Obec Rohovce
Obecný úrad 930 30 Rohovce č. 164
___________________________________________________________________________
Č. 297-1/2011
V Rohovciach dňa 29.06.2011

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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, poslanci Ervin Csölle a poslankyňa Monika Lászlóová prídu oneskorene.
Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov Miroslava Pálffyho a Ondreja Csölleho. Za zapisovateľku určil
Zuzanu Vasovú. Poslanci v pomere 7/0/0 schválili predložený program rokovania.

Bod č. 1

Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení zo zasadnutia konaného dňa
22.03.2011. Konštatoval, že na tomto zasadnutí bolo prijatých 19 uznesení. Uznesenia č. 12
až 21 a uznesenia 25 až 27 neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému úradu
ani starostovi.
Uznesenie č.9- prispievanie v sume 0,50 €/ občan/ rok do Centrálneho krízového
fondu regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja bolo uskutočnené.
Uznesenie č.10 – prispievanie na činnosť Oblastného výboru Csemadok Dunajská
Streda v sume 0,10 € / občan / rok bolo splnené.
Uznesenie č. 11 – bolo splnené ,finančný príspevok 10,00 € / žiaka na usporiadanie
lyžiarskeho výcviku bolo poukázané Základnej škole s VJM v Rohovciach.
Uznesenie č. 22 – vlastníci pozemkov boli oslovení, prebiehajú ďalšie rokovania
ohľadne predaja parciel.
Uznesenie č. 23- 24 – bolo vydané povolenie na odstránenie stavby „ Sedliacky dom“
a bol vyňatí z evidencie VZN Obce Rohovce o pamätihodnostiach Obce Rohovce.

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

Bod č. 3
Prerokovanie žiadostí
3.1 Starosta konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce sa zaoberalo na
svojom zasadnutí dňa 22.03.2011 otázkou nevyužitých pozemkov vo vlastníctve obce, na
ktoré obec má obmedzený prístup. Na základe súhlasu poslancov s odpredajom pozemkov
boli oslovení vlastníci dotknutých pozemkov. Väčšina z oslovených sa do stanoveného
termínu do 31.05.2011 prejavili záujem o kúpu. Pán starosta predniesol návrh obecnej rady na
odpredaj pozemkov v hodnote 15 €/m2 za zastavané plochy a 7 €/m2 za ostatné plochy
a záhrada. V prípade nezáujmu o kúpu pozemkov, bude im vyrubené nájomné za použitie
daného pozemku.
Pán starosta – konštatoval, že do miestnosti sa dostavila poslankyňa Monika
Lászlóová.
Dezider Pálffy – poslanec- hovoril, že aj na zasadnutí obecnej rady polemizovali na
predajnej cene, ktoré nakoniec vzniklo na základe kompromisu. Navrhoval odpredajnú sumu
zvýšiť na 10€ a 20 € za m2 bez príplatkov na zameranie a prepísanie. Konštatoval, že ani táto
suma nie je privysoká oproti dnešným cenám za pozemky a nekupuje sa to na dva roky ale
naveky. Ďalej navrhol osloviť ešte raz tých, ktorí sa neohlásili a vyzvať ich, aby sa do
mesiaca vyjadrili k danej veci. Po tejto dobe treba začať s vymeraním pozemkov. Termín
usporiadania pozemkov je stanovený do 31.12.2011.
Poslanci v pomere 5 za/ 3 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili odpredaj
pozemkov za cenu 15 € a 7 € a prislúchajúce výdavky na vymerania a prepis.
Pán starosta- konštatoval, že časť parcely č. 151/1 sa nachádza v intraviláne obce, je
potrebné geometrické vymeranie a navrhuje ju odpredať za 15€ /m2. Žiadosť o kúpu
predložil pán Ladislav Hideghéty.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili odpredaj
pozemku č. 151/1pánovi Ladislavovi Hideghétymu za cenu 15 €/ m2 a prislúchajúce
výdavky na vymeranie a prepis podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Pán starosta- pokračoval s ďalším pozemkom, na kúpu ktorého sa prihlásil pán
Blažej Petykó. Je to časť neusporiadaného pozemku č. 131/9 v záhradnej časti rodičovského
domu, obec je čiastočným vlastníkom v pomere 3/12.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili odpredaj 3/12
pozemku č. 131/9 pánovi Blažejovi Petykóovi za cenu 7 €/ m2 a prislúchajúce výdavky
na prepis podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Pán starosta- poukázal na potrebu vyriešenia pozemku medzi záhradami na parcele
č. 151/2, ktorý je vo vlastníctve obce o rozlohe 756 m2 a parciel 151/7, 151/8, 151/9 . Na
odkúpenie časti parcely sa viacerí prihlásili.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili odpredaj
pozemkov č. 151/2, 151/7, 151/8 a 151/9 za cenu 7 €/ m2 a prislúchajúce výdavky na
vymeranie a prepis podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.

Pán starosta – ďalej uviedol, že na kúpu parcely č. 151/5, zastavaná plocha o výmere

112 m2 sa uchádzal pán Rudolf Kósa, nakoľko ju už viaceré roky užívajú. Parcela č. 151/5 sa
nachádza v zastavanej časti obce, takže navrhuje odpredaj za 15 €/m2.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili odpredaj
pozemku č. 151/5 za cenu 15 €/ m2 a prislúchajúce výdavky na vymeranie a prepis
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Pán starosta ďalej uviedol, že pán Rudolf Kósa sa uchádzal aj o parcelu č. 151/6
o výmere 305m2. Je to záhrada, takže navrhuje odpredať za 7 € /m2.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili odpredaj
pozemku č. 151/6 za cenu 7 €/ m2 a prislúchajúce výdavky na vymeranie a prepis podľa
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
3.2 Pán starosta- v tomto bode informoval poslancov s realizáciou projektu
zameraného na výstavbu cyklistického chodníka. Spomenul, že okrem Rehole menších bratov
–Františkánov, všetci vlastníci dotknutých parciel súhlasia s využitím časti parciel na
spomínanú výstavbu cyklistického chodníka. Jedná sa o 15 m2 parcely. Františkáni navrhujú
odkúpiť časť ich pozemku.
Dezider Pálffy – poslanec -navrhoval im oznámiť, že sme uznesením súhlasili
s kúpou, ale až pri realizácii môže dôjsť ku kúpnej zmluve a treba vyžiadať predbežný súhlas
a cenovú ponuku.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania súhlasili s kúpou časti
pozemku č. 227/1 registra „E“ vo výmere 15m2, ale až pri realizácii výstavby
cyklistického chodníka.
3.3 Pán starosta- v tomto bode podal informácie o prebiehajúcich prácach pri novej
bytovke. Povedal, že je vydané stavebné povolenie na položenie vodovodného potrubia
o priemere 100mm a realizácia sa uskutoční v auguste alebo v septembri. Povedal, že už
rokoval s Ladislavom Csölle ohľadne kúpy pozemku č. 137/1 o výmere 304 m2, navrhoval
mu najprv cenu 3,50 € / m2 potom 5,0 € /m2 , nakoniec cena vyšplhala až na cenu 10 € /m2
za ktorú by boli vlastníci ochotní predať pozemok.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania súhlasili s kúpou pozemku
č. 137/1 registra „E“ vo výmere 304m2 za cenu 10 €/m2.
3.4 Pán starosta – v tomto bode pripomenul poslancom, že časť parcely č. 139/6,
záhrada vo vlastníctve Jozefa Halásza, prechádza aj mimo oplotenia tejto záhrady. Na tomto
mieste stála trafostanica a do dnešného dňa sú tam položené v zemi rôzne elektrické vedenia.
Navrhol vyriešiť situáciu kúpou časti pozemku na základe geodetického zamerania.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania súhlasili s kúpou časti
pozemku č. 139/6 od pána Jozefa Halásza za cenu 7 €/m2 .

Bod č. 4
Prerokovanie plánovaných
Investícií na rok 2011

4.1 Pán starosta – konštatoval, že do rokovacej miestnosti sa dostavil poslanec Ervin
Csölle a pokračoval vo vedení zasadnutia. Oznámil, že základy autobusovej zastávky sú
položené. Vnútorný rozmer je 3x 4 m, bolo posunuté aj oplotenie základnej školy, tým pádom
bol vytvorený ďalší priestor pre cestujúcu verejnosť.
Ondrej Csölle – poslanec- navrhoval zakresliť všetky vedenia a zmeny do situácie
položenia budov základnej školy na parcele 173/1
4.2 Pán starosta – pred domom pána Ondreja Koleszára treba dokončiť cestu, čaká
len na cenovú ponuku od realizačných firiem na položenie betónového koberca.
4.3 Pri novej bytovke( súp. č. 350) bude treba doriešiť pripojenie na miestnu
komunikáciu zo strany od kamenára.
4.4 Karol Szitás – poslanec- sa spýtal na oplotenie pri základnej škole či bude
spravené, či treba nejaký materiál dokúpiť.
Oplotenie základnej školy- materiál je zakúpený okrem štrku a cementu, oplotenie
bude realizované cez školské prázdniny vlastnými zamestnancami.

Bod č. 5
Zmena rozpočtu na rok 2011
K tomuto bodu pán starosta odôvodnil predložený návrh zmeny rozpočtu 2011 obce
Rohovce, Rozpočtové opatrenie č.2 v zmysle Vnútorného predpisu č. 4/2009 o postupe
a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, zo zahraničia poskytnutých
na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru
do rozpočtu obce a v zmysle ustanovenia § 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 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov podľa predloženého návrhu.
Pán starosta- požiadal hlavnú kontrolórku obce Rohovce, aby predniesla svoje
stanovisko k návrhu 2. úpravy rozpočtu Obce Rohovce na rok 2011.
Ing. Helena Matúsová- hlavná kontrolórka – navrhovala celkový objem príjmov
zvýšiť oproti rozpočtu po 1. zmene o 56 511 €, z čoho transfery zo ŠR a od VÚC sú vo výške
19 428 e a vlastné príjmy vo výške 37 083 €. Návrh zvýšenia bežných výdavkov oproti
rozpočtu po 1. zmene je vo výške 28 757 e, a to z transferov vo výške 19 428€ a z vlastných
príjmov vo výške 9 329 €. Kapitálové príjmy a výdavky a finančné operácie ostali
nezmenené. Konštatovala, že návrh 2 úpravy rozpočtu Obce Rohovce na rok 2011 doporučuje
Obecnému zastupiteľstvu schváliť.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania schválili
1.zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2 v zmysle Vnútorného predpisu č.4/2009
o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, zo
zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy
a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce.
( Usmernenie k aplikácií § 14 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
2. v zmysle ustanovenia § 14 ods.2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa predloženého
návrhu:
Pôvodný
rozpočet:

Rozpočtové
opatrenie č.1

Rozpočt.
opatrenie č.2

2011

2011

2011

v €
295 606
8 016
303 622

v €
494 145
8 016
502 161

v€
550 656
8 016
558 672

Bežné výdavky- obec
Bežné výdavky- ZŠ
Bežné výdavky- spolu
Schodok
Prebytok bežného rozpočtu:

270 831
32 791
303 622

276 133
226 028
502 161

300 534
230 384
530 918

0

0

+ 27 754

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

0
27 000

0
27 000

0
27 000

Schodok kapitál. rozpočtu

- 27 000

- 27 000

- 27 000

Finančné operácie- príjmy
Finančné operácie- výdavky
Rozdiel finanč. operácií :

27 000
0
+ 27 000

27 117
0
27 117

27 117
0
27 117

Spolu príjmy- celkom
Spolu- výdavky

330 622
330 622

529 278
529 161

585 789
557 918

Rekapitulácia

Bežné príjmy- obec
Bežné príjmy- ZŠ
Bežné príjmy- spolu

Bežný rozpočet je prebytkový ( + 27 754 €). Kapitálový rozpočet je schodkový ( 27 000€).Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom z rezervného fondu. Celkový
rozpočet je prebytkový ( + 27 871 €).
Stav rezervného fondu: 31 082,92€- 27 000 € = 4 082,92 €

Bod č. 6
Príprava obecného dňa 2011
Pán starosta – podal krátku správu o príprave a priebehu Dňa obce. Povedal, že Deň
obce sa uskutoční 8. a 9. júla. Prvý deň, v piatok prebehne na športovom ihrisku od 15:00
hod. do 23:00 hodiny. Bude to športové popoludnie pre malých a veľkých, v priebehu ktorého
budú detské hry, súťaž v kopaní jedenástok, ukážkové cvičenie hasičov, predstavia sa miestny
jazdci, poľovníci a lukostrelci. Bude súťaž vo varení „ halászlé“ o hodnotné ceny, následne
bude ich ochutnávka na lístkový predaj v hodnote za 0,50 €/1,5 dl. Súťaž sa začne o 16:00
hod. a oficiálne hodnotenie o 20:00 hodine. Každí súťažiaci musí uvariť minimálne 5 l ale

max. 15 l halászlé podľa vlastného výberu základného materiálu. Za prvé miesto sa získava
350€, za druhé 250€, za tretie 150€ a za cenu obecenstva 100 €. Pre verejnosť budú
nachystané 3 kotle guláša, ktorý si ľudia môžu zakúpiť tiež s predpredajom lístkov za 1,50
€, pivo za 0,50 € a Jukolu za 0,30 €/ 0,5 l. Po ukončení programov nasleduje voľná zábava.
Konštatoval, že treba pripraviť terén ako aj stoly a lavice a vyznačenie miest pre súťažiacich.
Pán starosta žiadal poslancov o súčinnosť a požiadal ich o stretnutie na futbalovom ihrisku
v stredu o 18:00 hodine, na vyznačenie miest pre jednotlivé súťaže. Povedal, že hasiči,
poslanci a zamestnanci obecného úradu so spoločnou silou vo štvrtok postavia veľký stan
pred budovou kultúrneho domu na sobotňajšie oslavy.
Ďalej informoval poslancov s programom druhého dňa. O 9:00 hodine vykladanie lavíc na
námestí a o 12:00 vítanie predajcov obecného trhu a ich umiestnenie a pripomenúť im, že
treba vzniknutý odpad po sebe odpratať. O 14:00 hodine bude slávnostná svätá omša
v miestnom rímskokatolíckom kostole. O 19:00 hodine vystúpi miestny spevácky zbor,
následne o 19:30 bude predstavenie Kangoo JUMPS show. O 20.00 hodine vystúpi
talentovaná speváčka Miriam Valenszká, žiačka našej základnej školy, po nej o 20:45 sa
predstaví skupina Arizóna. Od 21:45 bude ľudová veselica, do tanca hrá skupina Remix.
O 23.00 hodine vystúpi György Derzsi ml. a Imre Vadkerti. Od 23:50 pokračuje ľudová
veselica až do piatej hodiny rána. O 0:30 bude losovanie tomboly o hodnotné ceny. Pán
starosta ešte pripomenul, že konferovať bude Judita Botlóová a o zvukovú techniku sa postará
Iván Csiba. O chutné jedlá a občerstvenie počas celého podujatia sa postará Ondrej Vaczulkacukráreň RÓZSA.

Bod č.7
Prerokovanie platu starostu obce v zmysle § 154/2011 Z.z.
V tomto bode pán starosta oboznámil poslancov so zákonom 154/2011 zo dňa 17.mája 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 253/1994 Z.z. o správnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. K
úpravám účinným od 1.júna 2011 starosta musí zvolať do 30.júna 2011 zasadnutie obecného
zastupiteľstva aby sa rozhodlo o plate starostu v súlade so zákonom. Inak platí, že od 1. júna
2011 patrí starostovi plat stanovený podľa § 3 ods.1 citovaného zákona.
Dezider Pálffy – poslanec- navrhoval plat starostu určiť vzorcom priemerná
mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR za rok 2010 krát násobok počtu obyvateľov
a zvýšiť podľa § 4 ods.2 o 30% a povedal, aby sa na budúci rok k tomuto vrátili
a kompenzovali.
Ing.Zoltán Radványi – poslanec- treba sa k tomu vrátiť už na konci tohto roka.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania schválili plat starostu
obce podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods.2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.1 citovaného zákona zvýšeného
o 30% v zmysle §4 ods. 2 citovaného zákona v celkovej výške 1.980 €.

Bod č. 8
Rôzne
8.1 K tomuto bodu pán starosta konštatoval, že hlavná kontrolórka Obce Rohovce Ing.
Helena Matúsová vykonala v súlade s poverením starostu obce č. 3/2011 následnú finančnú
kontrolu dňa 01.03.2011 na obecnom úrade za obdobie od 01.07.2010 do 31.12.2010.
Ing. Helena Matúsová- hlavná kontrolórka – uviedla, že pri vykonávaní
predbežnej a priebežnej finančnej kontroly pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
dodržiavaní čerpania rozpočtu, všeobecne platných právnych predpisov a vnútorných predpisov
pri uskutočnení finančných operácií v hotovosti a na bankových účtoch a vedení účtovníctva
a inventúry hospodárskych prostriedkov, pohľadávok a záväzkov za kontrolované obdobie
nezistila porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov a preto sa správa
z kontroly nevypracuje.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie Záznam
o výsledku následnej finančnej kontroly za obdobie od 01.07.2010 do 31.12.210 na
Obecnom úrade.
Pán starosta – ďalej oznámil poslancom , že hlavná kontrolórka Obce Rohovce
vykonala následnú finančnú kontrolu v súlade s poverením č.4/2011 zo dňa 01.03.2011
v Základnej škole s VJM Alapiskola, Rohovce v dňoch 19.04.a 26.04.2011 a odovzdal jej
slovo .
Ing. Helena Matúsová - hlavná kontrolórka- konštatovala, že správa o výsledku
následnej finančnej kontroly bola prerokovaná v budove Základnej školy s VJM dňa
03.05.2011. Nedostatkom účtovných dokladov bolo, že vo viacerých prípadoch chýbal
podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad. Dodala, že za finančné operácie
a účtovné prípady je zodpovedná riaditeľka školy PaeDr. Alica Szilassyová, ale pre dlhodobú
práceneschopnosť v roku 2010 nemala možnosť podpisovať všetky doklady. Doporučuje
dodatočne doplniť chýbajúce podpisy, prijať konkrétne opatrenia na nápravu nedostatkov a na
odstránenie príčin vzniku do 30.06.2011 a predložiť písomnú správu Obecnému
zastupiteľstvu o konkrétnych opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri
kontrole a o odstránení príčin ich vzniku a o uplatnení opatrení podľa príslušných platných
právnych noriem do 31.10.2011. V závere hodnotenia následnej finančnej kontroly poukázala
na to , že nedostatky zistené pri kontrole neovplyvňovali významne hospodárenie s verejnými
prostriedkami v ZŠ s VJM.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania
1.zobrali na vedomie Zápisnicu o prerokovaní správy o výsledku následnej
finančnej kontroly v dňoch 19.04.a 26.04.2011 v Základnej škole s VJM – AlapiskolaRohovce a
2. uložili riaditeľke prijať konkrétne opatrenia na nápravu nedostatkov zistených
následnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť písomnú správu
Obecnému zastupiteľstvu o konkrétnych opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov
zistených pri kontrole a o odstránení príčin ich vzniku a o uplatnení opatrení podľa
príslušných platných právnych noriem do 31.10.2011.
Pán starosta –oznámil poslancom, že hlavná kontrolórka Obce Rohovce vykonala
následnú finančnú kontrolu v súlade s poverením č.5/2011 zo dňa 01.03.2011 v Školskej
jedálni pri Základnej škole s VJM Alapiskola, Rohovce v dňoch 10.05. a 17.05.2011.
Ing. Helena Matúsová - hlavná kontrolórka- pri kontrole sa zistilo, že k faktúram
neboli v každom prípade priložené objednávky overené predbežnou kontrolou. Prieskum trhu
na nákup potravín bol vykonaný podľa vyjadrenia vedúcej ŠJ osobne alebo telefonicky, ale

výsledky prieskumu neboli zdokumentované. Nedostatky zistené pri kontrole neovplyvňovali
významne hospodárenie s verejnými prostriedkami v Školskej jedálni. V závere konštatovala,
že je potrebné prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a predložiť písomnú správu
Obecnému zastupiteľstvu o konkrétnych opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov
zistených pri kontrole a o odstránení príčin ich vzniku a o uplatnení opatrení podľa
príslušných platných právnych noriem do 31.10.2011.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania
1.zobrali na vedomie Zápisnicu o prerokovaní správy o výsledku následnej
finančnej kontroly v dňoch 10.5. a 17. 05.2011 v Školskej jedálni pri Základnej škole
s VJM – Alapiskola- Rohovce a
2. uložili riaditeľke prijať konkrétne opatrenia na nápravu nedostatkov zistených
následnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť písomnú správu
Obecnému zastupiteľstvu o konkrétnych opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov
zistených pri kontrole a o odstránení príčin ich vzniku a o uplatnení opatrení podľa
príslušných platných právnych noriem do 31.10.2011.
Ing. Helena Matúsová - hlavná kontrolórka- oznámila, že v zmysle § 18 f ods. 1
písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na
základe poverenia starostu obce č. 6/2011 predkladá obecnému zastupiteľstvu v Rohovciach
záznam z kontroly konsolidovanej účtovnej závierky obce k 31.12.2010. Kontrolu vykonala
v dňoch 31.5.2011 a 07.06.2011 a konštatovala, že konsolidovaná účtovná závierka
konsolidovaného celku obce Rohovce za rok 2010 poskytuje reálny a objektívny pohľad na
finančnú situáciu konsolidovaného celku, neobsahuje významné nesprávnosti a vyjadruje
reálny obraz vo významných súvislostiach o majetkovej, záväzkovej a príjmovej situácii
konsolidovaného celku.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie záznam
z kontroly konsolidovanej účtovnej závierky obce Rohovce za rok 2010.
8.2 Pán starosta –oznámil poslancom, že na Trnavský samosprávny kraj bolo
podaných 5 projektov na rôzne obecné podujatia, z ktorých sme získali 500 € od Trnavského
samosprávneho kraja na športové aktivity v rámci obecného dňa 300 € a pre klub dôchodcov
a invalidov na usporiadanie výletu vo výške 200 €. K projektu LEADER oznámil, že treba
do septembra odovzdať materiál, ktorý sa už pripravuje.
8.3 Pán starosta oboznámil poslancov so stanoviskom Ministerstva školstva, vedy
výskumu a športu SR k dĺžke funkčného obdobia riaditeľky školy. Na obsadenie funkcie
riaditeľa školy na dobu, počas ktorej bude riaditeľka čerpať materskú dovolenku žiadajú
vypísať výberové konanie a postupovať v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení zákonov a v súlade s § 5
zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Miesto riaditeľa sa počas výkonu verejnej funkcie riaditeľom školy obsadí výberovým
konaním na určitú dobu, do návratu riaditeľa školy vykonávajúceho verejnú funkciu. Pán
starosta ďalej oznámil, že za stanovisko pekne poďakoval, ale s týmto stanoviskom
nemôžeme súhlasiť, nakoľko podľa § 3 ods.2 zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe
v školstve a školskej správe zriaďovateľ má taxatívne určenú povinnosť vymenovať riaditeľa
na päťročné obdobie na návrh rady školy do 30 dní odo dňa predloženého návrhu. To
znamená, že ak by sme postupovali v zmysle stanoviska Ministerstva školstva SR, potom by
vznikla situácia, že by sme mali dvoch riaditeľov školy, nakoľko zákon neumožňuje
vymenovať riaditeľa na iné funkčné obdobie. Pán starosta požiadal KŠÚ o upresnenie
metodického pokynu ( nevykonateľného) a oznámil, že poveril PaedDr. Edit Lelkes riadením
základnej školy počas MD pani PaedDr. Szilassyovej.
8.4 V tomto bode pán starosta žiadal poslancov o schválenie zrušenia dvoch zmlúv,
nakoľko neboli splnené. Jedná sa o zmluvu „ Regenerácia sídiel z Regionálneho operačného
programu SR“ a o zmluvu „ Podpora úspor energie rekonštrukciou verejného osvetlenia v

obciach a mestách“. Obe zmluvy boli podpísané na poskytnutie služieb t.j. vypracovanie
žiadosti na nenávratný finančný príspevok, projekty neboli úspešné.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania súhlasia so zrušením
a definitívnym ukončením nasledovných zmlúv:
- Zmluva o službách 081208/5 Podpora úspor energie rekonštrukciou verejného
osvetlenia v obciach a mestách“ uzavretá so spoločnosťou OPEN DOOR
INTERNATIONAL s.r.o., Vinohradnícka 149/1, Šaľa zo dňa 08.12.2008 bez ďalšieho
finančného vysporiadania.
- Zmluva o službách 081208/4 Opatrenie č. 4.1 Regenerácia sídiel z Regionálneho
operačného programu SR 2007- 2013 uzavretá so spoločnosťou OPEN DOOR
INTERNATIONAL s.r.o., Vinohradnícka 149/1, Šaľa zo dňa 08.12.2008 bez ďalšieho
finančného vysporiadania.

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

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 29.06.2011

Uznesenie č. 28

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce v k.ú. Rohovce za cenu 15 € a 7 €
a prislúchajúce výdavky na vymerania a prepis.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 29

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
odpredaj pozemku č. 151/1pánovi Ladislavovi Hideghétymu za cenu 15 €/ m2
a prislúchajúce výdavky na vymeranie a prepis podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 30

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
odpredaj 3/12 pozemku č. 131/9 pánovi Blažejovi Petykóovi za cenu 7 €/ m2
a prislúchajúce výdavky na prepis podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 31

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
odpredaj pozemkov č. 151/2, 151/7, 151/8 a 151/9 za cenu 7 €/ m2 a prislúchajúce
výdavky na vymeranie a prepis podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 32

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
odpredaj pozemku č. 151/5 za cenu 15 €/ m2 a prislúchajúce výdavky na vymeranie
a prepis podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 33

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
odpredaj pozemku č. 151/6 za cenu 7 €/ m2 a prislúchajúce výdavky na vymeranie
a prepis podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 34

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

súhlasí
s kúpou časti pozemku č. 227/1 registra „E“ vo výmere 15m2 , ale až pri realizácii
výstavby cyklistického chodníka.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 35

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

súhlasí
s kúpou pozemku č. 137/1 registra „E“ vo výmere 304m2 za cenu 10 €/m2.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 36

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

súhlasí
s kúpou časti pozemku č. 139/6 registra „C“ od pána Jozefa Halásza za cenu 7 €/m2 .

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 37
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
1.zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2 v zmysle Vnútorného predpisu č.4/2009
o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, zo
zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy
a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce.
( Usmernenie k aplikácií § 14 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
2. v zmysle ustanovenia § 14 ods.2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa predloženého
návrhu:
Rozpočtové
Pôvodný
Rozpočt.
Rekapitulácia
rozpočet:
opatrenie č.1
opatrenie č.2
2011

2011

2011

v €
295 606
8 016
303 622

v €
494 145
8 016
502 161

v€
550 656
8 016
558 672

Bežné výdavky- obec
Bežné výdavky- ZŠ
Bežné výdavky- spolu
Schodok
Prebytok bežného rozpočtu:

270 831
32 791
303 622

276 133
226 028
502 161

300 534
230 384
530 918

0

0

+ 27 754

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

0
27 000

0
27 000

0
27 000

Schodok kapitál. rozpočtu

- 27 000

- 27 000

- 27 000

Finančné operácie- príjmy
Finančné operácie- výdavky
Rozdiel finanč. operácií :

27 000
0
+ 27 000

27 117
0
27 117

27 117
0
27 117

Spolu príjmy- celkom
Spolu- výdavky

330 622
330 622

529 278
529 161

585 789
557 918

Bežné príjmy- obec
Bežné príjmy- ZŠ
Bežné príjmy- spolu

Bežný rozpočet je prebytkový ( + 27 754 €). Kapitálový rozpočet je schodkový ( 27 000€).Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom z rezervného fondu. Celkový
rozpočet je prebytkový ( + 27 871 €).
Stav rezervného fondu: 31 082,92€- 27 000 € = 4 082,92 €
Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 38

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
plat starostu obce podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods.2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.1 citovaného
zákona zvýšeného o 30% v zmysle §4 ods. 2 citovaného zákona v celkovej výške 1.980 €.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 39

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly za obdobie od 01.07.2010 do 31.12.210
na Obecnom úrade.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 40
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

1. b e r i e n a v e d o m i e
Zápisnicu o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly v dňoch 19.04.a
26.04.2011 v Základnej škole s VJM – Alapiskola- Rohovce a

2. u k l a d á
riaditeľke prijať konkrétne opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou
kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť písomnú správu Obecnému
zastupiteľstvu o konkrétnych opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených
pri kontrole a o odstránení príčin ich vzniku a o uplatnení opatrení podľa príslušných
platných právnych noriem do 31.10.2011.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 41

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

1. b e r i e n a v e d o m i e
Zápisnicu o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly v dňoch 10.5. a
17. 05.2011 v Školskej jedálni pri Základnej škole s VJM – Alapiskola- Rohovce a

2. u k l a d á
riaditeľke prijať konkrétne opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou
kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť písomnú správu Obecnému
zastupiteľstvu o konkrétnych opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených
pri kontrole a o odstránení príčin ich vzniku a o uplatnení opatrení podľa príslušných
platných právnych noriem do 31.10.2011.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 42

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
záznam z kontroly konsolidovanej účtovnej závierky obce Rohovce za rok 2010.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 43

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

súhlasí
so zrušením a definitívnym ukončením nasledovných zmlúv:
- Zmluva o službách 081208/5 Podpora úspor energie rekonštrukciou verejného
osvetlenia v obciach a mestách“ uzavretá so spoločnosťou OPEN DOOR
INTERNATIONAL s.r.o., Vinohradnícka 149/1, Šaľa zo dňa 08.12.2008 bez ďalšieho
finančného vysporiadania.

- Zmluva o službách 081208/4 Opatrenie č. 4.1 Regenerácia sídiel z Regionálneho
operačného programu SR 2007- 2013 uzavretá so spoločnosťou OPEN DOOR
INTERNATIONAL s.r.o., Vinohradnícka 149/1, Šaľa zo dňa 08.12.2008 bez ďalšieho
finančného vysporiadania.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Overovatelia:

..................................................
Miroslav Pálffy
..................................................
Ondrej Csölle
Zapísala: Vasová

