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č. 128-1/2012
V Rohovciach dňa 16.02.2012

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Bod č. 1
Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rohovciach otvoril starosta obce, Bc. Eugen
Horváth. Privítal poslancov a ostatných prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je
prítomných sedem poslancov podľa prezenčnej listiny. Neprítomní sú poslanci Dezider Pálffy
(je v nemocnici) a Ervin Csölle (pracovne zaneprázdnený). Pán starosta konštatoval, že
Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za zapisovateľa určil Ing. Eugena
Borbélya. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Ondreja Csölleho a Ing. Zoltána
Radványiho. Poslanci v pomere 7/0/0 schválili predložený program rokovania.
Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení zo zasadnutia konaného dňa
14.12.2011. Konštatoval, že na tomto zasadnutí bolo prijatých 12 uznesení a všetky boli
splnené. Zároveň poďakoval poslancom za vykonanie inventarizácie v objektoch Obce
Rohovce v stanovených termínoch.

Bod č. 2
Interpelácie poslancov
Poslanec Ondrej Csölle – navrhol vypracovať Harmonogram zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v roku 2012 a opýtal sa, či bola zaslaná reklamácia porúch na miestnych
komunikáciách vzniknutých pri výstavbe kanalizácie.
Pán starosta sa vyjadril, že plánuje zvolať 3-4 zasadnutia v tomto roku v termínoch
kedy budú aktuálne (pred prijatím preklenovacieho úveru na projekt LEADER, pred
plánovanými akciami a pod.). Reklamácia porúch na miestnych komunikáciách bola zaslaná
na Odštepný závod Dunajská Streda akciovej spoločnosti ZsVS dňa 31. januára 2012.
Odštepný závod Dunajská Streda dňa 10. februára 2012 potvrdil, že našu žiadosť zaslali na
investičný útvar ZsVS a.s. Nitra, ktorý reklamácie vybavuje.

Bod č. 3
Prerokovanie žiadostí
Pán starosta – v tomto bode informoval poslancov so žiadosťou Základnej školy
s VJM Rohovce o poskytnutí finančného príspevku k usporiadaniu lyžiarskeho výcviku.
Jedná sa o deviatich žiakov z Rohoviec a navrhol prispieť so sumou 4,- € na jedného žiaka.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili poskytnutie
finančného príspevku na usporiadanie lyžiarskeho výcviku so sumou 4,- € na jedného
žiaka (U-74).

Bod č. 4
Vypracovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce
o pomenovaní ulíc
Pán starosta podal výklad k tomuto bodu programu. Nutnosť vypracovania a prijatia
VZN vyžaduje doba a skôr či neskôr budeme musieť k nej pristúpiť. V záujme lepšej
orientácie obyvateľov obce a návštevníkov, požiarneho zboru, rýchlej zdravotnej služby,
polície, firiem poskytujúcich rôzne služby obyvateľom našej obce a pod. je nutné zaviesť
pomenovanie všetkých ulíc v našej obci a priradiť orientačné čísla jednotlivým domom a
iným stavbám. Súčasný stav, keď sa na orientáciu využívajú súpisné čísla jednotlivých
domov, je neuspokojivý a ani samotní obyvatelia obce sa nevedia podľa týchto čísiel
orientovať. Prílohou pozvánky pre poslancov bola mapa obce obsahujúca návrhy názvov ulíc.
Tieto návrhy vychádzajú prevažne z názvov zaužívaných medzi obyvateľmi obce. Poslanci
v rozprave podali ďalšie návrhy k pôvodnému, aj tie sa zakomponovali do definitívneho
návrhu:
1. Veterná ulica (Viharsor)
2. Kostolná ulica (Templom utca), Bratislavská cesta (Pozsonyi út), Cintorínska ulica
(Temetı utca)
3. Kaštieľska ulica (Kastély utca), Gaštanová ulica (Gesztenye utca), Ulica Ambrusa
Sárkánya (Sárkány Ambrus utca)
4. Krížna ulica (Kereszt utca), Ulica Frigyesa Pongrácza (Pongrácz Frigyes utca), Ulica
Lászlóa Batthyány-Strattmanna (Batthyány-Strattmann László utca), Ulica Mihálya Restálya
(Restály Mihály utca)
5. Úzka ulica (Szők utca)
6. Hasičská ulica (Tőzoltó utca)
7. Obecný major (Falumajor)
8. Záhradnícka ulica (Kertészkert utca)
9. Hlavná ulica (Fı utca)
10. Kozia ulica (Kecskesor)
11. Kasárenská ulica (Kaszárnya utca)
12. Priechodná ulica (Átjáró utca)
13. Školská ulica (Iskola utca), Ulica Lajosa Szabóa (Szabó Lajos utca)
14. Nová ulica (Új utca), Športová ulica (Sport utca), Maurská ulica (Mórvetı)
15. Krajná ulica (Szélsı utca)
16. Tichá ulica (Csendes utca)
17. Malá ulica (Kis utca)
18. Krátka ulica (Rövid utca)
19. Hlboká cesta (Mélyút)
Poslanci podporili zámer na zabezpečenie označenia a pomenovania ulíc a verejných
priestranstiev v obci Rohovce. Obecné zastupiteľstvo poverilo Radu OZ výkonom funkcie
názvoslovnej komisie pre pomenovanie ulíc a verejných priestranstiev a vypracovaním
návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce o pomenovaní ulíc a verejných priestranstiev.
V súvislosti s týmto zámerom, OZ uložilo Obecnému úradu spracovanie mapy obce s
farebným označením ulíc a uvedením návrhov na názvy ulíc a túto mapu uverejniť
v „Hlásniku obce Rohovce“ vo formáte A3 a vyvesiť na úradnej tabuli obce vo formáte A1 do
konca mája 2012 s možnosťou doplnenia návrhov zo strany obyvateľov. Konečné rozhodnutie
o znení VZN a návrhoch názvov pre pomenovanie ulíc a verejných priestranstiev bude mať
Obecné zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania podporili zámer na
zabezpečenie označenia a pomenovania ulíc a verejných priestranstiev v obci Rohovce,
poverili Radu Obecného zastupiteľstva výkonom funkcie názvoslovnej komisie
a vypracovaním návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o pomenovaní ulíc a verejných
priestranstiev, zároveň uložili Obecnému úradu spracovanie mapy obce s farebným
označením ulíc a uvedením návrhov na názvy ulíc a túto mapu uverejniť v „Hlásniku
obce Rohovce“ vo formáte A3 a vyvesiť na úradnej tabuli obce vo formáte A1 do konca
mája 2012 s možnosťou doplnenia návrhov zo strany obyvateľov. Konečné rozhodnutie
o znení VZN a návrhoch názvov pre pomenovanie ulíc a verejných priestranstiev bude
mať Obecné zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí Obecného zastupiteľstva (U-75).

Bod č. 5
Prerokovanie projektových zámerov
5.1. Projekty LEADER
Pán starosta oznámil, že projektový spis „Úprava námestia v obci Rohovce“ bol
odovzdaný 13. septembra 2011 a podpísanie zmluvy očakáva už v blízkej budúcnosti. Od
projektu „Vybudovanie polyfunkčného poľovníckeho domu“ sme museli ustúpiť nakoľko až
po podaní projektu bolo zistené, že ZO SPZ Jastrab Rohovce ako občianske združenie
zaregistrované na Ministerstve vnútra SR v zmysle platnej legislatívy nemôže byť konečným
prijímateľom dotácie z programu LEADER. Z toho dôvodu sme Miestnu akčnú skupinu OZ
Agroprameň požiadali o presun pôvodne plánovanej čiastky 37.560,14 € z opatrenia 2.1.
„Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam“ do opatrenia 1.2. „Rozvoj
základných služieb pre obyvateľstvo“, v prípade kladného posúdenia vyššie uvedenú čiastku
použijeme na čiastočnú rekonštrukciu kultúrneho domu (výmena stavebných otvorov, izolácia
strechy, zastrešenie terasy, oprava a náter fasády, vyregulovanie systému ústredného kúrenia
medzi obecným úradom a kultúrnym domom). Tak isto sme požiadali o presun finančných
prostriedkov vo výške 221,82 € z opatrenia 1.1. „Obnova a rozvoj obcí“ do opatrenia 1.2.
„Rozvoj základných služieb pre obyvateľstvo“, tieto prostriedky sme ušetrili oproti
pôvodnému zámeru vďaka verejnému obstarávaniu.
5.2. Projekt „Zefektívnenie jestvujúceho systému separovaného zberu KO v obci
Rohovce“
Pán starosta oznámil, že tento projekt bol presunutý do Environfondu, do Volieb do NR
SR by mohla byť podpísaná zmluva. Boli sme vyzvaní o doplnenie projektu, takže by projekt
by už mal byť kompletný.
5.3. Projekt „Program obnovy dediny“
Pán starosta nás informoval, že 31. októbra 2011 bola podaná žiadosť o poskytnutie
podpory formou dotácie vo výške 3.500,- € na rok 2012 s podielom vlastných finančných
prostriedkov vo výške 5 % z celkovej dotácie. Predmetom daného projektu je tvorba
propagačných materiálov o obci Rohovce (spracovanie a tlač propagačnej brožúry „Na
návšteve v obci Rohovce“, spracovanie a tlač mapy obce Rohovce).
5.4. Projekt „Protipovodňová ochrana územia pred vnútornými vodami v obci
Rohovce“
Pán starosta oznámil, že na Environmentálny fond podľa usmernenia ministra
životného prostredia bol postúpený projekt „Protipovodňová ochrana územia pred vnútornými
vodami v obci Rohovce“ a bola žiadaná dotácia vo výške 22.650,- €. Účelom stavby je
protipovodňová ochrana územia pred vnútornými vodami v obci Rohovce. Počas prívalových

dažďov v obci je 7 lokalít, kde dochádza k nadmernému hromadeniu dažďových vôd. V rámci
predmetnej stavby bude potrebné osadiť vedľa cestného telesa uličné vpuste a do chodníka
resp. do zelene osadiť vsakovacie šachty a vsaky.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie
informácie pána starostu ohľadom podaných projektov uvedených v bodoch 5.1., 5.2.,
5.3. a 5.4. (U-76).

Bod č. 6
Vypracovanie návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia obce o držaní psov
Pán starosta v ďalšom bode programu podal informáciu o tom, že podľa príkladu
susedných dedín budeme musieť zaviesť poriadok v obci na úseku držania a chovu psov na
území obce. Účelom vypracovania a schválenia Všeobecne záväzného nariadenia o chove,
vodení a držaní psov na území obce je zabezpečenie ochrany životného prostredia, verejného
poriadku a čistoty v obci úpravou podmienok chovu a vodenia psov a určením miest
s obmedzeným pohybom psov, ako aj úpravou práv a povinností chovateľov a držiteľov psov
v súvislosti s chovom psov. V priebehu mesiaca apríl 2012 bude potrebné vykonať fyzickú
inventarizáciu psov držaných a chovaných na území obce a následne vydať nové mosadzné
evidenčné známky, ktorou držiteľ preukazuje totožnosť psa.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania podporili zámer na
zavedenie poriadku na úseku držania a chovu psov v obci Rohovce, poverili Radu
Obecného zastupiteľstva vypracovaním návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
o chove, vodení a držaní psov na území obce, zároveň sa zaviazali vykonať fyzickú
inventarizáciu psov držaných a chovaných na území obce Rohovce a vydať držiteľom
resp. chovateľom psov nové neprenosné mosadzné evidenčné známky do konca mesiaca
apríl 2012. Konečné rozhodnutie o znení VZN o chove, vodení a držaní psov na území
obce bude mať Obecné zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
(U-77).

Bod č. 7
Rôzne
7.1. Pán starosta podal výklad k „Projektu zlepšenia bezpečnostnej situácie
v okolitých obciach“ vypracovaný Mestom Šamorín podľa novely zákona o obecnej polícii č.
105/2011 Z.z.. Táto novela zákona umožňuje vykonávať úlohy obecnej (mestskej) polícii aj
v obci, ktorá ju nemá zriadenú za podmienok vymedzených v písomnej zmluve, ktorá
podlieha schváleniu obecných zastupiteľstiev oboch zmluvných strán. Medzi náležitosti
zmluvy patrí stanovenie rozsahu úloh, ktoré bude obecná polícia plniť na území zmluvnej
obce, spôsob úhrady nákladov spojených s plnením týchto úloh, spôsob odstúpenia od zmluvy
a dôvody, vymedzenie času na ktorý sa uzatvára a určenie nadobudnutia platnosti. V projekte
je kalkulované zapojenie 11 okolitých obcí s celkovým počtom 11 370 obyvateľov, podľa
predbežnej kalkulácie (prijatie dvoch príslušníkov, nákup jedného osobného motorového
vozidla, mobilného telefónu) je potrebné poskladať z okolitých obcí sumu 45.000,- €, na
jedného obyvateľa tak pripadne 3,957 €. Ročné náklady pre obec Rohovce by tak
predstavovali 4.522,85 € (1.143 obyvateľov). Aby aj výkon služby na území jednotlivých obcí
bol primeraný ich príspevku sa vypočítala hodinová sadzba z celkových nákladov vo výške
27,273 €, tak naša obec by mohla počítať ročne 165,8 hodín výkonu služby, ktoré sa podľa
požiadavky obce rozpočítajú po jednotlivých mesiacoch. Jednotlivé požiadavky na mesačný

rozpis služieb (Dni obce, zábavy, športové akcie a pod.) obce predložia na Mestskú políciu do
25. dňa pred začiatkom mesiaca. V projekte sa uvažuje poverením Mestskej polície úlohami
nad rámec plánovaného výkonu, ako napr.: odchyt túlavého psa za paušálny poplatok 25,- €.
V zmysle zákona výnosy z uložených blokových pokút v katastrálnom území obce budú za
jednotlivé mesiace preúčtované na účet obce.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie výklad
starostu k „Projektu zlepšenia bezpečnostnej situácie v okolitých obciach“ a poverili
pána starostu rokovať s Mestom Šamorín resp. Mestskou políciou o upresnení
podmienok zmluvy o výkone služby, možnosti odstúpenia od zmluvy, vymedzenie času
platnosti zmluvy (U-78).
7.2. Starosta obce informoval prítomných o rokovaniach o znovuvydávaní časopisu o dianí
a o aktualitách v obci na vzor Infoservisu zavedeného v roku 2008. Mal by to byť časopis
v modernejšej grafickej úprave s periodicitou 3 až 4 čísla ročne. Obsahom by bol podobný
k Infoservisu a bude potrebné zverejňovať také články, ktoré poskytnú obraz o udalostiach
samosprávy, kultúrnych, športových a iných podujatiach, o živote miestnych skupín
a organizácií, o histórii obce, o významných osobnostiach obce a podobne. Dôležité bude
jednotlivé udalosti akcie ilustrovať aj fotografiami, keďže fotka často znamená viac ako celý
článok. Poslancom sa páčila myšlienka, navrhli názov: Hlásnik obce Rohovce (Nagyszarvai
hírnök), vytvorenie redakčnej rady. Pán starosta k návrhom dodal, že sa počíta s distribúciou
do každej domácnosti. Časopis bude dvojjazyčný, ale všetky články nebudú preložené
v doslovnom preklade. Náklady na jedno číslo pri počte 400 kusov vychádzajú na cca. 450,- –
500,- € (redakcia, grafická úprava, tlač, distribúcia). Prvé číslo je tak pripravené, že by sme
mohli distribuovať začiatkom marca.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili vydávanie
časopisu za uvedených podmienok (U-79).
7.3. Poslanec Ing. Zoltán Radványi upozornil, že miestny rozhlas nie je dostatočne počuť na
ich ulici. Pán starosta vie o problémoch, ale situácia sa preverí a v prípade potreby niektoré
ulice budú posilnené o ďalšie reproduktory.
7.4. Vyhodnotenie akcií – Pán starosta stručne vyhodnotil priebeh akcií, ktoré sme
organizovali od posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva. Dňa 16. decembra sme sa
rozlúčili s rokom 2011 za účasti poslancov, zamestnancov a sponzorov, už tradične veľmi sa
vydarila Vianočná oslava pre deti dňa 18. decembra a akcia zberu obnoseného a nepotrebného
šatstva a textílií v dňoch 9.-11. januára sa tešila veľkého záujmu obyvateľstva a dostali sme
ďakovný list od iniciátora akcie. V najbližšej budúcnosti na nás čakajú akcie: pri príležitosti
„Dňa Zeme“ už tradične dňa 3. marca organizujeme zber odpadu v obci a jej okolí, dňa 10.
marca predčasné voľby do NR SR a dňa 17. marca v spolupráci s miestnou organizáciou
CSEMADOK-u oslavy 15. marca 1848.
Nakoľko sme program rokovania vyčerpali pán starosta záverom poďakoval za
účasť, aktivitu na akciách a ukončil zasadnutie.

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa
16.02.2012

Uznesenie č. 74
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku na usporiadanie lyžiarskeho výcviku so sumou 4,- €
na jedného žiaka.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 75
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

podporilo zámer
na zabezpečenie označenia a pomenovania ulíc a verejných priestranstiev
Rohovce,

v obci

poverilo
Radu Obecného zastupiteľstva výkonom funkcie názvoslovnej komisie a vypracovaním
návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o pomenovaní ulíc a verejných priestranstiev
v obci Rohovce

uložilo
1) Obecnému úradu spracovanie mapy obce s farebným označením ulíc a uvedením
návrhov na názvy ulíc a túto mapu uverejniť v „Hlásniku obce Rohovce“ vo formáte A3
a vyvesiť na úradnej tabuli obce vo formáte A1 do konca mája 2012 s možnosťou
doplnenia návrhov zo strany obyvateľov.
2) prerokovať a schváliť na júnovom zasadnutí Obecného zastupiteľstva pripravený
návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o pomenovaní ulíc a verejných
priestranstiev v obci Rohovce.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 76
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
informácie pána starostu ohľadom podaných projektov uvedených v bode 5.1. Projekty
LEADER, v bode 5.2. Projekt „Zefektívnenie jestvujúceho systému separovaného zberu
KO v obci Rohovce“, v bode 5.3. Projekt „Program obnovy dediny“ a v bode 5.4.
Projekt „Protipovodňová ochrana územia pred vnútornými vodami v obci Rohovce“.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 77

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

podporilo zámer
podporili zámer na zavedenie poriadku na úseku držania a chovu psov v obci Rohovce,

poverilo
Radu Obecného zastupiteľstva vypracovaním návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
o chove, vodení a držaní psov na území obce,

sa zaviazalo
vykonať fyzickú inventarizáciu psov držaných a chovaných na území obce Rohovce
a vydať držiteľom resp. chovateľom psov nové neprenosné mosadzné evidenčné známky
do konca mesiaca apríl 2012.

uložilo
prerokovať a schváliť na júnovom zasadnutí Obecného zastupiteľstva pripravený návrh
Všeobecne záväzného nariadenia obce o chove, vodení a držaní psov na území obce.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 78
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
výklad starostu k „Projektu zlepšenia bezpečnostnej situácie v okolitých obciach“
a poverili pána starostu rokovať s Mestom Šamorín resp. Mestskou políciou o spresnení
podmienok zmluvy o výkone služby, možnosti odstúpenia od zmluvy, vymedzenie času
platnosti zmluvy.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 79
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
vydávanie časopisu Hlásnik obce Rohovce – Nagyszarvai hírnök za dohodnutých
podmienok v rozprave.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Overovatelia:

..................................................
Ondrej Csölle

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

Zapísal:

..................................................
Ing. Eugen Borbély

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

