ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
zo dňa 12.11.2009
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rohovciach otvoril starosta obce, Bc. Eugen Horváth.
Privítal poslancov 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 Ing. Zoltána Radványiho a Ladislava Domonkosa.
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 8 uznesení. Uznesenia č. 179,180, 182
až 185 neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému úradu ani starostovi.
Uznesenie č.181- športový klub a dobrovoľný hasiči boli upozornený na dodržiavanie
termínu na odovzdanie vyúčtovania transferu za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr
do15. januára .
Uznesenie č.186 - realizácia prístupovej cesty pri novej bytovke je rozbehnutá . Na jar
by sa mala uskutočniť výstavba cesty.

Bod č. 2
Interpelácie poslancov
K tomuto bodu neboli predložené žiadne dotazy zo strany poslancov.

Bod č. 3
Prerokovanie žiadostí
3.1 Pán starosta oboznámil poslancov so žiadosťou nemocnice s poliklinikou Dunajská
Streda. Povedal, že mestá a obce okresu Dunajská Streda dostali od Trnavského
samosprávneho kraja možnosť odkúpiť 34% akcií Nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda,
a.s. Názor pána starostu je taký , že svetová hospodárska kríza rozpočet obcí značne ovplyvní
a nie je najlepšie rozhodnutie investovať do niečoho , čo je stratové.
Csölle Ondrej poslanec – nemocnica nebude nikdy produkovať zisk.
Pálffy Dezider poslanec- mali uviesť zoznam akcionárov, kto vlastní väčší podiel
akcií, nakoľko mesto má už len 2%. Ľudia len platia do poisťovní a čo za to dostanú. Aj
z menej peňazí by mohli byť k pacientom ľudskejší v niektorých prípadoch.
Starosta - zdravotné poisťovne dávajú málo peňazí nemocnici, preto nemocnice sa
môžu spoliehať mnohokrát len na sponzorov, vždy budú len stratové. Ceny akcií podľa jeho
názoru budú klesať.

Horváth Gašpar poslanec- sa spýtal, či pán starosta o tom hovoril s inými obecnými
úradmi.
Pán starosta – povedal, že to nepovažuje za potrebné, nakoľko nemyslí si, že obce, by
práve na to našli voľné financie v tomto zložitom období.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania nesúhlasia s
akciových papierov.

kúpou

3.2 Pán starosta v tomto bode oboznámil poslancov s dvomi žiadosťami materskej
školy : prvá žiadosť - je o poskytnutie finančnej pomoci v sume 200 € na kúpu vianočných
darčekov. K tomuto pán starosta povedal toľko, že doteraz každý rok prispel obecný úrad
s nejakou čiastkou na kúpu darčekov- hračiek a si myslí, že ani teraz nebude s tým problém.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili pridelenie
finančného príspevku v sume 200 € na kúpu vianočných darčekov.
Druhá žiadosť bola o kúpe vysávača, nakoľko terajší už viaceré roky používajú a je už
zastaraný. Pán starosta dodal, že majú ešte 900 € na prevádzkovanie škôlky, z toho by chcel
nejakú sumu investovať do zariadenia škôlky . Povedal, že za 150-200 € sa už dá kúpiť
kvalitnejší vysávač a z tohtoročného rozpočtu je možné vytisnúť na to potrebnú sumu.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania súhlasili s kúpou vysávača
pre potreby materskej školy.
Pán starosta – informoval poslancov s ďalšou žiadosťou, ktorá bola zo strany
dobrovoľných hasičov na kúpu potrebného materiálu do hasičského vozidla už na rok 2010.
Ďalšia ich prosba bola preplatenie základného školenia pre príslušníkov OHZ pre 6 osôb
v rozsahu 40 hodín , ktoré sa bude konať v Šamoríne začiatkom od 28.11.2009. Cena za
jednu osobu je 46 €. Ostatné výdavky ako cestovné si uhradia sami.
Pán starosta navrhol vyhovieť im, ale s tou podmienkou, že každý po absolvovaní
donesie certifikát.
Pán starosta pripomenul, že vo svojej žiadosti ešte prosili starostu a obecné zastupiteľstvo,
aby sumu, ktorú dostávali ako transfer a išlo to jednorázovo do pokladne DHZ, aby znova
zosobnili, ako odmeny.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania súhlasia s absolvovaním
základného školenia pre šiestich príslušníkov DHZ Rohovce.

Bod č. 4
Prerokovanie a schválenie VZN
4.1 V tomto bode pán starosta oboznámil poslancov s vypracovaným návrhom Všeobecného
záväzného nariadenia obce Rohovce č. 3/2009 o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej
núdzi a o sociálnej pomoci pre občanov obce Rohovce. Prebral jednotlivé body tohto VZN.
Povedal, že chce aby sociálna komisia naďalej sa vyjadrila k prijatým žiadostiam. K 6. bodu
tohto nariadenia dodal, že žiaľ rámec našich možnosti nedovolí väčšiu sumu ako 20 € ročne
vyplatiť občanom pri príležitosti dosiahnutia veku nad 80 rokov. Priemerne ročne ide o 15 až
20 občanov. Finančný príspevok sa odovzdáva slávnostne pri príležitosti dňa dôchodcov.

Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili Všeobecne
záväzné nariadenia obce Rohovce č. 3/2009 o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej
núdzi a o sociálnej pomoci pre občanov obce Rohovce.

4.2 Ďalším bodom bol návrh „Všeobecného záväzného nariadenia obce Rohovce č. 2/2009
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby“. Toto VZN
ustanovuje podmienky , na základe ktorých obec Rohovce zabezpečuje poskytovanie
opatrovateľskej služby. Hovorí o tom, kto je odkázaný na sociálnu starostlivosť, čo je
povinnosťou odkázaného na túto službu a čo pojem opatrovateľská služba zahŕňa v sebe.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili Všeobecne
záväzné nariadenie obce Rohovce č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za tieto služby.

4.3 Pán starosta v tomto bode oboznámil poslancov so žiadosťou Obvodného úradu Dunajská
Streda odboru civilnej ochrany a krízového riadenia o vypracovaní vlastnej dokumentácie pre
núdzové zásobovanie pitnou vodou, na základe ktorej bol vypracovaný návrh „Všeobecne
záväzné nariadenie obce Rohovce č. 4/2009“. Pán starosta povedal , obyvateľstvo našej obce
je zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu, ktorého prevádzkovateľom je
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra, OZ Dunajská Streda. Prevádzkovateľ
môže z rôznych príčin prerušiť dodávku pitnej vody, v prípade ktorej je povinný zabezpečiť
náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a to rozvozom v cisternách na miesta
určené obcou. Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok zabezpečiť rozvoz
pitnej vody, vtedy sa prejde na núdzové zásobenie , ktorú zabezpečí a organizuje obec
rozvozom balenej pitnej vody do výdajni. Na prípadnú potrebu zásobovania pán starosta
navrhol Potraviny Varga, Rohovce č. 153, nakoľko v našej obci je doteraz najstabilnejším
obchodom.
Dezider Pálffy- poslanec – žiadal poslancov o rozšírenie s prípadným zásobovateľom
a to s obchodom Jednota . Kto dá prijateľnejšiu cenu toho určíme za zásobovateľa.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili Všeobecne
záväzné nariadenie obce Rohovce č. 4/2009 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou
v období krízovej situácie .

Bod č. 5
Rôzne
5.1 Starosta informoval poslancov s prevádzkovým poriadkom pre viacúčelové ihrisko
s umelou trávou. Uviedol, že pred vstupnými bránami ihriska je vytvorená plocha zo
zámkovej dlažby, ktorá slúži na prezutie hráčov a ako plocha vymedzená pre striedajúcich
hráčov , kde plánuje zaniesť lavice .
Ihrisko bude počas vyučovania v čase od 8.00 do 15.30 k dispozícii základnej škole
a školskému klubu. Počas týchto dní je možné prenajať ihrisko od 16.00 hodiny do 22.00
hod., v sobotu a nedeľu a počas školských prázdnin od 8.00 do 22.00 hodiny. Používanie

športového ihriska je možné len na základe uzavretej zmluvy so základnou školou. V prípade
veľkého záujmu budú mať obyvatelia Rohoviec prednosť.
Ladislav Domonkos – poslanec- sa spýtal na úhradu za prenájom .
Starosta – miestny budú platiť 5 € /hod. a cudzí 10 €/ hod. vrátane osvetlenia.
Pán starosta ešte pripomenul, že slávnostné odovzdanie pravdepodobne bude až na jar.
5.2 V tomto bode starosta podal krátku správu o tom, že na účet pribudli peniaze na
výmenu okien Základnej školy v Rohovciach. Výzva na predloženie cenových ponúk je na
úradnej tabuli a na internete v rámci vypísaného verejného obstarávania. Súťažné podklady
treba podať do 27. novembra 2009 do 12.00 hodiny, 28. novembra o 9.30 hod. zasadne 7členná komisia menovaná starostom na vyhodnotenie cenových ponúk.
5.3 Ďalej starosta oznámil, že sa dňa 21. novembra uskutoční I. stretnutie výrobcov
zabíjačkových špecialít so začiatkom od 7.00 hodiny pri kultúrnom dome. Týmto podujatím
by sme chceli zachovať tradíciu dedinských zakáľačiek, veselých rodinných stretnutí, kde
budú môcť nazrieť občania do tajomstiev domáceho spracovania ošípaných. Už od skorých
ranných hodín budú pre záujemcov pripravované pochúťky z domácej zakáľačky ako pečené
mäso , pečené hurky, pečené klobásy a tlačenky, ktoré budú môcť zapiť horúcim vareným
vínom. Pán starosta požiadal poslancov, aby boli nápomocní pri organizovaní tohto podujatia.
5.4 V tomto bode Karol Szitás – poslanec žiadal informáciu o terajšom stave výstavby
kanalizácie a o tom kedy to bude skolaudované.
Pán starosta oznámil, že v tomto roku sa to pravdepodobne neuskutoční, nakoľko
začali stavebné práce pri novej bytovke a sú ešte ďalšie dve ulice, jedna oproti zberného
dvora a ulička medzi záhradami.
5.5 Karol Szitás – poslanec – sa spýtal na opravu strechy na budove obecného úradu .
Starosta- na opravu strechy a výmenu stavebných otvorov na budove obecného úradu
sme dostali finančné prostriedky od Ministerstva financií SR vo výške 13. 278,- € . Povedal,
že by v prvom rade chcel opraviť strechu a vymeniť vchodové dvere na budove, nakoľko sa
veľmi ťažko zatvárajú a z toho dôvodu sú stále otvorené. K tomuto ešte dodal, že v budúcom
roku plánuje výmenu okien na kultúrnom dome , rekonštrukciu záchodov v základnej škole
a výstavbu cesty pri bytovke.
5.6 Karol Szitás – poslanec- sa spýtal čo bude stáť napojenie obecného úradu na
verejnú kanalizačnú sieť, nakoľko to neodznelo na obecnej rade.
Pán starosta odpovedal, že zatiaľ nemá faktúru od dodávateľa, ale kompletné náklady
by mali predstavovať cca. 2.490,- € , pričom bolo rozpočtovaných na túto položku 3.320,- €.
Presnú sumu oznámi po doručení všetkých faktúr.
5.7 Karol Szitás – poslanec- informoval poslancov o organizovaní Adventného
koncertu dňa 6. decembra o 16.00 hodine. Vystupujúci budú sólisti z našej obce.
5.8 Karol Szitás- poslanec- sa spýtal kedy sa budeme zaoberať s vypracovaným
vyhodnotením činnosti obce za roky 2007 a 2008, nakoľko je tam veľa chybných informácii.
Pán starosta oznámil, že na budúcom zasadnutí obecnej rady prekontrolujú
vypracované vyhodnotenie činnosti obce za roky 2007 a 2008 do obecnej kroniky.
5.9 Szabo Attila – hlavný kontrolór- požiadal starostu o vysvetlenie, alebo
vyúčtovanie výdavkov pri výstavbe zberného dvora.
Pán starosta uviedol, že výstavba zberného dvora bola spoločnou akciou obce
a ZOHŽO Šamorín . Obec poskytla pozemok, výstavbu financoval ZOHŽO zo získaných
prostriedkov z Environmentálneho fondu 2009. Vyúčtovanie tejto dotácie vyžiada od
tajomníka združenia ZOHŽO a predloží na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.

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

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 12.11.2009

Uznesenie č. 187

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

neschvaľuje
kúpu akcie Nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda.

Uznesenie č. 188

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
pridelenie finančného príspevku materskej škole v sume 200 € na kúpu vianočných
darčekov.

Uznesenie č. 189

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

súhlasí
s kúpou vysávača pre potreby materskej školy.

Uznesenie č. 190

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

súhlasí
s absolvovaním základného školenia pre šiestich príslušníkov DHZ Rohovce.

Uznesenie č. 191

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rohovce č. 3/2009 o poskytnutí jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci pre občanov obce Rohovce.
.

Uznesenie č. 192

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rohovce č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby.

Uznesenie č. 193

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rohovce č. 4/2009 o núdzovom zásobovaní pitnou
vodou v období krízovej situácie.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Overovatelia:
..................................................
Ing. Zoltán Radványi

..................................................
Ladislav Domonkos

Zapísala: Vasová

