovi.
Uznesenie č. 139 – štvrťročná odmena starostovi vo výške 30% za II. a III. švrťrok
2008 bola vyplatená .
Uznesenie č. 141–ďalšia administratívna sila bola prijatá k 1.2.2009 na základe
výberového konania..
Uznesenie č. 143- finančný príspevok pre Miestnu akčnú skupinu Horný Žitný ostrov
ešte nebol splnený , je to v podstate zábezpeka 5 %-nej spoluúčasti na projekt v rámci
programu LEADER.

Bod č. 2
Interpelácie poslancov
Ladislav Domonkos – opýtal sa pána starostu , či bude realizovaná výstavba
ochrannej siete na futbalovom ihrisku zo západnej strany smerom na obec.
Starosta vo svojej odpovedi uviedol, že už je objednaná výroba železnej konštrukcie,
ale z dôvodu nepriaznivého počasia samotná montáž a výstavba sa odkladá . Predpokladá sa,
že akcia bude realizovaná koncom marca resp. začiatkom apríla.

Bod č. 3
Žiadosti obyvateľov
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou „ Rekreačného strediska –Tuleň“
o povolenie, týkajúcej sa otváracej doby cez týždeň, od pondelka do štvrtku od 15.00 do
22.30 hod., piatok od 15.00 do 24.00 hod. a cez víkend od 6.00 do 23.00 hodín. Došlo
k návrhu, že najprijateľnejší otvárací čas by bol od pondelka do štvrtku od 15.00 do 22.00
hod., piatok od 15.00 do 24.00 hod. , v sobotu od 6.00 do 23.00 a nedeľu od 6.00 do 22.00
hodiny.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili povolenie na
otváraciu dobu „Rekreačného strediska –Tuleň“ podľa predneseného návrhu.

Ďalšia žiadosť bola od materskej školy a rodičovskej rady MŠ o poskytnutie finančnej
pomoci na usporiadanie vystúpenia umelcov Ildikó Benes a István Pıthe na maškarnom plese
zorganizovanom v miestnom kultúrnom dome. Poslanci sa jednohlasne dohodli ,že vystúpenie
podporia požadovanou sumou .
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili pridelenie
finančného príspevku v sume 170 € na usporiadanie maškarného plesu .

Bod č. 4
Výstavba multifunkčného ihriska
K tomuto bodu pán starosta informoval poslancov , že na základe uznesenia vlády SR
bude pridelený našej obci príspevok na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým
trávnikom. Zúčastnil sa stretnutia v Trnave , ktoré bolo organizované pod záštitou
splnomocnenca Vlády SR pre mládež a šport p. Dušana Galisa , kde boli vysvetlené
jednotlivé postupnosti pri výstavbe multifunkčného ihriska. Ihrisko o rozmeroch 33 x 18 m
/na väčšie ihrisko nemáme finančné prostriedky/ bude vybudované v areáli ZŠ. Momentálne
čakáme na zaslanie dohody od vlády SR, po jej podpísaní sa uskutoční výberové konanie na
dodávateľa , pričom priebežne sa môže začať s vybavovaním stavebného povolenia. Pán
starosta upozornil na základe predbežných zistení , že príspevok /spoluúčasť/ obce na tejto
akcii bude predstavovať cca. 26.555,- € oproti plánovaným 16.596,96 € .
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili zabezpečenie
spolufinancovania celkového projektu výstavby viacúčelového ihriska vo výške
minimálne do 16.596,96 € /500.000,- Sk/.

Bod č. 5
Odpadové hospodárstvo
Pán starosta podal informáciu o nakladaní s odpadmi v roku 2008, konštatoval, že aj
separované zložky odpadu boli pravidelne odvážané a zhodnotené rôznymi obchodnými
partnermi oprávnenými s nakladaním vyseparovaných zložiek.
V spolupráci so Združením obci horného Žitného Ostrova v odpadovom hospodárstve sa má
vybudovať v obci zberný dvor – stavebné povolenie je vydané, je podaná žiadosť o dotáciu na
environmentálny fond.
Žiaľ dopady hospodárskej krízy pociťujeme aj na odvoze separovaného odpadu. Zo strany
firmy Gulázsi bolo avizované, že separované plasty budú môcť odvážať len za pomoci obce –
formou nejakej úhrady. Vypracovali 3 spôsoby v pokračovaní zbere tejto separovanej
komodity a to :
1. Bude sa pokračovať v zbere , ako je naplánované s tým , že obec bude prispievať
sumou 0,09 € / obyvateľ/mesiac.
2. Obec poskytne vrecia , zozbiera plné vrecia ne jedno miesto a zaplatí odvoz.
3. Obec poskytne vrecia, zozbiera vrecia a odvezie vlastným mechanizmom na určené
miesto.
V rámci rozpravy k tejto téme vystúpil pán poslanec Pálffy a navrhol podporiť prvý spôsob
zberu / pôvodný s príspevkom obce/ , čo odôvodnil tým , že aj na ďalšie varianty by sme
zaplatili minimálne tie isté financie , čo by sme museli urobiť v podstate so svojimi
zamestnancami a technikou.

Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili zabezpečovanie
odvozu separovaného plastového odpadu s príspevkom obce 0,09 €/ obyvateľ/ mesiac
s účinnosťou od 1.3.2009 .
Pán starosta ešte uviedol , že sa znížila výkupná cena ostatných komodít, ako papier, sklo,
železo a pod. , preto nie je taký veľký dopyt po týchto vyseparovaných zložiek odpadu. Za
odvoz kartónov by sme mali tiež zaplatiť 0,33 €/kg + DPH. Momentálne situáciu riešime tak,
že kartóny a lepenku zbierame zvlášť, čo sa ponúkne občanom na kúrenie.
Z príležitosti „Dňa Zeme“ bude opäť organizovaný 28.marca zber odpadu v katastri
obce, každý účastník dostane reflexnú vestu.

Bod č. 6
Rôzne
6.1. Starosta žiadal poslancov o schválenie príspevku na prevádzku Lekárskej služby
prvej pomoci /LSPP/ v Šamoríne na rok 2009 nakoľko poskytovateľ LSSP zvýšil príspevok
na jedného občana na 0,04 €.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili finančný
príspevok v sume 0,04 € /občan na prevádzku LSPP v Šamoríne.
6.2. Starosta informoval poslancov , že v decembri boli zvolaní vlastníci v lokalite 6/0
/podľa schváleného územného plánu/ a boli oboznámení s možnosťami výstavby cesty
inžinierskych sieti . Bolo im vysvetlené , že výdavky spojené s takouto výstavbou musia
znášať spoločne , nakoľko sa im takto viacnásobne zhodnotia pozemky. Všetci zainteresovaní
dostali dotazník , ktorý mali vrátiť do 10. januára. Výsledkom dotazníkového prieskumu bolo,
že z 18 dotknutých pozemkov iba vlastníci 4 pozemkov súhlasili s navrhovaným postupom .
Jeden z vlastníkov p. Imrich Magyarics ml. ponúkol druhú alternatívu, ktorá bola prejednaná
obecnou radou, na základe ktorej sa zabezpečí prístup k záhradám cez jeho pozemok. Na
zabezpečenie prístupovej cesty by uvoľnil zo svojho pozemku cca 15 árov, ale iba za odplatu
63.068,45 € /1.900 tis. Sk/. Pán starosta uviedol , že podľa neho táto cena je príliš vysoká,
nakoľko tam bude treba vybudovať aj cestu s inžinierskymi sieťami .
Na základe takto zisteného skutkového stavu navrhol povoliť stavať rodinný dom p.
Simigovi na parcele 150/24.
Pálffy Dezider poslanec – navrhol, aby boli vlastníci pozemkov v uvedenej lokalite
vyrozumení s druhou alternatívou s vyčísleným predbežných nákladov na jednotlivé
pozemky.
Ing. Zoltán Radványi poslanec- je za oboznámenie vlastníkov s druhou alternatívou , aj keď
nie je presvedčený o tom , že sa teraz pripoja k návrhu. Navrhol , aby museli zareagovať
vlastníci do 10 dní od doručenia oznámenia o tejto variante.
Pálffy Dezider poslanec – navrhol, aby sme sa od tohto dňa striktne držali platného územného
plánu obce.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili povoliť výstavbu
rodinného domu na parcele 150/24 p. Imrichovi Simigovi.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili informovať
majiteľov dotknutých pozemkov v lokalite 6/0 podľa schváleného ÚP obce o variante
predloženom Imrichom Magyaricsom na sprístupnenie dotknutých pozemkov danej
lokality.

Poslanci žiadajú starostu obce, aby pri rokovaniach s majiteľmi pozemkov boli
dodržiavané zásadné regulatívy Územného plánu obce Rohovce.
6.3 Ďalej starosta informoval poslancov o žiadosti na zriadenie Centrálneho krízového
fondu /CKF/ regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja. Účelom fondu je
sústreďovať finančné prostriedky a poskytovať ich pri likvidácii následkov živelných pohrôm,
havárii a mimoriadnych udalostí na území obcí Trnavského samosprávneho kraja. Základným
účelom fondu je princíp solidarity a vzájomnej pomoci. Navrhovaná suma je 0,5 € na jedného
obyvateľa ročne , ktorú treba zaslať na samostatný účet.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili prispievanie do
Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja
v sume 0,5 € / občan / rok.
6.4. V ďalšom bode prítomní prerokovali opätovné sťažnosti na nedodržanie
ordinačných hodín zo strany obvodného lekára MUDr. Milana Drugdu a že nezabezpečuje
vykurovanie v ambulanciách na požadovanej úrovni. Starosta obce navrhol ešte raz vyzvať
pána doktora na dodržanie všetkých podmienok, ktoré sú potrebné a záväzné pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti. Ak sa situácia nezlepší budeme nútení hľadať iné riešenia na
zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v našej obci.
6.5 Starosta informoval poslancov, že školský zákon zmenil okrem iného aj zákon
o školskej samospráve, na základe ktorého zriaďovateľ deleguje štyroch svojich zástupcov do
školskej rady. K terajším trom zástupcom navrhol delegovať za obec
Ing. Moniku
Lászlóovú.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili menovanie Ing.
Moniky Lászlóovej za zástupcu zriaďovateľa Obce Rohovce do Rady školy pri ZŠ
s VJM Rohovce.
6.6. V tomto bode starosta informoval prítomných o prebiehajúcich projektoch :
- Modernizácia verejného osvetlenia – projekt bol spracovaný a podaný na posúdenie na
príslušný orgán / Slovenská inovačná a energetická agentúra/. Celkové náklady na projekt
boli vyčíslené vo výške 56.279,10 € / 1.695.464,- Sk/
- Moderná škola - podanie projektu pre krátkosť času bol odložený , ale vzhľadom na
súčasnú situáciu / voľba riaditeľa ZŠ , hospodárska kríza / pán starosta navrhol odložiť
podanie tohto projektu na jeseň – zimu 2009.
- Bol podaný projekt na výmenu okien a dverí ZŠ na Krajský školský úrad , na vedomie
zaslané aj Ministerstvu školstva SR, vychádzajúc z havarijného stavu existujúceho v našej
ZŠ.
- V tomto roku nás čaká ukončenie opravy striech a hromozvodov budovy ZŠ a telocvične,
ako náhle sa zlepší počasie tieto práce budú vykonané okamžite.
- Detské ihrisko pri MŠ- v minulom roku sme zakúpili malý detský hrad so šmykľavkou,
plánujeme uskutočniť terénne úpravy a oplotenie detského ihriska , rodičia a príslušníci DHZ
Rohovce prisľúbili pomoc formou brigád pri jednotlivých prácach.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania zobrali na vedomie
informácie o prebiehajúcich projektoch.
6.7. Starosta pripomenul prítomným, že v minulom roku bolo schválených dvakrát 50
tis. Sk pre športový klub /s čerpaním 50 tis. Sk v roku 2008 a 50 tis. Sk v roku 2009/ na nákup
športového oblečenia a športových potrieb. Vzhľadom na to, že očakávaný efekt zo strany

športovcov sa nenaplnil navrhol pán starosta použiť financie schválené na rok 2009 na
zariadenie športovej prezliekarne. S takýmto postupom sa plne stotožnilo aj vedenie
športového klubu a členovia obecnej rady.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili použiť finančné
prostriedky vo výške 1.659,69 € / 50.000,-Sk/ na nákup zariadenia /vstavaného nábytku /
do prezliekarne na miestnom športovom ihrisku.
6.8. Komisia na verejné obstarávanie – pán starosta ponúkol možnosť prítomným stať
sa členom hodnotiacej komisie pri výberových konaniach.
Do jednotlivých hodnotiacich komisií v rámci verejného obstarávania budú menovaní
starostom obce :
Dezider Pálffy , Ing. Zoltán Radványi , Attila Szabo, Karol Szitás a Gašpar Horváth .
6.9. V tomto bode pán starosta informoval poslancov so zámerom pána Romana
Kriška na parcele č. 29/2 vybudovať obytnú zónu s rodinnými domami v územnom pláne
však táto lokalita je určená iba na rekreáciu a šport. Na základe prijatého uznesenia
o dodržiavaní regulatívov ÚP považuje tento zámer za bezpredmetný.
Dezider Pálffy poslanec – zmeny väčšieho rázu, ako i v tomto prípade môžu byť riešené
zmenou ÚP, ale všetky náklady by mal znášať ten, v koho záujme k takejto zmene pristúpime.
6.10. Starosta informoval o zákone o sociálnych službách a o jeho vplyve na činnosť
obce. Týmto zákonom prešiel v podstate celý rad kompetencií na obec, okrem iného musíme
zazmluvniť posudkového lekára. vzhľadom na to , že už máme jeden konkrétny prípad
musíme sa s danou problematikou hlbšie oboznámiť, žiaľ do dnešného dňa nie sú publikované
metodické pokyny a vzory písomností. Zatiaľ nie je jasne definované ani financovanie
sociálnych služieb v zmysle zákona
6.11. V tomto bode rôzneho p. starosta predniesol stále sa opakujúci problém
s ubytovaním bratov Kürtiovcov a Gábora Szabóa .Vzhľadom na to , že kúrenie je
zabezpečené elektrickou energiou vyšli opäť veľmi vysoké čiastky na Faktúru a na
zálohované platby el. energie. Pán starosta dal návrh , aby obec zaplatila nájomné
Rímskokatolickej cirkvi za užívané priestory , za týmto účelom sa chce stretnúť s pánom
farárom. Náklady na elektrickú energiu však budú musieť uhrádzať bratia Kürtiovci a Gábor
Szabó rozdelene pól na pól. Po prerokovaní návrhu s pánom farárom sa k tejto problematike
vrátime.
6.12. Pán starosta informoval prítomných, že na základe právoplatného stavebného
povolenia sa začalo s výstavbou 18 bytovky. Momentálne ešte sú voľné byty, záujemcovia sa
môžu priebežne informovať priamo u staviteľa – firmy JOSTAV Dunajská Streda.
6.13. Starosta informoval prítomných, že majiteľ domu súp. číslo 123 ponúkol obci
na zámenu tento rodinný dom s pozemkom. Vlastník nehnuteľnosti bližšie neurčil s akou
nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce by chcel vymeniť predmetnú nehnuteľnosť. Pripomenul,
že tento rodinný dom pôvodne sme chceli odkúpiť aj my ako obec s navrhovaným využitím
ako pamätný dom – múzeum. Na získanie budovy nevylúčil možnosť založenia nadácie resp.
prostredníctvom kultúrneho združenia CSEMADOK na odkúpenie budovy od terajšieho
vlastníka.

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

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Overovatelia:
..................................................
Matej Herberger
..................................................
Gašpar Horváth

Zapísala: Vasová

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 25.02.2009

Uznesenie č. 146

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
otváraciu dobu „Rekreačného strediska- Tuleň“ .

Uznesenie č. 147

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
pridelenie finančného príspevku MŠ v sume 170 € na usporiadanie maškarného plesu.

Uznesenie č. 148
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
zabezpečenie spolufinancovania celkového projektu výstavby viacúčelového ihriska vo
výške minimálne do 16.596,96 € /500.000,- Sk/.

Uznesenie č. 149
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
zabezpečovanie odvozu separovaného plastu
obyvateľa/mesiac s účinnosťou od 1.3.2009.

s príspevkom

obce

0,09

€

/

Uznesenie č. 150

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
finančný príspevok v sume 0,04 € / občan na prevádzku LSPP v Šamoríne .

Uznesenie č. 151
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
povoliť výstavbu rodinného domu na parcele 150/24 p. Imrichovi Simigovi.

Uznesenie č. 152
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
informovať majiteľov dotknutých pozemkov v lokalite 6/0 podľa schváleného ÚP obce
o variante predloženom Imrichom Magyaricsom na sprístupnenie dotknutých pozemkov
danej lokality.

Uznesenie č. 153
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

žiada
starostu obce, aby pri rokovaniach s majiteľmi pozemkov boli dodržiavané zásadné
regulatívy Územného plánu obce Rohovce.

Uznesenie č. 154

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
prispievanie do Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy
Trnavského kraja so sumou 0,5 € /občan/rok.

Uznesenie č. 155

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
menovanie Ing. Moniky Lászlóovej za zástupcu zriaďovateľa Obce Rohovce – do rady
školy pri ZŠ s VJM Rohovce.

Uznesenie č. 156
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
informácie o prebiehajúcich projektoch.

Uznesenie č. 157

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
použiť finančné prostriedky vo výške 1.659,69 € na nákup zariadenia do prezliekarne na
miestnom športovom ihrisku.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

