ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
zo dňa 13.01.2011
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 8, poslanec Miroslav Pálffy je neprítomní ospravedlne. Konštatoval, že
Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Mateja Herbergera a Karola Szitása. Za zapisovateľku Zuzanu Vasovú. Poslanci
v pomere 8/0 schválili predložený program rokovania.

Bod č. 1

Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení zo zasadnutia konaného dňa
16.11.2010. Konštatoval, že na tomto zasadnutí bolo prijatých 12 uznesení. Uznesenia č. 252
až 259 a 261 neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému úradu ani starostovi.
Uznesenie č.251- finančný príspevok materskej škole na kúpu hračiek v sume 200 €
bola pridelená.
Uznesenie č.262 –odmena starostovi za IV. štvrťrok 2009 vo výške 27% a za I., II.
a III. štvrťrok 2010 vo výške 25% z úhrnu mesačného platu bola vyplatená.
Uznesenie č.260 – výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra Obce Rohovce
bolo uverejnené.
Ďalej informoval poslancov o plnení úloh z posledného zasadnutia. Konštatoval, že na 1.
zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo prijatých 5 uznesení, ktoré neustanovili žiadne úlohy
alebo povinnosti Obecnému úradu ani starostovi.

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

Bod č. 3
Prerokovanie žiadostí
3.1 Pán starosta informoval poslancov so žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť
Sv. Antona Paduánskeho v Báči o poskytnutie finančnej pomoci na údržbu farnosti.
Pán starosta navrhoval prispieť so sumou 670 € na jeden rok, nakoľko ani naša obec
sa nenachádza momentálne v najlepšej finančnej situácii. Ďalej navrhol upraviť nájomnú
zmluvu, ktorou obec prenajíma priestory a dvor bývalého obecného úradu od
Rímskokatolíckej cirkvi.

3.2 Pán starosta – pripomenul, že materská škola žiadala o finančnú podporu v sume
180 € na usporiadanie maškarného plesu. Nakoľko uvedená čiastka už bola zahrnutá do
rozpočtu, dal to iba na vedomie poslancom.

Bod č. 4
Voľba hlavného kontrolóra obce
Pán starosta – dňa 14.1.2011 končí šesťročné funkčné obdobie doterajšieho hlavného
kontrolóra Obce Rohovce. V zmysle §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení zmien a doplnkov, obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť deň konania voľby
hlavného kontrolóra najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala
počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musel odovzdať svoju písomnú prihlášku
najneskôr do 29.12.2010 na Obecný úrad v Rohovciach, súčasťou ktorej musí byť aj výpis
z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní. Kvalifikačným predpokladom
na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Vzhľadom
na termíny uvedené v zákone bol určený uznesením OZ č. 260/2010 deň konania voľby
hlavného kontrolóra 13. január 2011 o 18.00 hodine. Prihlášku podala len jedna osoba a to
Ing. Helena Matúsová. Pán starosta otvoril zalepenú obálku s heslom „ Voľba hlavného
kontrolóra 2011“ a konštatoval po prečítaní jej obsahu, že spĺňa všetky požadované
predpoklady uložené zákonom a obecným zastupiteľstvom. Dodal, že pani Ing. Matúsová
vykonáva podnikateľskú činnosť a pôsobí aj ako hlavná kontrolórka Obce Lehnice.
K vykonávaniu podnikateľskej činnosti obecné zastupiteľstvo musí dať súhlas a s obecným
úradom v Lehniciach treba dohodnúť účasť hlavnej kontrolórky na školeniach.
Karol Szitás – poslanec- sa spýtal ohľadne spisov, týkajúcich sa kontrol, či ich
preberie od Attilu Szaboa.
Pán starosta oznámil, že hlavný kontrolór preberá funkciu aj s agendou, to znamená
nadviaže na kontrolnú činnosť doteraz vykonávanú pánom Szabom.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania zvolili Ing.Helenu
Matúsovú za hlavného kontrolóra obce Rohovce na 20% pracovný úväzok s dňom
nástupu do práce 17. januára 2011, súhlasí s vykonávaním podnikateľskej činnosti
hlavného kontrolóra a ukladá hlavnému kontrolórovi na najbližšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva predložiť návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2011.

Bod č. 5
Určenie sobášiacich

V tomto bode pán starosta informoval poslancov so žiadosťou Obvodného úradu
Dunajská Streda o zaslanie zoznamu sobášiacich. Povedal, že starosta obce, v ktorej sídli

matričný úrad, je sobášiacim od momentu zloženia sľubu. Uznesením obecného
zastupiteľstva sa v prípade potreby určujú ďalší sobášiaci z radov poslancov. Sobášiacim
nemôže byť starosta z obce mimo sídla matričného úradu. V zmysle § 13 b ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení ako zástupcu starostu obce poveril
s účinnosťou od 14.01.2011 na funkčné obdobie 2010- 2014 poslanca Ondreja Csölleho,
pričom ho požiadal o súhlas na výkon sobášiaceho v prípade jeho neprítomnosti.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 1 zdržal sa hlasovania schválili poverenie
poslanca Ondreja Csölleho s výkonom funkcie sobášiaceho.

Bod č. 6
Inventarizácia majetku

K tomuto bodu pán starosta dodal, že do 21.januára treba uskutočniť inventarizáciu
majetku. Do budovy základnej školy, školskej jedálne a materskej školy na inventarizovanie
určil Ing. Moniku Lászlóovú ako predsedu inventarizačnej komisie a za členov Karola Szitása
a Miroslava Pálffyho. V knižnici, v dome smútku a budove požiarnej zbrojnice inventarizovať
budú Dezider Pálffy, ktorý je predsedom, Matej Herberger a Ervin Csölle. Na inventarizáciu
v športovom klube a kultúrnom dome určil ako predsedu komisie Ondreja Csölleho a ako
členov Ing. Katarínu Horváthovú a Ing. Zoltána Radványiho.

Bod č. 7
Určenie činnosti jednotlivých komisií a určenie termínu
obecných podujatí
K tomuto bodu vystúpil pán starosta a v krátkosti vymenoval podujatia, ktoré sa budú
konať v našej obci v roku 2011. Dňa 22.januára bude poľovnícky ples a 28. januára stretnutie
dôchodcov. Vo februári - 5. februára sa koná ples rodičov a priateľov základnej školy, 12.
februára bude maškarný ples materskej školy.
Pán starosta pripomenul, že sa blíži „Deň Zeme“ pri príležitosti ktorej znova bude
organizovaný dňa 5. alebo 12. marca zber odpadu v obci a jej okolí. O presnom termíne budú
dobrovoľníci ešte informovaní.
Pán starosta sa informoval od členov kultúrneho združenia Csemadok o usporiadaní
oslavy 15. marec. Deň 15. marec vychádza na utorok, či by nechceli oslavu uskutočniť
v nedeľu spolu so slávnostným zakončením roka 2010.
Ďalej pán starosta sa spýtal na majáles a oslavu Dňa matiek.
Karol Szitás – poslanec- povedal, že každoročne sa zvykne organizovať na druhý
májový týždeň.
Pán starosta skonštatoval, že to vychádza na 8. máj. Dohodlo sa, že 30. apríla
v sobotu bude majáles a o týždeň 8. mája oslava Dňa matiek.
Ďalej pán starosta informoval poslancov, že deň obce sa bude konať 9. júla na vtedy má
dohodnutú hudobnú skupinu a ozvučenie. Dňa 8. októbra bude druhýkrát zorganizovaná

zábava s cigánskou hudbou, ktorú usporiadajú členovia miestneho klubu ľudových piesní.
Podujatia, ktoré sa uskutočnia ešte v tomto roku bude deň dôchodcov 22. októbra , 19.
novembra III. stretnutie výrobcov zabíjačkových špecialít, pravdepodobne dňa 27. novembra
budú hody- sviatok Svätého Ondreja. Slávnosti, ktoré budú organizované v decembri: 4.
decembra Adventný koncert s Csemadokom, 5. decembra Mikulášska oslava v organizovaní
miestneho dobrovoľného hasičského zboru, 18. decembra Vianočná oslava Zsibongó a dňa
31. decembra Silvestrovský ples tiež v organizovaní DHZ Rohovce.

Bod č. 8
Rôzne
8.1 Pán starosta - informoval poslancov o tom, že od 1. januára tohto roku uzavreté
zmluvy treba zverejňovať na internetovej stránke do troch mesiacov od ich podpísania, ak sa
nezverejnia stratia svoju platnosť.
8.2 V tomto bode pán starosta informoval poslancov s prácami ktoré budeme musieť
riešiť v roku 2011:
- Informoval poslancov o podanej žiadosti v Občianskom združení MAS- AGROPRAMEŇ
v rámci projektu LEADER. Žiadosť bola schválená. Dotácia bude použitá na vybudovanie
parku pred budovou obecného úradu, realizovať sa bude v spolupráci s miestnym
Poľovníckym združením JASTRAB aj výstavba plánovaného poľovníckeho domu pri
miestnom futbalovom ihrisku.
- Ďalšou plánovanou výstavbou je nová autobusová zastávka pri základnej škole na základe
žiadosti Galambosovcov.
- Medzi nečakanými výdavkami – povedal pán starosta sa vyskytla závada na vykurovacom
systéme v budove materskej školy. Technik momentálne to vyriešil tak, že kotol je
v nepretržitej prevádzke, až kým manuálne nie je vypnutý. Cena za výmenu regulátora na
kotly je 673 €.
- Ďalšou nevyhnutnou prácou je oprava strechy na budove kultúrneho domu –strecha opäť
začala zatekať.
- treba dokončiť prístupovú cestu pri bytovke.
8.3 Ďalej pán starosta podal návrh aj na výstavbu garáže pri obecnom úrade.
Odôvodnil to tým, že dozrel čas, aby sme pri obecnom úrade vytvorili centrálny dvor
s garážami pre stroje a dopravné prostriedky obce. Predstavil zámer zrušiť traktorovú garáž
v budove pošty, uvoľniť garáž osobného automobilu v hasičskej zbrojnici a všetko
presťahovať do novovybudovanej garáže pri obecnom úrade. Takýmto krokom sa vyrieši
parkovanie techniky pri bývalom obecnom úrade( už nebudeme potrebovať prenajať priestory
a dvor), vyrieši sa parkovanie Požiarnej AVIE ( v hasičskej zbrojnici v uvoľnenej garáži).
Okrem výstavby garáže navrhol aj vytvorenie uzavretého dvora pri kultúrnom dome
a obecnom úrade. Na vykrytie finančných nákladov navrhol pouvažovať o odpredaji budovy
pošty.
Ing.Zoltán Radványi – poslanec- navrhol preskúmať, či je požiadavka na kúpu a za
akú cenu. Treba dať ohodnotiť budovu, nakoľko teraz predajné ceny sú veľmi nízke a zvážiť
plusy aj mínusy v prípade predaja.
Ing.Monika Lászlóvá – poslankyňa- žiadala, aby existencia pošty ako služby sa
nedostala do nebezpečenstva.
8.4 Pán starosta pripomenul, že v rámci Mikroregiónu Dunajská Magistrála budú

v januári a vo februári viackrát zasadať kvôli plánovanej výstavbe medzinárodnej cyklotrasy.
8.5 Starosta – oznámil poslancom, že 19. januára sa uskutoční zasadnutie s Mestom
Šamorín ohľadne ďalšieho prevádzkovania spoločného obecného úradu, stavebného a
sociálneho.
8.6 V tomto bode pán starosta dal na vedomie poslancom, že v decembri naša obec
pochovala Františka Kürtiho zo Štrkovca, v januári bude dedičské konanie.
Pán starosta poukázal na potrebu údržby zanedbaných hrobov na miestnom cintoríne.
Navrhol organizovať brigádu s členmi poslancov a spomenuté hroby upraviť, vybetónovať
a označiť ich krížmi.
Karol Szitás – poslanec
- spýtal sa, či pán Rublík Štefan mladší môže aj naďalej byť členom rady školy, nakoľko už
nie je poslancom. Pán starosta odpovedal v tom zmysle, že podľa teraz platnej legislatívy
delegovaná osoba obce v školskej rade nemusí byť poslancom zastupiteľstva obce, teda pán
Rublík môže ostať členom školskej rady.
- v tomto roku v rámci akcie dňa Zeme navrhol zorganizovať čistenie a skrášľovanie iba
v intraviláne obce. Základná organizácia CSEMADOK-u v rámci tejto akcie chce dať do
poriadku park pri hostinci, k čomu okrem iného budú potrebovať farbu.
Pán starosta prisľúbil, že obec tak ako za predchádzajúce roky nakúpi potrebný
materiál.
- pripomenul prísľub firmy PARCUS na výstavbu detského ihriska v parku pri obecnom
úrade, ďalej sa spýtal na výrub drevín v lese, ktorý sa v tomto období robí.
Na prvú časť otázky pán starosta povedal, že jednal so zástupcom PARCUS-u ohľadne
detského ihriska, ale realizácia môže prichádzať do úvahy až po ukončení stavby„ Úprava
námestia v obci Rohovce“ v rámci projektu „ LEADER“.
Výrub drevín sa vykonáva v zmysle výrubového plánu na základe platných povolení,
momentálne sa odstraňujú samčie topole.
- opakovane sa spýtal na chýbajúci poklop kanalizačnej šachty pri miestnom kostole.
Pán starosta uviedol, že to už viackrát avizoval zamestnancom Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, žiaľ do dnešného dňa poklop nedodali.
Ing. Zoltán Radványi – poslanec- navrhol, aby Obec Rohovce umožňoval podať
žiadosti aj v maďarskom jazyku, aby boli prístupné na to tlačivá na webovej stránke.
Pán starosta prisľúbil prehodnotenie žiadosti a podľa možností budú zverejnené tlačivá obce
aj v jazyku maďarskom.
Matej Herberger- poslanec- poukázal na to, že obec má také pozemky ktoré nebude
môcť využívať. Navrhuje zmapovať ponuky predaja.
Starosta – na obecnej rade zmapujú a predložia návrh na najbližšom zasadnutí OZ.
Ing. Helena Matúsová – sa poďakovala prítomným poslancom za dôveru a popriala
úspešnú spoluprácu do budúcna.
Nakoľko na programe nebolo viac bodov pán starosta poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie.

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 13.01.2011

Uznesenie č. 6

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

volí
Ing. Helenu Matúsovú za hlavného kontrolóra obce Rohovce na 20% pracovný úväzok
s dňom nástupu do práce 17. januára 2011,

súhlasí
s vykonávaním podnikateľskej činnosti hlavného kontrolóra

a ukladá
hlavnému kontrolórovi na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva predložiť
návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2011.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 7

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
poverenie poslanca Ondreja Csölleho s výkonom funkcie sobášiaceho.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 8

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
presun prostriedkov rezervného fondu na vyrovnanie časového nesúladu medzi
príjmami a výdavkami rozpočtu obce vo výške 11 500 € v zmysle ustanovenia § 15 ods. 3
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Overovatelia:

..................................................
Matej Herberger
..................................................
Karol Szitás
Zapísala: Vasová

