ROKOVANIE:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rohovciach otvoril starosta obce, Bc. Eugen
Horváth. Pozdravil poslancov, hostí a prítomných obyvateľov. Konštatoval, že na zasadnutí
sú prítomní poslanci v počte 9. Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať
a uznášať sa. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Domonkos Ladislava a Gašpara
Horvátha,
za zapisovateľku Ing. Pirosku Orbánovú. Poslanci v pomere 9/0 schválili
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 8 uznesení. Uznesenia č. 102, 103,
105, 106 107, 108 a 1091 neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému úradu ani
starostovi.
Uznesenie č. 104– starosta zatiaľ nenašiel vhodného odborníka na činnosť v oblasti
stavebníctva pre Obec Rohovce.

Bod č. 2
Interpelácie poslancov
Ondrej Csölle poslanec - žiadal informáciu ohľadom výstavby bytov.
Zoltán Radványi Ing.
v jednotlivých uliciach.

poslanec – prečo je prerušená výstavba kanalizácie

Karol Szitás poslanec – poukázal na poškodenie podlahy v školskej jedálni.
Starosta- o byty je veľký záujem, výstavbu začínajú na jeseň 2008. Kanalizácia bola
prerušená z dôvodu vysokej spodnej vody. Poškodenie podlahy v školskej jedálni bude
vyriešená v rámci reklamácie.

Bod č. 3
Prerokovanie žiadostí
Oboznámil poslancov so žiadosťou riaditeľky Materskej školy o kúpu nových
detských stoličiek v počte 10 . V školskom roku 2008/2009 počet detí bude vyšší oproti
predchádzajúcemu školskému roku a preto potrebujú viac stoličiek.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili nákup stoličiek
v počte 10 kusov pre Materskú školu v Rohovciach .

Bod č. 4
Prerokovanie prevádzky Materskej školy v Rohovciach
K tomuto bodu vystúpila Anastázia Ambrusová , riaditeľka MŠ Rohovce. Na
školský rok 2008/2009 počet zapísaných detí je 27, od septembra ich počet bude 24. Podľa
nového zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene
a doplnení niektorých zákonov maximálny počet detí na 1 učiteľku môže byť 21. Z toho
dôvodu navrhla prijať ďalšiu pedagogickú pracovníčku na 80 % pracovný úväzok. V tomto
prípade doobeda budú dve učiteľky a dve samostatné triedy , a poobede bude spojená trieda s
1 učiteľkou. Deti, ktorých matky nie sú v pracovnom pomere, budú môcť navštevovať
Materskú školu len doobeda.
Rozprava:
Zoltán Radványi Ing. poslanec - žiadal informáciu o počte detí z Trnávky .
Dezider Pálffy poslanec – zápis do Materskej školy je v marci každého roka. Počas
roka podľa neho netreba prijímať ďalšie deti.
Starosta – počet detí z Trnávky bude 3. V súvislosti s prijatím ďalšej učiteľky MŠ
úväzok upratovačky bude znížená na 60 %. Uviedol, že prijímanie detí do MŠ treba riešiť
aj v priebehu školského roka , žiadosti treba posudzovať individuálne.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili prijatie ďalšieho
pedagogického pracovníka - učiteľku MŠ do pracovného pomeru na dobu určitú od
1.9.2008 do 30.6.2009 na 80 % pracovný úväzok .

Bod č. 5
Prerokovanie prevádzky Základnej školy v Rohovciach
K tomuto bodu vystúpila riaditeľka ZŠ, Ilona Bodó. Poznamenala, že nový školský
zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení
niektorých zákonov bol uverejnený 2. júla 2008 a vykonávacia vyhláška č. 320/2008 Z.z. až
23. augusta 2008. Zmeny v tomto školskom roku sa týkajú len 1. a 5. ročník, v ostatných
ročníkoch nebudú zmeny. V dôsledku získania finančných prostriedkov v rámci
dohodovacieho konania finančné prostriedky na tento rok budú postačujúce. V letných
mesiacoch sa podarilo uskutočniť opravu podlahy a veľké upratovanie v telocvični. Počet
detí v novom školskom roku bude klesať o 4 deti . V prvom ročníku bude 7 detí.
Rozprava:
Zoltán Radványi poslanec- prejavil nesúhlas s výučbou etickej výchovy , nakoľko
náboženstvo je povinným predmetom. Poukázal na zníženie hodín z matematiky v piatom
ročníku.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie správu
riaditeľky ZŠ Rohovce Ilony Bodó o prevádzke ZŠ Rohovce v školskom roku 2008/2009.

Bod č. 6
Prerokovanie všeobecne záväzného nariadenia obce
o príspevkoch v materskej škole a v základnej škole
K tomuto bodu starosta oboznámil poslancov s návrhom VZN obce Rohovce o
príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za pobyt v materskej škole, školskom klube
detí a za stravovanie v školskej jedálni. Navrhol určiť mesačnú výšku príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 150,63 Sk/ 5 euro/, na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí vo výške 105.44 Sk
/ 3,50 euro/.V oblasti školského stravovania od 1 septembra 2008 zákonný zástupca dieťaťa
alebo žiaka prispieva len na nákup potravín . Vzhľadom na skutočnosť , že v rámci
Slovenskej republiky sú rozdielne cenové relácie v dodávkach potravín, MŠ SR pre
stanovenie výšky príspevku na stravovanie určilo rozpätie finančných pásiem, na základe
ktorých riaditelia škôl , školských zariadení a zriaďovatelia všeobecne záväzným
nariadením stanovia výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni. Starosta navrhol určiť
čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie detí v školskej jedálni nasledovne:
MŠ- 1-6 rokov
30 Sk / desiata, obed, olovrant/- 1,00 euro/
6-11 rokov- hlavné jedlo
25 Sk / 0.83 euro/
6-11 rokov – desiata
7 Sk /0.23 euro/
11-15 rokov-hlavné jedlo
27 Sk /0.90 euro/
11-15 rokov –desiata
7 Sk/ 0.23 euro/
od 15 rokov
30 Sk/ 1.00 euro/
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili návrh VZN obce
Rohovce o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za pobyt v materskej škole,
školskom klube detí a za stravovanie v školských jedálňach s navrhnutými zmenami
s účinnosťou od 1.9.2008.

Bod č. 7
Schválenie Doplnku č. 1/2008 Územného plánu obce Rohovce
K tomuto bodu starosta oboznámil poslancov so stanoviskom Krajského stavebného
úradu v Trnave k návrhu Doplnku č. 01/2008 Územného plánu obce Rohovce
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie
stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave k návrhu Doplnku č. 01/2008
Územného plánu obce Rohovce ako aj zapracované pripomienky k návrhu Doplnku č.
01/2008 Územného plánu obce Rohovce a schválili Doplnok č. 01/2008 Územného plánu
obce Rohovce a VZN obce Rohovce č. 4/2008 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Doplnku č. 01/2008 Územného plánu obce Rohovce.

Bod č. 8
Rôzne
K tomuto bodu starosta oboznámil poslancov so žiadosťou spoločnosti ALFA WIND
SK s.r.o so sídlom Rožňavská 1, Bratislava o umiestnenie veterného parku v k.ú. Rohovce za
účelom výroby elektrickej energie.
Rozprava:
Csölle Ondrej poslanec – nesúhlasil s umiestnením, nakoľko veterné elektrárne sú
veľmi hlučné a vôbec nie sú vhodné v tejto lokalite.
Zoltán Radványi poslanec – tiež nesúhlasil, nie sú vhodné na naše územie.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania nesúhlasili s výstavbou
veterného parku v k.ú. Rohovce.
Ďalej starosta informoval poslancov s oplotením športového ihriska, materiál už je
zakúpený, stĺpce a brány sú hotové. Vyhlásil brigádu na deň 13. septembra 2008.
Ďalej starosta oboznámil poslancov s vyhodnotením Obecného dňa. Písomné
vyhodnotenie poslanci obdržali spolu s pozvánkou.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili vyhodnotenie
Obecného dňa 2008.
Ďalej Obecný úrad Topoľníky podal žiadosť o finančnú výpomoc na zmiernenie
následkov mimoriadnej udalosti v dôsledku nepriaznivého počasia . Starosta navrhol priznať
10 Sk / 0.33 euro na 1 obyvateľa , t.j. celkom 11 000 Sk. /365.13 euro /
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili finančný
príspevok na zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti v dôsledku nepriaznivého
počasia pre obec Topoľníky vo výške 10 Sk / 0.33 euro na 1 obyvateľa , t.j. celkom
11 000 Sk. /365.13 euro /
Ďalej starosta načrtol situáciu na zbernom dvore v Trnávke. V súčasnosti nie je
možnosť vynášať zelený odpad na tento zberný dvor. Hľadajú rôzne riešenia, ale situácia je
taká, že pravdepodobne do konca roka obyvatelia musia zbierať zelený odpad vo svojich
záhradách.
Ďalej poukázal na kritický fyzický stav služobného auta. Oprava by bola nákladná.
Navrhol kúpiť nové auto. Doporučil poslancom, aby sa nad tým zamýšľali a svoje návrhy
podali na nasledujúcej schôdzi. Starosta tiež pripraví svoj návrh aj vo forme možného
financovania kúpy nového služobného auta.
Ďalej poukázal na dôležitosť informovania obyvateľov so zavedením eura od
1.1.2009. Treba informovať hlavne starých občanov, aby ich neokradli. Požiadal poslancov,
aby boli nápomocní pri informovaní obyvateľov.

Ďalej informoval poslancov, že dňa 6. septembra sa uskutoční návšteva divadla
v Komárne na rockovú operu István a király, kde jednu hlavnú postavu hrá náš občan Juraj
Derzsi. Ďalším kultúrnym podujatím bude Folklórny večierok dňa 14. septembra, kde budú
vystupovať okrem profesionálnych spevákov aj amatéri - obyvatelia našej obce.

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

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Overovatelia:
........................................................................
Ladislav Domonkos

........................................................................
Gašpar Horváth

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 27.8.2008
Uznesenie č. 110
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
nákup stoličiek v počte 10 kusov pre Materskú školu v Rohovciach .

Uznesenie č. 111
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
prijatie ďalšieho pedagogického pracovníka - učiteľku MŠ do pracovného pomeru na
dobu určitú od 1.9.2008 do 30.6.2009 na 80 % pracovný úväzok .

Uznesenie č. 112
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na

vedomie

správu riaditeľky ZŠ Rohovce Ilony Bodó o prevádzke ZŠ Rohovce v školskom roku
2008/2009.

Uznesenie č. 113
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
návrh VZN obce Rohovce o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za pobyt
v materskej škole, školskom klube detí a za stravovanie v školských jedálňach
s navrhnutými zmenami s účinnosťou od 1.9.2008.

Uznesenie č. 114
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

A, b e r i e n a v e d o m i e
1. stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave č. KSÚ-OÚP-00795/2008/Ti
k návrhu Doplnku č. 01/2008 Územného plánu obce Rohovce
2. zapracované pripomienky k návrhu Doplnku č. 01/2008 Územného plánu obce
Rohovce

B, s c h v a ľ u j e
1. Doplnok č. 01/2008 Územného plánu obce Rohovce
2. VZN obce Rohovce č. 4/2008 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Doplnku č. 01/2008
Územného plánu obce Rohovce.

Uznesenie č. 115
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

neschvaľuje
výstavbu veterného parku v k.ú. Rohovce.

Uznesenie č. 116
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

b e r i e na v e d o m i e
vyhodnotenie Obecného dňa 2008.

Uznesenie č. 117
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
finančný príspevok na zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti
v dôsledku
nepriaznivého počasia pre obec Topoľníky vo výške 10 Sk / 0.33 euro / na 1 obyvateľa ,
t.j. celkom 11 000 Sk. /365.13 euro /

starosta obce:
Bc. Eugen Horváth

