ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
zo dňa 30.4.2009
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 Ladislava Domonkosa a Karola Szitása. 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 12 uznesení. Uznesenia č.153 a 156
neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému úradu ani starostovi.
Uznesenie č. 146 – otváracia doba „ Rekreačného strediska –Tuleň “bola povolená.
Uznesenie č.147–finančná podpora na usporiadanie maškarného plesu MŠ bola
vyplatená.
Uznesenie č. 148- bolo schválené spolufinancovanie celkového projektu výstavby
viacúčelového ihriska vo výške minimálne do 16.596,96€ .
Uznesenie č. 149 –odvoz separovaného odpadu s príspevkom 0,09€ /obyvateľ je
zabezpečený priebežne.
Uznesenie č. 150- finančný príspevok v hodnote 0,04€ /obyvateľ na prevádzku LSPP
bol zaslaný.
Uznesenie č. 151- výstavba rodinného domu p. Imrichovi Simigovi na parcele 150/24
bola povolená.
Uznesenie č. 152- majitelia dotknutých pozemkov v lokalite 6/0 podľa schváleného
ÚP obce o variante predloženom Imrichom Magyaricsom na sprístupnenie dotknutých
pozemkov danej lokality boli informovaní , v prevažnej väčšine zaujali negatívne stanovisko
aj k tomuto riešeniu.
Uznesenie č. 154- prispievanie do Centrálneho krízového fondu regionálnej
a miestnej samosprávy Trnavského kraja so sumou 0,5€ bolo uskutočnené.
Uznesenie č. 155- Ing. Monika Lászlóová bola vymenovaná za zástupcu zriaďovateľa
Obce Rohovce – do rady školy pri ZŠ s VJM Rohovce.
Uznesenie č. 157- finančné prostriedky vo výške 1.659,69€ schválené na nákup
zariadenia do prezliekarne na miestnom športovom ihrisku boli vyplatené.

Bod č. 2
Interpelácie poslancov
Gašpar Horváth – pripomenul nebezpečenstvo vyplývajúce sa zo zatľčených kolíkov
pri zelenom pásme pred Kozicsovcami a Szitásovcami.

Starosta vo svojej odpovedi uviedol, že je to verejné priestranstvo a v najbližšom čase
budú vyzvaní na ich odstránenie.

Bod č. 3
Žiadosti obyvateľov

Vzhľadom na tú skutočnosť, že podané žiadosti úzko súvisia s ďalšími prerokovanými bodmi
pán starosta navrhol ich prerokovanie v rámci jednotlivých bodov. Poslanci s týmto návrhom
súhlasili.

Bod č. 4
4.1 Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Ing. Romana Kriška o vykonanie
zmeny v územnom pláne obce Rohovce o rozšírenie alebo zmenu funkčného využitia
priestoru s označením RZ 11. Pán Kriško nadobudol vlastníctvo k pozemku 29/2
v katastrálnom území Rohovce. Žiada o umožnenie využitia danej lokality výstavbou
rodinných domov. Predviedol tri možné varianty na výstavbu. Z navrhnutých troch variantov
bol jednoznačne schválený variant C, ktorý by mal byť realizovaný s kruhovým objazdom. Na
zasadnutí sa zúčastnil aj pán Vŕban splnomocnenec Pongrácovcov , ktorý podporil a súhlasil
s navrhnutou zmenou územného plánu .
Poslanec Pálffy – z ekonomického hľadiska je najnákladnejší variant pre investora, ale
premávka tam musí fungovať bez prekážok .
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili obstaranie zmeny
územného plánu obce Rohovce č.1/2009 na lokalitu 11/R za podmienky, že všetky
náklady spojené so zmenou ÚP bude znášať majiteľ pozemku č. 29/2 .
4.2 Starosta podal informáciu ohľadne projektu „ Fotovoltaická elektráreň RohovceŠtrkovec “, cieľom ktorého je výstavba fotovoltaického parku v katastri obce Rohovce.
Projekt je založený na využití najmodernejších dostupných technológií v oblasti slnečnej
energie. Investorom fotovoltaického parku je spoločnosť SolarEnergia, s.r.o., ktorá pôsobí
v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie , so špecifickým zameraním na využitie
slnečnej energie na výrobu energie prostredníctvom tzv. fotovoltaických solárnych systémov.
Týkalo by sa to plochy asi 3,5 ha. Celý systém je ľahký, pevný a flexibilný a je pomerne
ľahko nainštalovaný, udržiavaný a následne aj rozmontovateľný. Garancia výkonu modulu je
na 25 rokov. Poslanci nemali žiadne námietky proti výstavbe fotovoltaickej elektrárne
v Štrkovciach za dodržania všetkých právnych predpisov a technických noriem.

Bod č. 5
5.1 Ďalšou prerokovanou témou bolo fungovanie Materskej školy v Rohovciach
s VJM v školskom roku 2009/2010. Starosta informoval poslancov o tom , že na základe
žiadosti riaditeľky MŠ bola podaná žiadosť na Krajský Školský úrad v Trnave o udelenie
súhlasu na prekročenie počtu detí najviac o tri tj. na 24 detí. Žiadosť bola odsúhlasená
Školským úradom v Trnave. Na základe zápisov však môžeme počítať s 29 deťmi. Sú dve

možnosti, po prvé dodržíme počet detí 24, s tým, že ostatné deti sa neprijmú do materskej
školy. V tomto prípade však hrozí nebezpečenstvo v takom zmysle, že rodičia neskôr nedajú
zapísať svoje deti ani do základnej školy v Rohovciach. Druhá alternatíva je rozšírenie
materskej školy. V rámci rozšírenia skôlky treba prijať ďalšiu učiteľku na 50%-ný pracovný
úväzok a terajšiu učiteľku Hedvigu Oravecz Mészáros prijať namiesto 80%-ného na 100%-ný
pracovný úväzok. S prijatím tohto návrhu by bola možnosť prijať až 42 detí. Takisto treba dať
do poriadku miestnosť, v ktorej v súčasnosti je sklad a zároveň vyriešiť skladovanie vecí
nazhromaždených v tejto miestnosti. Miestnosť by mala fungovať ako spálňa. Tieto zmeny by
sa mali uskutočniť počas letných prázdnin.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili prijatie ďalšej
učiteľky na 50%-ný pracovný úväzok a prijatie učiteľky miesto 80 %-ného na 100%-ný
pracovný úväzok a úpravu dvoch miestností v materskej škole podľa návrhu
predloženom starostom obce.
5.2 Starosta pripomenul aj ďalšiu žiadosť zo strany materskej školy o možnosť kúpy
kopírky potrebnej pri svojej pedagogickej práci, nakoľko používajú zastaralú kopírku spolu
s kuchyňou a jej funkčnosť vyžaduje vysoké náklady mesačne až 15-20 € .
Poslanec Csölle – navrhol kúpiť multifunkčnú tlačiareň.
Poslanec Domonkos – naznačil, že v priebehu 1 mesiaca začnú vyraďovať v Slovnafte
tlačiarne a kopírky, pokúsi sa zaobstarať takéto zariadenie pre materskú školu.
Starosta – navrhol, aby sme počkali na výsledok vyraďovacieho konania v Slovnafte
a ak sa nám nepodarí zaobstarať kopírku, potom na jeseň sa vrátime k žiadosti.

Bod č. 6
Projekty
6.1 „Centrum- projekt“– k tomuto bodu pán starosta informoval poslancov , že už
boli uskutočnené geodetické zamerania. Bola vypracovaná aj predbežne cenová ponuka .
Predpokladaný celkový investičný náklad je 531.000 € . Projekt treba odovzdať 9. septembra .
Týkalo by sa to obnovy časti miestnej komunikácie a parku pri hostinci až po park pred
obecným úradom, vrátane nových chodníkov, riešenia odvodnenia komunikácií, úpravy
námestia s autobusovou zastávkou, prepracovania jestvujúcej PD zastávky na realizačnú
úroveň , riešenia prechodov pre chodcov cez komunikácie, obnovy parku okolo sochy sv.
Jána Nepomuckého.
6.2 „ Výstavba multifunkčného ihriska “ – pán starosta informoval poslancov, že
projekt bude znova podaný, nakoľko dotácie na rok 2009 sa môžu vyplatiť iba na základe
smernice vydanej v roku 2009.
6.3„Modernizácia verejného osvetlenia “ –pán starosta k tomu projektu oznámil, že
nám doručili výzvu na doplnenie žiadosti , ktorá už bola vybavená a poslaná.
6.4 K projektu „ Zberný dvor ZOHŽO“ pán starosta povedal, že bola podaná žiadosť
o dotáciu na environmentálny fond . Dotácia bola priznaná príslušnou komisiou.
6.5 O projekte Výmena okien a dverí ZŠ pán starosta konštatoval , že bola podaná
žiadosť, zatiaľ nemáme bližšie informácie o posúdení projektu.
6.6 Pán starosta informoval poslancov o troch projektoch Trnavského kraja. Jedná sa
o projekty
-„Vybudovanie posilňovne – fitnes centra v obci Rohovce“ dostali sme na to dotáciu v sume
800€. Bude to použité na rozšírenie možnosti využitia miestností v suteréne OcÚ.
- „ Obecný deň “ – žiadali sme 5.145 € a schválili nám 400 €.
- „Predchádzajme chorobám – správna výživa“- na nákup notebooku, plátna, projektoru a na
prednášku bolo priznaných 1.500 €.

Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania berú na vedomie
informácie o prebiehajúcich sa projektoch .

Bod č. 7
Rôzne
7.1 V tomto bode pán starosta informoval poslancov o výberovom konaní na post
riaditeľa ZŠ v Rohovciach. Povedal, že sú prihlásení dvaja uchádzači a rozhodovanie bude 5.
mája, o výsledku dostanú vyrozumenie uchádzači do 10 dní .
7.2 Ďalej pán starosta informoval poslancov o otvorení expozície v budove základnej
školy, ktorá sa uskutoční 14.mája 2009 o 15.00 hodine. Táto výstava bude pokračovaním 115.
výročia školy . Výstava bude otvorená aj pre verejnosť.
7.3 Pán starosta informoval poslancov o plnení príjmov a výdavkov za obdobie od
01.01.2009 do 31.03.2009. Poznamenal, že hlavne na strane výdavkovej časti je vidieť, že
sme míňali peniaze iba na najnutnejšie veci. Príjmy za prvý štvrťrok boli splnené na 23,17%
a výdavky na 17,10%.
Pán starosta navrhol odsúhlasiť niektoré výdavky, ktoré neboli obsiahnuté v schválenom
rozpočte na rok 2009. Jedná sa o tieto výdavky:
1. výmena kotla OcÚ

1.170 €

2. Výmena okien ZŠ - dokumenty

160 €

3. Deň Zeme- materiál, občerstvenie

300 €

4. Projekt- verejné osvetlenie

750 €

5. Zameranie – zberný dvor, centrum obce

1.660 €

6. Kosačka na trávu s väčším výkonom

3.330 €

7. Výdavky na cesty

3.320 €

8. Vymaľovanie učebne v materskej škôlke
sádrokartón
9. Kanalizácia - pripojenie OcÚ

1.000 €
3.330 €

10. Nákup 50 ks 110l umelohmotných nádob na TKO 900 €
11. Odpadové hospodárstvo drvenie rastlinného odpadu

1.600 €

Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schvaľujú
realizáciu plánovaných výdavkov, ktoré neboli obsiahnuté v schválenom rozpočte na rok
2009.
7.4 Pán Ferenczi – predniesol sťažnosť, že pred jeho domom parkujú nákladné autá
a on nemôže vychádzať zo svojej parcely svojim autom. Navrhol tam vyložiť tabule zákazu
parkovania, resp. zákazu vjazdu.
Pán starosta – zbytočne by sme tam dávali nikto by si ich nevšimol a samozrejme

vyloženie dopravných značiek sa môže uskutočniť len na základe odsúhlaseného projektu na
dopravnom inšpektoráte. Zákon o cestnej premávke sa vzťahuje na všetkých, a v zmysle toho
treba upozorniť vodičov zle parkujúcich áut.
7.5 Ďalej pán starosta oboznámil poslancov so žiadosťou o obrezanie stromu pred
rodinným domom s. číslo 209. Je to významný strom ( čínsky agát ), akúkoľvek úpravu na
tomto strome môže urobiť len odborník a to len v období vegetačného pokoja čiže na jeseň.
K tomu bude treba zaobstarať aj plošinu .
Pán starosta poznamenal, že budeme musieť uzavrieť poistnú zmluvu na poistenie
zodpovednosti za škody pôsobené obecným majetkom. Takisto budeme musieť vypracovať
VZN, v ktorom sa jednoznačne určia povinnosti majiteľov pozemkov a občanov voči verejnej
zeleni v našej obci. Vrátiť by sme sa mali k starému nepísanému pravidlu, že každý pred
svojim domom si uchová poriadok.
7.6 Pán starosta poďakoval všetkým , ktorí sa zúčastnili na zbere odpadu v katastri
obce, ktoré sa uskutočnilo z príležitosti dňa Zeme ešte 28.marca 2009..
7.7Ďalej pán starosta oznámil, že sa Obecný deň uskutoční 27.júna 2009. V dennom
programe sú zaradené detské hry ako je vodný futbal , ktorý bol aj vlani obľúbeným
programom. Zaobstaraný je aj nafukovací hrad s väčšou šmykľavkou. Vystúpia aj naši
zápasníci zo základnej školy , ktorí dosiahli už doteraz celkom pekné výsledky v tomto
športe. Počas večera vystúpia aj členovia speváckeho klubu, krúžok ľudových piesni, Ján
Rigó zo Zlatých Klasov.
7.8 Ďalej pán starosta informoval poslancov o založení speváckeho klubu. Členovia sa
budú stretávať mesačne raz v pondelok v požiarnej zbrojnici.
Informačne pripomenul pán starosta, že obnovili činnosť speváckeho krúžku ľudových
piesní.
7.9 Pán starosta oznámil poslancom, že Deň matiek bude 10. mája v budove
kultúrneho domu, hlavným organizátorom bude miestna organizácia Csemadoku.
7.10 Poslanec Szitás – sa spýtal na opravu podlahy v školskej jedálni a na oplotenie
okolo Božej muky na rozdvojovaní cesty smerom k lekárni.
Pán starosta povedal, že v decembri minulého roka bola podaná písomná reklamácia,
ale doteraz sa nič neudialo. Bude sa informovať u dodávateľa.
Poslanec Horváth – materiál na oplotenie Božej muky už je zakúpený, akonáhle budú
mať čas spravia to. Pán poslanec sa opýtal, či by sa nedalo zabezpečiť na cintoríne
reproduktor na ozvučenie smútočných obradov.
Pán starosta naznačil, že aj obec má ozvučovaciu súpravu, ak je treba môžeme vyniesť
na cintorín, ale už každá pohrebná služba vlastní takéto zariadenie, aj u nich sa môže
objednať ozvučenie.
7.11 Poslanec Domonkos – navrhoval schváliť pánovi starostovi odmenu na I.
štvrťrok 2009 vo výške 30%.
Pán starosta nesúhlasil s návrhom, nakoľko terajšia finančná situácia to nedovolí.
Poslanec Domonkos – podal ďalší návrh vo výške 20% , ktorý bol prijatý.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili štvrťročnú
odmenu starostovi vo výške 20% za I. štvrťrok 2009 .

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

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Overovatelia:
..................................................
Ladislav Domonkos
..................................................
Karol Szitás

Zapísala: Vasová

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 30.04.2009

Uznesenie č. 158

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
obstaranie zmeny ÚP obce Rohovce č.1/2009 na lokalitu 11/R za podmienky, že všetky
náklady spojené so zmenou ÚP bude znášať majiteľ pozemku č. 29/2.

Uznesenie č. 159

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
prijatie ďalšej učiteľky na 50%-ný pracovný úväzok a prijatie učiteľky miesto 80%ného na 100%-ný pracovný úväzok.

Uznesenie č. 160

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
informácie o prebiehajúcich sa projektoch.

Uznesenie č. 161

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
realizáciu nasledovných výdavkov:
1. výmena kotla OcÚ

1.170 €

2. Výmena okien ZŠ - dokumenty

160 €

3. Deň Zeme- materiál, občerstvenie

300 €

4. Projekt- verejné osvetlenie

750 €

5. Zameranie – zberný dvor, centrum obce

1.660 €

6. Kosačka na trávu s väčším výkonom

3.330 €

7. Výdavky na cesty

3.320 €

8. Vymaľovanie učebne v materskej škôlke
sádrokartón

1.000 €

9. Kanalizácia - pripojenie OcÚ

3.330 €

10. Nákup 50 ks 110l umelohmotných
nádob na TKO

900 €

11. Odpadové hospodárstvo drvenie rastlinného odpadu

1.600 €

Uznesenie č. 162

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
štvrťročnú odmenu starostovi vo výške 20% za I. štvrťrok 2009 .

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

