ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
zo dňa 09.09.2010
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 7, poslanec Štefan Rublík je neprítomný ospravedlnene a poslanec
Ing.Monika Lászlóová z dôvodu pracovných záležitosti príde neskoršie. Konštatoval, že
obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Ladislava Domonkosa a Ing. Zoltána Radványiho. Za zapisovateľku Zuzanu
Vasovú. Poslanci v pomere 7/0 schválili predložený 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. 229,
231,232,234,235, 237, 238 a 239 neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému
úradu ani starostovi.
Uznesenie č. 230 – bolo splnené ,finančný príspevok 4,00 € / žiaka na usporiadanie
školy v prírode v Skalici bolo poukázané základnej škole v Rohovciach.
Uznesenie č. 233- bola vyhotovená kúpna zmluva pre stavebníka ZSE Distribúcia, a.s.
na odpredaj pozemkov pod novou trafostanicou parcelné číslo 171/31, 194/13, 171/32
a 192/4, v k.ú. Rohovce podľa geometrického plánu č. 184/2009 vo výmere 16 m2 za sumu
30 € / m 2.
Uznesenie č. 236 –zmluva so spoločnosťou ZSVS a.s. Nitra o vecnom bremene bola
uzavretá.
Uznesenie č. 240- bol vypracovaný plán k vydávaniu súpisných čísiel pre rekreačné
stredisko Šulianske jazero.
Uznesenie č. 241 - nákup plávajúceho čerpadla v hodnote 1.140,- € sa uskutočnil ešte
v júli 2010.

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

Bod č. 3
Prerokovanie žiadostí
K tomuto bodu neboli podané žiadosti.

.

Bod č. 4
Prerokovanie Rokovacieho poriadku zastupiteľstva obce
Rohovce
V tomto bode pán starosta informoval poslancov, že dňa 01.04.2010 nadobudol
účinnosť zákon č. 102/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Rokovací poriadok zastupiteľstva Obce Rohovce je potrebné zosúladiť
s týmto zákonom a do 30.septembra 2010 schváliť zastupiteľstvom obce. Rokovací poriadok
upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania obecného zastupiteľstva,
jeho uznášania a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí,
spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania úloh obecnej samosprávy.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schvaľujú Rokovací
poriadok zastupiteľstva Obce Rohovce.

Bod č. 5
Prerokovanie Zásad postupu pri vybavovaní sťažností
K tomuto bodu pán starosta dodal, že dňa 04.12.2009 bol prijatý nový zákon
o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z. s účinnosťou od 01.02.2010. Podľa § 26 ods. 3 a § 11 ods.1
tohto zákona je obec ako orgán verejnej správy povinná upraviť vybavovanie sťažnosti svojím
vnútorným predpisom do 6 mesiacov od účinnosti zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.
Pán starosta skonštatoval, že sa dostavila na rokovanie poslankyňa Ing.Monika
Lászlóová a pokračoval prerokovaním bodu č.5.
Zásady upravujú postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní
sťažností , príslušnosť pri prešetrovaní, písomnom oznamovaní výsledku prešetrenia sťažnosti
v Obci Rohovce, ako orgánu verejnej správy. Sú záväzné pre obecné zastupiteľstvo, starostu,
orgány obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce. Na vybavovanie sťažností obecné
zastupiteľstvo zriaďuje komisiu, ktorá má 3-5 členov a 1 náhradníka iba z radov poslancov.
Pán starosta navrhoval za členov do komisie OZ, poslancov Ondreja Csölleho, Mateja
Herbergera a Ing . Moniku Lászlóovú a za náhradníka Ladislava Domonkosa.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania súhlasia so
Zásadami postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Rohovce.

Bod č. 6
Schválenie počtu poslancov na nové volebné obdobie
Pán starosta v tomto bode informoval poslancov s tým, že dňa 19.05.2010 vyhlásil
predseda NR SR voľby do orgánov samosprávy obcí na deň 27.november 2010. V zmysle
§ 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, obecnému
zastupiteľstvu je vyhradené určiť pred voľbami počet poslancov na celé volebné obdobie r.
2010-2014. Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov. Obec Rohovce mala
k 31.12.2009 1154 obyvateľov, t.z., že počet poslancov môže byť od 7 do 9. Pán starosta
naznačil, že obecná rada navrhovala schváliť 9 poslancov.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schvaľujú počet deviatich
poslancov v novom volebnom období r. 2010-2014.

Bod č. 7
Vyhodnotenie vykonaných prác v letnom období

Pán starosta – podal krátku správu o priebehu prác počas letných prázdnin. Ako prvé
začal s prácami uskutočnenými na budove kultúrneho domu. Vykonala sa oprava strechy.
Ladislav Domonkos- poslanec- sa informoval, či celá strecha bola izolovaná
Starosta – oznámil, že sa urobila iba najnutnejšia oprava po obvodových stranách
budovy. Ďalej ešte pripomenul, že na budove boli vymenené okná na kuchynskej časti a tri
vchodové dvere, vykonalo sa aj maľovanie a boli vymenené všetky záclony a závesy spolu
s garnižami. Boli namontované nové stropové svietidlá, dali sme vyrobiť nápis nad vchodom
a ešte sa vykonali drobnejšie opravné práce, ako je prefarbenie chladničky, oprava závesov na
skriniach a iné. Celkom za vykonané práce bolo vyplatené 13 949,22 €. Pán starosta potom
pokračoval s prácami, ktoré boli uskutočnené počas letných prázdnin na budove základnej
školy. Vodoinštalačné práce sa robili v dvoch etapách. V prvej etape sa robilo vonkajšie
vedenie a telocvičňa a v druhej etape samotná škola. Tieto práce sa týkali výmeny záchodov,
pisoárov , vodovodných potrubí a kohútikov a potom obkladanie a maľovanie miestnosti kde
boli vykonané už spomínané práce. Celkovo materiál s prácou predstavuje sumu 16 728,29 €.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania berú na vedomie správu
pána starostu o vykonaných prácach v letnom období.

Bod č. 8
Prerokovanie zmien v rozpočte na rok 2010
Ing. Piroska Orbánová účtovníčka- podala stručnú informáciu o plnení príjmov

a výdavkov
obce za obdobie 01.2010- 08.2010. Podotkla vo svojom referáte, že
Poľnohospodárske družstvo Horný Bar dlhuje s prenájmom z poľnohospodárskych pôd.
Pálffy Dezider- poslanec- navrhoval vyrubiť penále na pozdĺžnu sumu, alebo
zhabať( obsadiť) niektoré ich auto, za ktoré môžeme dostať sumu s ktorou dĺžia.
Ing. Piroska Orbánová účtovníčka- pripomenula, že v tomto roku dostaneme zo
štátneho rozpočtu menej aj na činnosť spoločného stavebného úradu, teda bude treba doplatiť
z vlastných zdrojov.
Pán starosta - na oplotenie pri základnej škole je zakúpený materiál, ale v tomto roku
musíme odložiť jeho výstavbu.
Ing. Zoltán Radványi – poslanec- pripomenul, že budúce obecné zastupiteľstvo musí
rátať s tým, že štát neposkytne toľkú finančnú podporu.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schvaľujú zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 2 podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov podľa prílohy:

Rekapitulácia
Bežné príjmy- obec
Bežné príjmy- ZŠ
Bežné príjmy- spolu
Bežné výdavky- obec
Bežné výdavky- ZŠ
Bežné
výdavkyspolu
Prebytok bežného
rozpočtu:

Rozpočet:
2010
v€
343 894
9 599
353 493

1. zmena

+ 188 995
0
+ 188 995

I. úprava
2010
v€
532 889
9 599
542 488

272 192
47 538

+ 10 721
+ 185 230

282 913
232 768

+ 21 335
+ 204 548

293 527
252 086

319 730

+ 195 951

515 681

+ 225 883

545 613

+ 33 763

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

0
53 992

Schodok
rozpočtu

kapitál.

- 53 992

Finančné
príjmy
Finančné
výdavky
Rozdiel
operácií :

operácie-

2. zmena

+ 179 024
0

+ 26 807
0
+ 13 280

II.úprava
2010
v€
522 918
9 599
532 517

- 13 096

0
67 272

+ 480
- 11 912

480
65 904

- 67 272

- 11 432

- 65 424

20 229

+ 20 236

40 465

+ 58 291

78 520

0

0

0

0

0

+ 40 465

+ 58 291

+ 78 520

582 953
582 953

+ 237 795
+ 237 795

611 517
611 517

operáciefinanč.

Spolu
príjmycelkom
Spolu- výdavky
Výsledok rozpočtu
celkom:

+ 20 229

373 722
373 722
0

+ 188 995
+ 209231

0

0

K jednotlivým kapitolám rozpočtu obce poskytla podrobnejšie informácie účtovníčka,
Ing. Piroska Orbánová. Navrhla:
použitie rezervného fondu vo výške 58 285 € na nasledujúce programy:
Bežné výdavky:
1. Program:

08 Kultúra

Podprogram : 08 04 Kultúrny dom
08 04 – 08 2 0 633 001 - interiérové vybavenie
- rutinná a štandardná údržba budovy

3 800 €
2 341 €

Kapitálové výdavky:
1. Program :

05 Komunikácie

05 – 04 5 1 717 001 – realizácia novej stavby – výstavba cesty
2. Program :

06

20 000 €

Vzdelávanie

Podprogram : 06 02 Základná škola
06 02 – 09 1 2 1 717 002 - Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych
miestností ZŠ

16 730 €

3. Program : 08 Kultúra
Podprogram : 08 04 Kultúrny dom
08 04 – 08 2 0 717 002 – Rekonštrukcia a modernizácie budovy KD
4. Program :

5 522 €

09 Prostredie pre život

Podprogram : 09 01- Verejné osvetlenie
049 01 06 4 0 717 003 – Rozšírenie verejného osvetlenia

4 000 €

Podprogram : 09 03 Bezpečnosť obyvateľov
Prvok :

09 03 02 Požiarna ochrana

09 03 02 – 03 2 0 713 005 – Nákup špeciálnych strojov- čerpadlo

1 140 €

5. Program : 11 administratíva
11 - 01 1 1 6 717 002 2 - Rekonštrukcia a modernizácia budovy
Obecného úradu – plastové okná

3 020 €

11 – 01 1 1 6 717 002 1 – Rekonštrukcia a modernizácia budovy
Bleskozvod

1 732 €

Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili použitie
rezervného fondu vo výške 58 285 € na programy podľa predloženého návrhu.

Bod č. 9
Rôzne

9.1 V tomto bode pán starosta vyhodnotil deň obce 2010 a poďakoval sa všetkým,
ktorí sa zúčastnili na prípravách a realizácii. Konštatoval, že na základe ohlasov sa podujatie
vydarilo. Vďaka sponzorom sme minuli z rozpočtu na celú akciu 2 138,17 €. Sponzorom
podujatia boli rozposielané ďakovné listy.
9.2 Pán starosta oboznámil poslancov s pripravovanými zmluvami:
a) Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania nesúhlasia s podpísaním
dodatku k Zmluve o dodávke plynu.
b) Slovenský plynárenský priemysel- distribúcia, a.s. ako investor stavby „ Spoločná
APKO miestnych plynovodov v obciach Trnávka, Báč a Rohovce“ predložila zmluvu
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena vrátane prílohy č.1 ( zmluva o zriadení
vecného bremena) pre realizáciu uvedenej stavby. Vysvetlil, že projekt stavby rieši aktívnu
protikoróznu ochranu ( APKO) spoločnej plynovodnej sústavy v spomínaných obciach,
vrátane prípojok plynu. Účelom stavby je dostatočnou katódovou ochranou zabrániť
koróznemu procesu na oceľových plynovodoch vrátane prípojok. Ďalej stavba pozostáva
z elektrickej prípojky, podzemných káblových prepojení, spojovacích objektov, oddelenia
odberateľov a odizolovania premostení.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania súhlasia s podpísaním
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Rohovce a SPPdistribúcia, a.s. Bratislava.
c) Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ako stavebník verejnoprospešnej
vodnej stavby: „Kanalizácia Rohovce- Kyselica- Báč- Trnávka“ – Aglomerácia Šamorín
predložila zmluvu o vecnom bremene. Obsahom vecného bremena zriadeného v prospech
vlastníka stavby je právo uskutočnenia a prevádzkovania stavby kanalizačného potrubia na
časti pozemkov uvedených v zmluve a povinnosť povinného z vecného bremena trpieť
vybudované potrubie a jeho prevádzkovanie a povinnosť zdržať sa vykonávania akýchkoľvek
stavebných prác alebo umiestňovaní zariadení, ktoré by obmedzilo prístup k verejnej
kanalizácii a iné.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schvaľujú podpísanie
Zmluvy o o vecnom bremene medzi Obcou Rohovce a Západoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a.s..
9.3. V tomto bode pán starosta informoval poslancov, že vedenie firmy JOSTAV
pozýva predstavenstvo obce na slávnostné podujatie usporiadané pri príležitosti dokončenia
stavby obytných bytov v Rohovciach , ktoré sa bude konať dňa 10.09.2010 o 9.00 hod. pri
novostavbe. O 18.00 hodine v budove požiarnej zbrojnice bude schôdza, na ktorú sú pozvaní
majitelia obytného domu.
9.4 Pán starosta oboznámil poslancov s podujatiami, ktoré sa uskutočňujú ešte
v priebehu tohto roka.
Karol Szitás- poslanec - pripomenul, že dňa 25.09.2010 sa koná ples CSEMADOKU
od 19.00 hodine v miestnom kultúrnom dome , vstupné je 10 €. Vstupenky je možné si
zakúpiť u Viktórii Mezeiovej. O dobrú náladu sa postarajú okrem hudobnej skupiny HFJ aj
členovia miestneho speváckeho zboru a István Habodász z televízneho programu Slovensko
hľadá talent.
Pán starosta pokračoval s vymenovaním ďalších podujatí. Dňa 9. októbra bude zábava

s cigánskou hudbou, ktorú usporiadajú členovia miestneho klubu ľudových piesní, 23.októbra
bude deň dôchodcov, 5. decembra sa koná Adventná oslava v kultúrnom dome, 11.decembra
sa uskutoční II. stretnutie výrobcov zabíjačkových špecialít.
Karol Szitás- poslanec- pripomenul poslancom, že bude na predaj pozemok patriaci
cirkvi pri rodinnom dome Némethovcov v rozsahu cca. 9 árov a cena je 850 Sk/m2. Príjem
z predaja pozemku bude použitý na opravu strechy na budove bývalého Obecného úradu.
Štefan Lentulay- sa spýtal, či bude miesto pre nové požiarnické auto počas zimy.
Pán starosta- ešte porozmýšľajú, ale v garáži, kde je zaparkovaný traktor nie je
miesto.

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

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 09.09.2010

Uznesenie č. 242
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Rokovací poriadok zastupiteľstva Obce Rohovce.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 243

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Rohovce.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 244
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
počet deviatich poslancov v novom volebnom období r. 2010-2014.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 245
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
správu pána starostu o vykonaných prácach v letnom období.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 246

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa prílohy:

Rekapitulácia
Bežné príjmy- obec
Bežné príjmy- ZŠ
Bežné príjmy- spolu
Bežné výdavky- obec
Bežné výdavky- ZŠ
Bežné
výdavkyspolu
Prebytok bežného
rozpočtu:

Rozpočet:
2010
v€
343 894
9 599
353 493

+ 188 995
0
+ 188 995

I. úprava
2010
v€
532 889
9 599
542 488

272 192
47 538

+ 10 721
+ 185 230

282 913
232 768

+ 21 335
+ 204 548

293 527
252 086

319 730

+ 195 951

515 681

+ 225 883

545 613

+ 33 763

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

0
53 992

Schodok
rozpočtu

kapitál.

- 53 992

Finančné
príjmy
Finančné

operácie20 229
operácie-

1. zmena

2. zmena

+ 179 024
0

+ 26 807
0
+ 13 280

+ 20 236

II.úprava
2010
v€
522 918
9 599
532 517

- 13 096

0
67 272

+ 480
- 11 912

480
65 904

- 67 272

- 11 432

- 65 424

40 465

+ 58 291

78 520

výdavky
Rozdiel
operácií :

0

0

0

0

0

+ 40 465

+ 58 291

+ 78 520

582 953
582 953

+ 237 795
+ 237 795

611 517
611 517

finanč.
+ 20 229

Spolu
príjmycelkom
Spolu- výdavky
Výsledok rozpočtu
celkom:

373 722
373 722

+ 188 995
+ 209231

0

0

0

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 247

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 58 285 € na nasledujúce programy :
Bežné výdavky:
1.Program:

08 Kultúra

Podprogram : 08 04 Kultúrny dom
08 04 – 08 2 0 633 001 - interiérové vybavenie

3 800 €

- rutinná a štandardná údržba budovy

2 341 €

Kapitálové výdavky:
1. Program :

05 Komunikácie

05 – 04 5 1 717 001 – realizácia novej stavby – výstavba cesty
2. Program :

06

20 000 €

Vzdelávanie

Podprogram : 06 02 Základná škola
06 02 – 09 1 2 1 717 002 - Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych
miestností ZŠ

16 730 €

3. Program : 08 Kultúra
Podprogram : 08 04 Kultúrny dom
08 04 – 08 2 0 717 002 – Rekonštrukcia a modernizácie budovy KD
4. Program :

5 522 €

09 Prostredie pre život

Podprogram : 09 01- Verejné osvetlenie
049 01 06 4 0 717 003 – Rozšírenie verejného osvetlenia
Podprogram : 09 03 Bezpečnosť obyvateľov

4 000 €

Prvok :

09 03 02 Požiarna ochrana

09 03 02 – 03 2 0 713 005 – Nákup špeciálnych strojov- čerpadlo

1 140 €

5. Program : 11 administratíva
11 - 01 1 1 6 717 002 2 - Rekonštrukcia a modernizácia budovy
Obecného úradu – plastové okná

3 020 €

11 – 01 1 1 6 717 002 1 – Rekonštrukcia a modernizácia budovy
Bleskozvod

1 732 €

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 248

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

nesúhlasí
s podpísaním dodatku k Zmluve o dodávke plynu.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 249

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

súhlasí
s podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou
Rohovce a SPP- distribúcia, a.s. Bratislava.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 250

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
podpísanie Zmluvy o vecnom bremene medzi Obcou Rohovce a Západoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s..

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Overovatelia:

..................................................
Ing. Zoltán Radványi

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

Zapísala: Vasová

