Obec Rohovce
Obecný úrad 930 30 Rohovce č. 164
_________________________________________________________________________
Č. 297-2/2011
V Rohovciach dňa 14.09.2011

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 prítomných obyvateľov. Konštatoval, že na zasadnutí sú
prítomní poslanci v počte 6, poslankyňa Ing. Katarína Horváthová a poslanci Ervin Csölle
a Ing. Zoltán Radványi sa ospravedlnili. Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Ing. Moniku Lászlóovú
a Karola Szitása. Za zapisovateľa určil poslanca Ondreja Csölleho. Poslanci v pomere 6/0/0
schválili predložený program rokovania.
Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení zo zasadnutia konaného dňa
29.06.2011. Konštatoval, že na tomto zasadnutí bolo prijatých 16 uznesení:
Uznesenia č. 28 až 33 – sa týkali odpredaja pozemkov vo vlastníctve obce. Odpredaj
bude realizovaný v priebehu jesene 2011 po vymeraní pozemkov. Termín usporiadania
pozemkov je stanovený do 31.12.2011.
Uznesenie č. 34 – výklad v súvislosti plnením uznesenia bude vykonaný pri rokovaní
o projektoch v samostatnom bode rokovania.
Uznesenie č. 35 – plnenie uznesenia je podmienené uzatvorením dedičského konania
parcely č. 137/1.
Uznesenie č. 36 – kúpa pozemku časti parcely č. 139/6 bude realizovaná po
geodetickom zameraní pozemku.
Uznesenie č. 37 – zmeny jednotlivých kapitol rozpočtu vyplývajúce zo schválených
zmien Rozpočtovým opatrením č. 1 a č. 2 boli zapracované do Rozpočtu obce pre rok 2011.
Uznesenie č. 38 – poslancami v zmysle § 3 ods. 1 a § 4 ods. 2 zákona 253/1994 Z. z.
schválený plat starostu je vyplácaný účinnosťou od 1. júna 2011.
Uznesenie č. 39 – nestanovilo žiadne úlohy alebo povinnosti Obecnému úradu ani
starostovi.
Uznesenia č. 40 a č. 41 – splnenie uznesení je termínované do 31.10.2011.
Uznesenie č. 42 – nestanovilo žiadne úlohy alebo povinnosti Obecnému úradu ani
starostovi.
Uznesenie č. 43 – zmluvy o službách č. 081208/5 a 081208/4 uzavreté spoločnosťou
OPEN DOOR INTERNATIONAL s.r.o. boli zrušené a definitívne ukončené.

Bod č. 2
Interpelácie poslancov
Poslanec Dezider Pálffy tlmočil požiadavku rodiny pána Vojtecha Vargu, ktorí by
mali záujem o dlhodobo neupravený hrob vedľa ich rodinného hrobu. Pán starosta k tejto
problematike sa vyjadril v tom zmysle, že sa uskutoční miestna prehliadka, a ak bude možné
vytvorí sa hrobové miesto pre rodinu pána Vojtecha Vargu.
K tomuto bodu neboli predložené ďalšie dotazy zo strany poslancov.

Bod č. 3
Prerokovanie žiadostí
Pán starosta informoval, že Mestská organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
Dunajská Streda požiadala o finančnú pomoc na zabezpečenie organizovania výstavy „Plody
Žitného ostrova – Csallóköz gyümölcse 2011“, ktorá sa uskutoční v dňoch 22.-24. septembra
2011 a navrhol vyhovieť žiadosti, nakoľko každoročne aj naši záhradkári sa zúčastnia svojimi
exponátmi na tejto výstave.
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili finančný
príspevok 100,- € (slovom: Jednosto) pre Mestskú organizáciu SZZ Dunajská Streda
na organizovanie výstavy „Plody Žitného ostrova – Csallóköz gyümölcse 2011“ (U-44).

Bod č. 4
Prerokovanie Programu odpadového hospodárstva Obce Rohovce
pre roky 2011-2015
Pán starosta v prvom rade sa ospravedlnil za neskoré dodanie pracovného materiálu
pre poslancov, ale žiadal poslancov aby tento materiál bol prerokovaný, nakoľko sa jedná
o závažný materiál. Program odpadového hospodárstva (ďalej len „POH) Obce Rohovce
predstavuje strategický dokument v odpadovom hospodárstve na úrovni obce pre roky 2011
až 2015. Jeho obsah zodpovedá požiadavkám stanoveným v legislatívnych predpisoch SR
a EÚ a je v súlade so zámermi POH SR na roky 2011-2015. POH obce vychádza
z vyhodnotenia predchádzajúceho stavu v rokoch 2005 až 2010, z analýzy súčasného stavu
a potrieb odpadového hospodárstva obce a je prijatý v čase kedy sa plní Národný strategický
referenčný rámec na roky 2007-2013, na základe ktorého má obec možnosť využívať zdroje
z fondov EÚ na rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva.
Pán starosta v ďalšom podal výklad k POH obce na roky 2011-2015. V obci sa nachádza
skládka odpadu, ktorá bola rekultivovaná, rovnako ako malé divoké skládky. Odvoz
komunálneho odpadu je v obci zabezpečený externým dodávateľom, ktorý odpad odváža na
skládku nie nebezpečného odpadu v Čukárskej Pake. Od 1. 1. 2010 obec prevádzkuje zberný
dvor vybudovaný zo zdrojov Envirofondu a zabezpečuje odvoz separovaného odpadu.
Separovaný zber odpadu má stúpajúcu tendenciu aj keď v roku 2009 hlavne z dôvodu
hospodárskej krízy sme aj my zaznamenali určitú stagnáciu, lebo trh s komoditami
druhotných surovín úplne prestal fungovať a aj separovaný odpad odvážali len za odplatu.
Toho času sa situácia na úseku odvozu separovaného odpadu zlepšuje, cieľom je
zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia so separovanými odpadmi. Zdokonalením
separovaného zberu papiera, skla, železných kovov, nebezpečných odpadov a bioodpadu na
vlastnom centrálnom dvore sa nám podarí tento cieľ splniť. Na úseku bioodpadu je hlavným
cieľom zavedenie zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v obci individuálne za
pomoci domácich kompostérov a obstaraním mechanizačnej techniky umiestnenej v
priestoroch zberného dvora obce (drviče konárov a dreveného odpadu a pod.). Hlavným
cieľom odpadového hospodárstva obce je pre roky 2011 až 2015 minimalizácia negatívnych
účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. Špecifickými
cieľmi odpadového hospodárstva do roku 2015 je znižovanie množstva nevyseparovaného
odpadu ukladaných na skládke odpadov, zefektívnenie separovania, zavedenie zhodnocovania
biologicky rozložiteľného odpadu v obci, zintenzívnenie fungovania zberného dvora obce,
rozšíriť počet druhov separovaných odpadov v obci a zvýšiť osvetu a propagáciu v oblasti
separovaného zberu komunálneho odpadu. Investičné zámery v oblasti odpadového
hospodárstva plánuje obec v období rokov 2011-2015 vyfinancovať z nenávratných
finančných prostriedkov EÚ získaných v rámci Operačného programu Životné prostredie,
resp. zo zdrojov Envirofondu.

Pán starosta informoval prítomných o zmene prevádzkovateľa skládky nie nebezpečného
odpadu v Čukárskej Pake (zmluva s firmou TRIADA s.r.o. Kvetoslavov bola zrušená a odo
dňa 14. augusta 2011 skládku prevádzkuje ZOHŽO). Táto zmena by mala garantovať
dodržanie zmluvných podmienok a udržanie cenových relácií na tomto úseku.
Pán starosta navrhol poslancom k 31. 12. 2011 vypovedať zmluvu s firmou DARUTIL s.r.o.
s prevádzkovateľom zberného dvora v Rohovciach z dôvodu nerešpektovania základných
článkov zmluvy napriek opakovaným upozorneniam (neporiadok na zbernom dvore,
opakované poškodzovanie oplotenia areálu).
K bodu č. 3 mali poslanci tieto dotazy a pripomienky:
Poslanec Karol Szitás položil otázku, čo môže obec očakávať od zmeny prevádzkovateľa
skládky nie nebezpečného odpadu Čukárska Paka?
Poslanec Dezider Pálffy – odpovedal na otázku a vysvetlil, že zmluva bola zrušená z dôvodu
finančnej nedisciplinovanosti a nespoľahlivosti TRIADY pri splnení záväzkov voči obciam,
ZOHŽO by malo byť spoľahlivým partnerom, nakoľko je založená obcami Horného žitného
ostrova.
Poslanec Ondrej Csölle sa spýtal, že ako často je prevádzaná sčítavanie domácnosťami
naplnených smetných nádob?
Pán starosta odpovedal, že vyložené naplnené nádoby sú z času na čas spočítané a počty sú
porovnané s evidovanými hodnotami a robia sa aj fotografie ako dôkazový materiál na
skutočne vyložené množstvo odpadu.
Poslanec Karol Szitás konštatoval nárast ilegálnych skládok KO v okolí Štrkovca.
Pán starosta sa vyjadril, že problém je v tom, že v časti obce Štrkovec domácnosti nie sú
zabezpečené individuálnymi smetnými nádobami, a komunálny odpad umiestňujú občania
nekontrolovane do spoločného veľkého kontajneru. Od 1.1.2012 bude potrebné aj v Štrkovci
zabezpečiť očíslované smetné nádoby individuálne pre všetky domácnosti. Nákup
a distribúciu smetných nádob zabezpečí Obec.
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania schválili Program
odpadového hospodárstva Obce Rohovce pre roky 2011-2015 bez pripomienok (U-45).
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania súhlasili s nákupom
kovových smetných nádob pre byty a domy v časti obce Štrkovec na náklady obce
a uložili Obecnému úradu zabezpečiť označenie nádob a distribúciu jednotlivým
domácnostiam do 31.12.2011 (U-46).

Bod č. 5
Prerokovanie projektov
5.1. Zefektívnenie jestvujúceho systému separovaného zberu KO v obci Rohovce
v rámci Operačného programu Životné prostredie
Pán starosta oznámil, že hlavným bodom dnešného zasadnutia je práve prerokovanie
a schválenie tohto projektu, lebo nás súri termín podania (23. septembra 2011). V kocke
prítomným vysvetlil nosné body projektu:
1. dovybavenie zberných dvorov nádobami a kontajnermi (pre sklo, fľaše, papier, textil
a pod.)
2. nákup individuálnych kompostérov do každej domácnosti pre likvidáciu časti
biologicky rozložiteľného odpadu

3. dovybavenie zberných dvorov (traktor s čelným nakladačom, paletizačné vidle,
snehová radlica, príves, drvič konárov a pod.)
4. implementácie projektu, nákup, vyhotovenie a vypracovanie informačných tabúľ
a informačných prospektov a pod.).
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania súhlasili podanie žiadosti
o NFP v rámci Operačného programu Životné prostredie, prioritná os 4 odpadové
hospodárstvo, operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu pod
názvom „Zefektívnenie jestvujúceho systému separovaného zberu KO v obci Rohovce“.
Výška celkových výdavkov na projekt:
Maximálne 200.000,00 €
Výška celkových oprávnených nákladov:
Maximálne 200.000,00 €
Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených
nákladov:
Maximálne 10.000,00 €
Spôsob spolufinancovania projektu:
Vlastné zdroje (U-47).
5.2. Projekt „LEADER“
Pán starosta oznámil, že projektový spis „Úprava námestia v obci Rohovce“ bol
odovzdaný 13. septembra 2011, s druhou časťou sú problémy, nakoľko ZO SPZ Jastrab
Rohovce je občianskym združením v zmysle teraz platnej legislatívy nemôže podať projekt,
preto sa čaká na zmenu legislatívy. Uvažuje sa preto aj s preskupením prostriedkov (oprava
strechy kultúrneho domu, zateplenie, výmena okien). Do marca 2012 bude musieť Miestna
akčná skupina Agroprameň vypísať poslednú výzvu.
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie
informácie ohľadom podaného projektu „Úprava námestia v obci Rohovce“ (U-48).
5.3. Projekt „Cyklistický chodník“
Pán starosta informoval poslancov s priebehom príprav realizácie projektu
zameraného na výstavbu cyklistického chodníka. Oproti faktom známych na
predchádzajúcom zasadnutí došlo takým zmenám, že pozemky by sa nevykupovali od
majiteľov, ale majiteľom sa navrhne dlhodobý prenájom (20 rokov) pozemkov za symbolickú
cenu 1,- €/ročne. To by bolo výhodnejšie aj pre Obec, lebo by nezaťažilo rozpočet obce. Pán
starosta sa zaviazal do konca septembra 2011 zvolať majiteľov na pracovné stretnutie.
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie
informácie ohľadom podaného projektu „Cyklistický chodník“(U-49).
5.4. Projekt „Chránená dielňa“
Pán starosta oznámil, že v projekte sa postupuje, hygienici už vydali rozhodnutie
a počíta sa zriadením pracoviska „Chránená dielňa“ od 1. októbra 2011 s jedným
administratívnym zamestnancom.
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie
informácie ohľadom podaného projektu „Chránená dielňa“(U-50).

5.5. Projekt „Moderná škola“
Pán starosta informoval prítomných, že projekt bol odovzdaný Základnou školou
v stanovenom termíne. Od dotyčného orgánu dostali výzvu na doplnenie niektorých údajov,
tieto riaditeľka ZŠ odoslala v stanovenom termíne.
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie
informácie ohľadom podaného projektu „Moderná škola“ (U-51).

Bod č. 6
Rôzne
6.1. Vyhodnotenie Dní obce 2011
Pán starosta vyhodnotil priebeh Dní obce 2011. Konštatoval, že termín bol dobre
zvolený, počasie nám prialo. Piatok akcie prebiehali na športovom ihrisku v znamení pohybu,
športu, súťaží, a gastronómie, v sobotu o 14.00 hodine sa uskutočnila slávnostná svätá omša v
miestnom rímsko-katolickom kostole, na námestí pred kultúrnym domom programy boli v
znamení kultúry a zábavy a na športovom ihrisku v znamení futbalu. Pochválil organizátorov
akcie, poďakoval miestnym požiarnikom, poľovníkom, funkcionárom CSEMADOK-u,
športovcom, jazdcom, lukostrelcom, kuchárom, umelcom, hudobníkom, miestnej Cukrárni
Rózsa a nie poslednom rade poslancom a pracovníkom obce za aktívny prístup k prácam.
Dozvuky zo strany obyvateľov boli tiež priaznivé a je potrebné vyzdvihnúť aj ten fakt, že
akcia bola zisková vďaka dobre príprave ako aj sponzorom, ktorí prispeli finančne alebo
vecne k zdarnému priebehu Dní obce 2001. Pán starosta uviedol, že zo zisku akcie boli
zabezpečené stoly, lavice a stany. Poslanci obdržali písomne finančné vyhodnotenie akcie.
Poslankyňa Ing. Monika Lászlóová vytkla nevhodný termín slávnostnej svätej omše, ale
pán starosta sa vyjadril, že termín určil pán farár, pritom je rád, že to tu odznelo, nakoľko na
ďalšom obecnom dni môžeme zohľadniť aj túto podmienku.
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie
vyhodnotenie Dní obce 2011 (U-52).
6.2. Správa nezávislého auditora
Pán starosta informoval prítomných o Správe nezávislého audítora pre Obecné
zastupiteľstvo obce Rohovce o audite účtovnej závierky za rok 2010 a o Správe o overení
súladu výročnej správy za rok 2010 s účtovnou uzávierkou k 31.12.2010 pre Obecné
zastupiteľstvo Obce Rohovce. Správa bola poslancom dodaná písomne. Audit vykonala
auditorská spoločnosť A.J. Audit s.r.o., Komenského 17, 90201 Pezinok a konštatovala, že
účtovná uzávierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz
finančnej situácie Obce Rohovce k 31. decembru 2010 výsledky jej hospodárenia a peňažné
toky za rok 2010 v súlade so zákonom o účtovníctve.
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie Správu
nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Rohovce o audite účtovnej
závierky za rok 2010 a Správu o overení súladu výročnej správy za rok 2010 s účtovnou
uzávierkou k 31.12.2010 pre Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce (U-53).
6.3. Správa o kontrole vybavovania sťažností za 1. polrok 2011
Hlavná kontrolórka Ing. Helena Matúsová na základe poverenia Starostu obce č.

8/2011 z 14.06.2011 v zmysle § 18b zákona č. 369/1990 Z.z. vykonala kontrolu stavu
a vybavovania sťažností za 1. polrok 2011. Kontrolou stavu vybavovania sťažností, ktorá je
zameraná viac na dodržiavanie procesných pravidiel, ako na obsah vybavenia sťažností,
neboli zistené zásadné porušenia všeobecne záväzných právnych a interných predpisov.
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie Správu
Ing. Heleny Matúsovej hlavnej kontrolórky o kontrole vybavovania sťažností za 1.
polrok 2011 (U-54).
6.4. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly kapitálových výdavkov obce
za 1. polrok 2011
Hlavná kontrolórka Ing. Helena Matúsová v súlade poverením Starostu obce č.
9/2011 na následnú finančnú kontrolu zo dňa 06.07.2011 v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole vykonala následnú finančnú kontrolu kapitálových výdavkov obce za 1.
polrok 2011. Konštatovala, že v kontrolovaných oblastiach za kontrolované obdobie nebolo
zistené porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, preto z kontroly
správa nebude vypracovaná.
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie Záznam
Ing. Heleny Matúsovej hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly
kapitálových výdavkov obce za 1. polrok 2011 (U-55).
6.5. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly čerpania rozpočtu a stavu
finančných prostriedkov k 30.06.2011
Hlavná kontrolórka Ing. Helena Matúsová v súlade poverením Starostu obce č.
10/2011 na kontrolu zo dňa 19.07.2011 v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
vykonala následnú finančnú kontrolu čerpania rozpočtu a stavu finančných prostriedkov k 30.
06.2011. Konštatovala, že v kontrolovaných oblastiach za kontrolované obdobie nebolo
zistené porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, preto z kontroly
správa nebude vypracovaná.
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie Záznam
Ing. Heleny Matúsovej hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly
čerpania rozpočtu a stavu finančných prostriedkov k 30.06.2011 (U-56).
6.6. Záznam o výsledku kontroly pohľadávok a záväzkov k 30.06.2011
Hlavná kontrolórka Ing. Helena Matúsová v súlade s poverením Starostu obce č.
11/2011 na následnú finančnú kontrolu zo dňa 09.08.2011 vykonala kontrolu stavu
pohľadávok a záväzkov za 1.polrok 2011. Konštatovala, že v kontrolovanej oblasti za
kontrolované obdobie nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych a interných
predpisov, preto z kontroly správa nebude vypracovaná.
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie Záznam
Ing. Heleny Matúsovej hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly pohľadávok a záväzkov
k 30.06.2011 (U-57).
6.7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2010/2011 v Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Rohovce
Riaditeľka materskej školy Anastázia Ambrusová oznámila prítomných o údajoch

o počtoch žiakov, o zamestnancoch, o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
v uplynulom období, o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti, o priestorových
a materiálno-technických podmienkach materskej školy, finančnom a hmotnom zabezpečení
výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy. V ďalšej časti zmienila o dosahovaných
výsledkoch a cieľoch koncepčného rozvoja s návrhmi opatrení na skvalitnenie práce za
zvýšenie úrovne v rozvoji vzdelávania detí. Záverom poďakovala všetkým pedagogickým
a nepedagogickým spolupracovníkom, pánovi starostovi, Rade rodičov a sponzorom
materskej školy za ochotu pomôcť škole nad rámec svojich povinností a zaželala do
budúcnosti veľa nových nápadov pri hľadaní možných spôsobov skvalitnenia vzájomnej
spolupráce.
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie Správu
Anastázie Ambrusovej riaditeľky Materskej školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011 v Materskej školy s vyučovacím
jazykom maďarským Rohovce (U-58).
6.8. Prevádzkový poriadok materskej školy v vyučovacím jazykom maďarským
Rohovce
Pán starosta podal výklad k predloženému dokumentu vypracovaného riaditeľkou na
základe zákona č. 527/2007 Z.z. s odporučením schváliť a postúpiť na schválenie Úradu
verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede.
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania schválili Prevádzkový
poriadok materskej školy v vyučovacím jazykom maďarským Rohovce vypracovaného
na základe zákona č. 527/2007 Z.z. (U-59).
6.9. Pán starosta v tomto bode podal výklad k situačnému plánu bývalej budovy
Obecného úradu, kde v prednej časti by bolo možné vytvoriť „Sedliacky dom“ na základe
nápadu vedenia Miestnej organizácie CSEMADOK-u. Jedna možnosť by bola prenajať
miestnosti č. 9 (42 m2), č. 13 (8,6 m2) a č. 14 (15 m2) v druhej verzii sa počíta aj miestnosťou
č. 8 (18,5 m2). Ročný prenájom priestorov by v 1. verzii predstavovalo 625,6 € v 2. verzii
810,6 € a takáto suma figuruje aj v rozpočte obci pre cirkev a nebol by problém s poukázaním
príspevku.
Prítomní sa dohodli, že v blízkej budúcnosti sa presvedčia či priestory vyhovujú pre
vytvorenie „Sedliackeho domu“ až potom zaujmú stanovisko k uvedenej veci.
6.10. Pán starosta oznámil, že deň dôchodcov sa uskutoční dňa 29. októbra, teda
o týždeň neskôr ako bolo plánované, nakoľko Miestny spevácky zbor ľudových piesní
v plánovanom termíne sa zúčastní súťaže „Bíborpiros szép rózsa“ v Tešedíkove, zároveň
navrhol poslancom schváliť finančný príspevok na cestovné vo výške 200,- €.
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili finančný
príspevok 200,- € (slovom: Dvesto) pre Miestny spevácky zbor ľudových piesní
na úhradu cestovného autobusom na súťaž „Bíborpiros szép rózsa“ v Tešedíkove dňa
22. októbra 2011 (U-60).
6.11. Pán starosta oznámil, že Miestna organizácia Zväzu invalidov dňa 24.
septembra 2011 v spolupráci s obcou na základe schváleného projektu VÚC Trnava
organizuje jednodňový výlet do Ledníc a Valtíc a navrhol poslancom schváliť finančný
príspevok na cestovné autobusom vo výške 200,- €.

Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili finančný
príspevok 200,- € (slovom: Dvesto) pre Miestnu organizáciu Zväzu invalidov na úhradu
cestovného autobusom na jednodňový výlet do Lehníc a Valtíc dňa 24. septembra 2011
(U-61).
6.12. Pán starosta informoval prítomných o stave vybudovaných kanalizačných
prípojok a konštatoval, že sme na tom relatívne dobre z 198 kanalizačných prípojok v našej
obci bolo k 21. 7. 2011 realizovaných 119 pripojení (60,10%) a OZ ZsVAK eviduje 45
žiadostí o pripojenie. Pre porovnanie uviedol v aglomerácii Šamorín je 2.781 kanalizačných
prípojok z toho bolo realizovaných 914 pripojení a evidujú 213 žiadostí o pripojenie.
Poslanec Karol Szitás položil dva dotazy, či by nebolo možné zmeniť systém
fakturácie podobne ako je to v prípade elektriny a plynu (mesačné zálohy a polročné, prípadne
ročné vyúčtovanie). Druhá otázka sa týkala prečerpávacích púmp, či sa neuvažuje s ich
výmenou, lebo sa veľmi často kazia a potom v celej obci cítiť nepríjemný zápach.
Pán starosta k prvej otázke dodal, že sa poinformuje o možnosti zmeny fakturácii,
k druhej otázke dodal, že sa uvažuje o zmene vlastníctva týchto prečerpávacích púmp a mali
by prejsť do majetku obcí, ale to až po ich výmenách a len bezplatným prevodom.
Nakoľko na programe nebolo viac bodov pán starosta poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie.

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 14.09.2011

Uznesenie č. 44

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
finančný príspevok 100,- € (slovom: Jednosto) pre Mestskú organizáciu Slovenského
zväzu záhradkárov Dunajská Streda na organizovanie výstavy „Plody Žitného ostrova –
Csallóköz gyümölcse 2011“.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 45

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
„Program odpadového hospodárstva Obce Rohovce pre roky 2011-2015“ bez
pripomienok.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 46

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

1. s c h v a ľ u j e
nákup kovových smetných nádob pre byty a domy v časti obce Štrkovec na náklady
obce

2. u k l a d á
Obecnému úradu zabezpečiť označenie nádob a distribúciu jednotlivým domácnostiam
do 31.12.2011.

Bc. Eugen Horváth

starosta obce

Uznesenie č. 47

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
podanie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Životné prostredie, prioritná os
4 odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného
zberu pod názvom „Zefektívnenie jestvujúceho systému separovaného zberu KO v obci
Rohovce“.
Výška celkových výdavkov na projekt:
Maximálne 200.000,00 €
Výška celkových oprávnených nákladov:
Maximálne 200.000,00 €
Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených
nákladov:
Maximálne 10.000,00 €
Spôsob spolufinancovania projektu:
Vlastné zdroje.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 48

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
informácie ohľadom podaného projektu „Úprava námestia v obci Rohovce“.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 49

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
informácie ohľadom podaného projektu „Cyklistický chodník“.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 50

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
informácie ohľadom podaného projektu „Chránená dieľňa“.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 51

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
informácie ohľadom podaného projektu „Moderná škola“.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 52

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
vyhodnotenie „Dní obce 2011“.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 53

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
Správu nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Rohovce o audite účtovnej
závierky za rok 2010 a Správu o overení súladu výročnej správy za rok 2010 s účtovnou
uzávierkou k 31.12.2010 pre Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 54

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
Správu Ing. Heleny Matúsovej hlavnej kontrolórky o kontrole vybavovania sťažností za
1. polrok 2011.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 55

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
Záznam Ing. Heleny Matúsovej hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej
kontroly kapitálových výdavkov obce za 1. polrok 2011.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 56

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
Záznam Ing. Heleny Matúsovej hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej
kontroly čerpania rozpočtu a stavu finančných prostriedkov k 30.06.2011.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 57

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
Záznam Ing. Heleny Matúsovej hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly pohľadávok
a záväzkov k 30.06.2011.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 58

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
Správu Anastázie Ambrusovej riaditeľky Materskej školy o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011 v Materskej škole
s vyučovacím jazykom maďarským Rohovce.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 59

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Prevádzkový poriadok materskej školy v vyučovacím jazykom maďarským Rohovce
vypracovaného v súlade so zákonom č. 527/2007 Z.z..

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 60

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
finančný príspevok 200,- € (slovom: Dvesto) pre Miestny spevácky zbor ľudových piesní
na úhradu cestovného autobusom na súťaž „Bíborpiros szép rózsa“ v Tešedíkove dňa
22. októbra 2011.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 61

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
finančný príspevok 200,- € (slovom: Dvesto) pre Miestnu organizáciu Zväzu invalidov
na úhradu cestovného autobusom na jednodňový výlet do Lehníc a Valtíc dňa 24.
septembra 2011.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Overovatelia:

..................................................
Ing. Monika Lászlóová
..................................................
Karol Szitás
Zapísal: Ondrej Csölle

