ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
zo dňa 15.07.2009
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. Dvaja poslanci Ing. Zoltán Radványi a Ing. Monika Lászlóová sú
neprítomní ospravedlnene. Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať
a uznášať sa. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Gašpara Horvátha a Štefana Rublika.
Za zapisovateľku Zuzanu Vasovú. Poslanci v pomere 7/0 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 6 uznesení. Uznesenia č. 165 až 168
neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému úradu ani starostovi.
Uznesenie č. 163 – finančný príspevok 4€ / žiaka na usporiadanie školy v prírode v
Pružine bol vyplatený.
Uznesenie č.164 – vo veci zriadenia verejnej lekárne v obci Rohovce bolo oznámené
žiadateľovi, že obec Rohovce podľa platných právnych noriem nemá námietky voči zriadeniu
verejnej lekárne.

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

Bod č. 3
Prerokovanie žiadostí

Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Dobrovoľného hasičského zboru
a príslušníkov OHZ o pomoc pri kúpe hasičskej cisterny LIAZ CAS 25 RTHP 706 rok výroby
1983, najazdené 10 000 km , čerstvo po STK za výnimočnú nízku cenu. Obec Rapotín
( Česká republika) je ochotná predať za 2000 € ale ponuka platí len do konca augusta .
Miestni hasiči v tomto roku už kúpili historickú striekačku a majú objednanú zástavu, preto
nemajú dostatok financií na kúpu. Naznačil, že kúpa, prepis poistenie a pod. by stálo okolo
3 300 €. V súvislosti s kúpou však pán starosta vyhlásil, že požiarnu Aviu musíme predať
nakoľko obec nemá dostatok financií na to, aby sme udržali obe hasičské vozidlá. Zároveň
predložil aj návrh na presun položiek v rozpočte v rámci výdavkov na požiarnu ochranu, aby
sme mohli kúpiť požiarne vozidlo LIAZ.

Štefan Lentulay –veliteľ DHZ Rohovce – oznámil, že spotreba tohto auta je väčšia,
v lete by sa dalo z neho aj polievať, má väčšiu výkonnosť v prípade potreby zásahu. Už
prebiehalo rokovanie o možnej kúpe terajšieho hasičského vozidla (bez výbavy) s obcou
Čilizská Radvaň, ale treba sa ešte dohodnúť na cene. Vysvetlil, že kúpou tejto cisterny, by
obec získala novšiu a lepšiu techniku. Neboli by sme odkázaní na hydrantovú sieť, ktorá skôr
nefunguje ako funguje. Výbava auta je taká istá ako na Avii. Liaz má vstavanú striekačku PS
12 a 3 500 l nádrž. Je vhodný aj na polievanie ulíc a verejnej zelene pri letných horúčavách,
menšie požiare suchého porastu sa dajú s ním ľahko zdolať.
Horváth Gašpar poslanec –sa spýtal, či nezamrzne voda v nádrži v zime.
Starosta- budova požiarnej zbrojnice je dobre zateplená ešte tam doposiaľ nič
nezamrzlo. Uviedol, že okrem iného treba dobre prezrieť aj pneumatiky nakoľko kúpa nových
by znamenal ďalšie značné výdavky.
Pálffy Dezider poslanec- prihovoril za kúpu tejto požiarnej techniky, nakoľko obec
získa v podstate lepšiu techniku. Navrhol odhlasovať aj predaj požiarneho auta AVIA.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili kúpu hasičskej
cisterny LIAZ CAS 25 RTHP 706 za cenu 2 000 €.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili predaj
hasičského vozidla značky AVIA minimálne za cenu 2 000 €.
Pán starosta oboznámil poslancov so žiadosťou firmy ZIPP o súčinnosť pri
vysporiadaní vlastníkov pozemkov nakoľko pri stavebných prácach zasahujú aj do častí
pozemkov, ktoré sú v súkromnom vlastníctve a preto je nutné oficiálne vysporiadať zmeny
na pozemkoch. V zmysle platných predpisov je možné majetkovo – právne vysporiadanie
formou zriadenia vecného bremena, odkúpením časti pozemkov alebo v krajnom prípade
vyvlastnením vo verejnom záujme.
Dezider Pálffy poslanec – uviedol, že žiadne cesty nie sú v súkromnom vlastníctve,
preto nenavrhuje zriadenie vecného bremena na cesty, ktoré sú vo vlastníctve obce.
Starosta obce tlmočil aj právny názor právnika obce, podľa ktorého tiež nevidí dôvod
na zriadenie vecného bremena na verejných priestranstvách. Ďalšie rokovania s firmou ZIPP
na túto tému bude viesť v zmysle odznelých názorov.
Starosta – informoval poslancov s návrhom pána Bulkóa so zámenou rodinného
domu č. 123 (pamätný dom ) na pozemok medzi učiteľskou bytovkou a telocvičňou na
vybudovanie tenisového ihriska o rozlohe cca. 800m2.
Karol Szitás poslanec- poznamenal, že je proti výmene tohto pozemku. Postoj
obecnej rady k tejto veci bol tiež negatívny.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania boli proti zámene
rodinného domu súpisné číslo 123 s pozemkom za pozemok medzi učiteľskou bytovkou
a telocvičňou o rozlohe cca 800 m2.
Pán starosta – ďalej uviedol, že na Kasárenskej ulici nie sú vysporiadané všetky
pozemky. Pozemok č. 172/8 susediaci s areálom základnej školy v súčasnosti patrí pod
Slovenský pozemkový fond a oni určia kúpnu cenu. Pripomenul, že učiteľská bytovka vrátane
pozemku pod touto bytovkou je predaná, ale k tomu patriaci dvor je vo vlastníctve obce.
Pozemok č. 172/8 by chcel odkúpiť od SPF za účelom usporiadania hranice medzi areálom
základnej školy( pozemok č.173/1) a areálom patriacim k vojenským bytovkám ( pozemok č.
172/2) podľa predloženého návrhu.

Dezider Pálffy poslanec- navrhol, aby sme začali konať vo veci ďalších
nevysporiadaných parciel od SPF.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili návrh na
vysporiadanie pozemku č. 172/8 prípadne iných parciel od Slovenského pozemkového
fondu, ktoré sú v záujmových územiach obce.

Dezider Pálffy poslanec- pripomenul, že obyvatelia bytovky súp.č. 104 sa pri kúpe
bytov zaviazali, že po skolaudovaní verejnej kanalizačnej siete sa pripoja priamo na túto sieť.
Vzhľadom k tomu, že v tejto časti obce bola verejná kanalizačná sieť odovzdaná do užívania
ešte v decembri 2007 navrhol, aby boli obyvatelia tejto bytovky vyzvaní k napojeniu sa na
verejnú kanalizačnú sieť.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania súhlasili, aby boli
upovedomení obyvatelia domu č.104, s tým aby do termínu 31.októbra 2009 sa napojili
priamo na verejnú kanalizačnú sieť.

Pán starosta- informoval poslancov so žiadosťou JOSTAV s.r.o. o súhlas s užívaním
alebo prenájom časti parciel č.134/17(cca. 414m2 )a 134/44(cca.50m2) zatiaľ pre JOSTAV
s.r.o. a po kolaudácii bytovky na budúcich vlastníkov bytov za účelom zriadenia parkoviska
so zlučovačom ropných látok. Po konzultácii s geodetom došli k záveru, že bude
jednoduchšie vymerať si zvlášť pozemok na tento účel do 500 m2 so zmenou kultúry súčasnej
na ostatné resp. zastavané plochy. Problém je iba v tom, že nesúhlasí zaknihovaná veľkosť
parcely č. 134/7 so skutočnosťou, je tam rozdiel cca 300 m2 . Najprv sa teda musí nájsť chyba
v katastrálnom operáte a následne môžeme pristúpiť k odlúčeniu parcely za účelom
vybudovania parkoviska a prenajať pozemok pod parkoviskom podľa predloženej žiadosti.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania zobrali na vedomie
pripravovanú opravu v katastrálnom operáte a súhlasili s prenajatím pozemku za
účelom vybudovania parkoviska so zlučovačom ropných látok na novo zriadenej parcele
pri bytovke na parcele č. 134/69 v k.ú. Rohovce.

Bod č. 4
Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
K tomuto bodu vystúpil Attila Szabo hlavný kontrolór obce– konštatoval, že vykonal
kontrolu hospodárenia za II. polrok 2008 v Základnej škole s VJM v Rohovciach, na
Obecnom úrade v Rohovciach, v ZO Dobrovoľného hasičského zboru a v Športovom klube
v Rohovciach. V týchto subjektoch neboli zistené žiadne nedostatky. Kontrolou vykonanou v
Školskej jedálni pri ZŠ v Rohovciach našiel chyby z toho dôvodu, že neboli priložené
dodacie listy a niekde chýbali podpisy o prevzatí drobného tovaru. Navrhol uskutočniť
následnú kontrolu na zistenie, či nedostatky vytknuté kontrolou boli odstránené.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania zobrali na vedomie správu
hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách vedenia účtovníctva a hospodárenia na
Obecnom úrade v Rohovciach , v ZO Dobrovoľného hasičského zboru v Športovom
klube v Rohovciach a v Školskej jedálni pri ZŠ v Rohovciach.

Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania a schválili vykonanie
následnej kontroly v Školskej jedálni pri ZŠ v Rohovciach.

Bod č. 5
Správa nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky za
rok 2008
Starosta podal krátke informácie o predloženej správe nezávislého audítora o overení
ročnej účtovnej závierky za rok 2008. Audítor konštatoval, že účtovníctvo obce je vedené
podľa platných právnych predpisov bez nedostatkov.

Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie správu
nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2008.

Bod č. 6
Rôzne
6.1 Pán starosta oznámil poslancom, že pozemok Zberného dvora je vymeraný a jeho
hranice sú vytýčené. Zmluva o dotáciu bola podpísaná predstaviteľmi ZOHŽO, realizácia
výstavby zberného dvora sa uskutoční firmou BALA. Stavba bude v priebehu dvoch až troch
mesiacov dokončená. O prevádzkovanie sa naďalej zaujíma firma DARUTIL s.r.o..
Karol Szitás poslanec- zaujímal sa, či je v projekte aj nový kontajner .
Starosta –vysvetlil, že v tej sume nie je obsiahnutý kontajner, stavba bude
uskutočnená podľa projektovej dokumentácie na základe stavebného povolenia, bude
umiestnená UNIMO bunka pre obsluhu a prístrešok pre elektroodpad.
6.2 Pán starosta – informoval poslancov so zmenou a doplnkom územného plánu č.
2/2009.
V rozprave na túto tému vystúpili poslanci Ondrej Csölle a Dezider Pálffy a vyjadrili nesúhlas
s plánovanou ulicou smerom k pozemku 2/47, časť ktorého sme uznesením predali
manželovcom Henczovcom za účelom zriadenia malého dvora pred rodinným domom.
Požiadali starostu, aby pri príprave čistopisu bol zohľadnený aj tento predaj.
6.3 Pán starosta -ďalej informoval, že sme ako mikroregión DM neuspeli v projekte
LEADER. Uspeli sme však v projekte cezhraničnej spolupráce s Maďarskou republikou za
účelom prípravy projektu na vybudovanie nových cyklistických trás. V súčasnosti jednotlivé
zapojené obce pripravujú spoločnú trasu cyklistickej cesty. V Rohovciach navrhol riešiť
napojenie od Trnávky smerom na kompu (prípadne aj pred kaštieľom) a od Holíc popri
inundačnom kanáli s vjazdom do Rohoviec vedľa bývalých kasární a následným napojením
cez stred obce na kompu v Kyseliciach.
6.4 Revitalizácia obecnej zóny – pán starosta informoval, že prebieha pripomienkové

konanie k projektu, má v zámere podať žiadosť o stavebné povolenie v priebehu budúceho
týždňa.
6.5 Pán starosta -ďalej informoval, že podpísal s úradom vlády dotáciu na výstavbu
viacúčelového ihriska. V pondelok 13. júla boli rozposlané žiadosti o poskytnutie cenových
ponúk na výstavbu ihriska, termín na odovzdanie cenových ponúk je 22.júla do 17.00 hodiny.
Aj napriek tomu, že je to zákazka s nízkou hodnotou navrhol založiť si komisiu na
vyhodnotenie cenových ponúk v zložení: Csölle Ondrej, Rublik Štefan, Szitás Karol, Horváth
Gašpar, Herberger Matej, Szabo Attila a starosta.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili založenie komisie
na vyhodnotenie cenových ponúk na výstavbu viacúčelového ihriska.
6.6. V tomto bode pán starosta vyhodnotil deň obce 2009. Na základe ohlasov
konštatoval, že sa nám aj napriek nepriaznivému počasiu obecný deň vydaril. Vďaka
sponzorom a podpore Ministerstva obrany SR a Trnavského samosprávneho kraja sme minuli
z rozpočtu na celú akciu približne 1.200 €. Sponzorom podujatia boli rozoslané ďakovné
listy.

Nakoľko na programe nebolo viac bodov, starosta poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce
Overovatelia:
..................................................
Štefan Rublik
..................................................
Gašpar Horváth
Zapísala: Vasová

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 15.07.2009

Uznesenie č. 169

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
kúpu hasičskej cisterny LIAZ CAS 25 RTHP 706 za cenu 2 000 €.

Uznesenie č. 170

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
predaj hasičského vozidla značky AVIA minimálne za cenu 2 000 €.

Uznesenie č. 171

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

neschvaľuje
zámenu rodinného domu súpisné číslo 123 s pozemkom za pozemok medzi učiteľskou
bytovkou a telocvičňou o rozlohe cca 800 m2.

Uznesenie č. 172

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
návrh na vysporiadanie pozemku č. 172/8 prípadne iných parciel od Slovenského
pozemkového fondu, ktoré sú v záujmových územiach obce.

Uznesenie č. 173

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

súhlasí
aby boli upovedomení obyvatelia domu č.104, s tým aby do termínu 31.októbra 2009 sa
napojili priamo na verejnú kanalizačnú sieť.

Uznesenie č. 174

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
pripravovanú opravu v katastrálnom operáte a

súhlasí
s prenajatím pozemku za účelom vybudovania parkoviska so zlučovačom ropných látok
na novo zriadenej parcele pri bytovke na parcele č. 134/69 v k.ú. Rohovce.

Uznesenie č. 175

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách vedenia účtovníctva
a hospodárenia na Obecnom úrade v Rohovciach , v ZO Dobrovoľného hasičského
zboru v Športovom klube v Rohovciach a v Školskej jedálni pri ZŠ v Rohovciach.

Uznesenie č. 176

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
vykonanie následnej kontroly v Školskej jedálni pri ZŠ v Rohovciach.

Uznesenie č. 177
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2008.

Uznesenie č. 178

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
založenie komisie na vyhodnotenie cenových ponúk na výstavbu viacúčelového ihriska.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

