ROKOVANIE:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rohovciach otvoril starosta obce, Pálffy
Dezider. Pozdravil poslancov a pozvaných hostí. Konštatoval, že na zasadnutí poslanci sú
prítomní v počte 7, poslanec Ján Polaček a Ondrej Csölle je ospravedlnene neprítomný.
Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov Gašpara Horvátha a Kiss Štefana , za zapisovateľku Pirosku
Orbánovú. 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 11 uznesení . Uznesenia č. 210/2006,
211/2006, 212/2006, 213/2006 , 214/2006 , 215/2006 , 216/2006, 218/2006 , 219/2006
220/2006 neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému úradu ani starostovi.
Uznesenie č. 217//2006- bola uzavretá kúpnopredajná zmluva na parcelu . 172/1
Poslanci v pomere 7/0 schválili vyhodnotenie plnenia uznesení č. 210 – 220/2006.

Bod č. 2
Správa starostu o svojej činnosti
K tomuto bodu podal starosta krátku správu . Zaoberal sa kolaudáciami rodinných
domov, kolaudáciou športovej prezliekárne . Rokoval s príslušníkmi SPP Bratislava , nakoľko
v obci sú také úseky plynovodu, ktoré nie sú majetkoprávne usporiadané. SPP ponúka tri
varianty majetkoprávneho usporiadania : darovanie, dlhodobá nájomná zmluva alebo kúpa.
Starosta navrhol dva úseky, t.j. STL plynovodu-rozšírenie – vetva D-A Rohovce a
plynovodu – rozšírenie pre 8 RD predať za nadobúdateľnú cenu do majetku SPP a.s.
Bratislava. Na vybudovanú trasu na záhradníckej ulici navrhol uzavrieť dlhodobú nájomnú
zmluvu.
Poslanci v pomere 7/0 schválili odpredaj STL plynovodov vo vlastníctve obce
Rohovce podľa návrhu starostu a odovzdaním STL plynovodu PE D63 x 5,8 dl.
65,96m na parcele 112/1 do bezplatného nájmu a prevádzky SPP .
Ďalej starosta sa zúčastnil na rokovaniach ZPOŽHO , a zaoberal sa rozšírením domu
smútku , uzavretím kúpnopredajných zmlúv .
Poslanci v pomere 7/0 schválili správu starostu o svojej činnosti.

Bod č. 3
Interpelácie poslancov
Radványi Zoltán poslanec - žiadal pomoc ostatných poslancov , že v škole sú také
deti, ktorých rodičia nie sú sociálne odkázaní , ale žiak potrebuje pomoc. Navrhol vytvoriť
komisiu na pomoc takýchto detí.
Starosta obce – on navrhol v takýchto prípadoch žiadať príslušnú obec, ktorej
obyvateľom je rodič o jednorázovú podporu. Ďalej podal krátku informáciu o Kürtiovcoch.
Oni sú aj naďalej ubytovaní v ubytovni v Šamoríne. Náklady ubytovania mesačne 3500 Sk
hradí obec.
Poslanci v pomere 7/0 schválili, aby Obec Rohovce hradila náklady ubytovania
Gábora Kürtiho a Michala Kürtiho v ubytovni v Šamoríne mesačne vo výške 3500 Sk
s účinnosťou od 1. marca 2006 do 30. júna 2007 v rámci podpory bezdomovcov.
Gašpar Horváth poslanec - poukázal na vykonanie kontroly poskytnutých finančných
prostriedkov v Športovom klube v Rohovciach z dôvodu skončenia volebného obdobia.
Žiadal hlavného kontrolóra o doručenie správy o kontrole poslancom.
Poslanci v pomere 7/0 poverili hlavného kontrolóra vykonaním kontroly
čerpania poskytnutých finančných prostriedkov pre Športový klub v Rohovciach
z dôvodu skončenia volebného obdobia. Žiadali hlavného kontrolóra o doručenie správy
o kontrole poslancom do 10. decembra 2006.

Bod č. 4
Žiadosti obyvateľov
Starosta obce informoval poslancov so žiadosťou lekárničky, Sone Nagyovej o
predaj nebytových priestorov , ktoré slúžia ako lekáreň. Starosta vyjadril svoj názor, že on
nepodporuje predaj majetku obce, nakoľko obec môže ovplyvniť prevádzkovanie lekárne
len v tom prípade, ak zostane majetkom obce.
Gašpar Horváth poslanec – nakoľko lekárnička neuvádzala, že čo plánuje a
konkrétne aké problémy má, je veľmi ťažko rozhodnúť. On navrhol aj také riešenie, aby obec
financovala rozšírenie lekárne .
Poslanci v pomere 7 / 0 neschválili predaj nebytových priestorov , ktoré slúžia
ako lekáreň , ale sú ochotní rokovať o rozšírení a prestavbe lekárne. Žiadajú
lekárničku o spoluprácu v tejto veci.

Bod č. 5
Návrh na úpravu rozpočtu 2006

K tomuto bodu Piroska Orbánová , samostatná odborná referentka podala návrh na
úpravu rozpočtu za rok 2006. Starosta doplnil návrh o priznanie odmeny v sume 13 000 Sk
za zber údajov do kroniky za obdobie od r.1981 do r. 2005.
Príjmy:
Zdr.

Položka:

Druh:

zmena:

111
111

111 003
321

výnos dane
grant

+ 196 000
+ 49 000

úprava rozpočtu:
5 118
49 000

Výdavky:
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
71
111

01116 611
01116 632 001
01116 635 004
0170 651 002
04513 635 006
0820 632 001
0820 632 002
0820 633 001
0820 637 004
08209 633 011
08209 637027
0840 642 001
09601 635 006
0620 637 011
01116 637 003

správa-funkčný plat
správa-elen,plyn
správa- údržba strojov
splátka úrokov
údržba ciest
KD-elen,plyn
KD-voda
KD-interiérové vyb.
KD-všeobecmné služby
OKČKronika
Bežné transfery
Školská jedáleň-údržba
Námestie-projekt
Webová stránka

2 41 0660 717 003 Plynofikácia

+ 50 000
+ 30 000
+ 15 000
+ 10 000
- 100 000
+ 9 000
- 8 000
+ 17 000
+ 14 000
+ 5 000
+ 13 000
+ 2 000
+ 66 000
+ 35 000
+ 49 000

1 050 000
250 000
35 000
120 000
150 000
219 000
23 000
17 000
17 000
16 000
36 000
2 000
66 000
35 000
49 000

+ 38 000

118 000

Bežné výdavky obce budú predstavovať 7 124 tis. Sk, kapitálové výdavky 827 tis.
Sk . Výdavky ZŠ budú predstavovať 4 926 tis. Sk, Školského klubu 397 tis. Sk, Školskej
jedálne 630 tis. Sk. Výdavky spolu 13 904 tis. Sk.
Bežné príjmy obce budú predstavovať 12 873 tis. Sk, kapitálové príjmy 155 tis. Sk
. Príjmy ZŠ budú predstavovať 34 tis. Sk, Školského klubu 42 tis. Sk, Školskej jedálne 180
tis. Sk. Finančné operácie predstavujú 620 tis. Sk. Príjmy spolu: 13 904 tis. Sk.
Poslanci v pomere 7/0 schválili úpravu rozpočtu na rok 2006 podľa predloženého
návrhu.

Ďalej starosta podal návrh n a určenie účelu poskytnutých finančných prostriedkov v
sume 300 000 Sk pre ZŠ Rohovce. V januári a v apríli 2006 bola poskytnutá prechodná
finančná výpomoc pre ZŠ s VJM Rohovce. Táto suma bol preklasifikovaná na nenávratnú
dotáciu uznesením č. 216/2006 zo dňa 11.10.2006, ktorým bola schválená úprava rozpočtu na
rok 2006. Starosta navrhol určiť účel dotácie , a to na režijné náklady a údržbu.
Poslanci v pomere 7/0 schválili účel použitia dotácie na rok 2006 v sume 300 000
Sk pre ZŠ Rohovce, a to na: režijné náklady a údržbu.
Ďalej starosta podal návrh na odpísanie nevymáhateľných pohľadávok v sume 12 550
Sk , z toho 9000 Sk ako návratná sociálna výpomoc z roku 1999, 1000 Sk poplatok za TKO
z roku 2003 a 2550 Sk za vývoz smetí na smetisko z roku 1999.
Poslanci v pomere 7/0 schválili odpísanie nevymáhateľných pohľadávok v sume
12 550 Sk , z toho 9000 Sk ako návratná sociálna výpomoc z roku 1999, 1000 Sk
poplatok za TKO z roku 2003 a 2550 Sk za vývoz smetí na smetisko z roku 1999.
Ďalej starosta oboznámil poslancov so správou nezávislého audítora o overení ročnej
účtovnej závierky a výsledku hospodárenia za rok 2005. Audít vykonali Ing. Alojz Jajcayaudítor, licencia SKAU č. 289 aa Ing. Ján Lelkes –asistent audítora licencia SKAU č. 574 .
Z overenia ročnej účtovnej uzávierky nevyplynuli osobitné odporúčania na odstránenie
nedostatkov v správe majetku o vedení účtovníctva.
Poslanci v pomere 9/ 0 brali na vedomie správu nezávislého audítora o overení
ročnej účtovnej závierky a výsledku hospodárenia za rok 2005 .

Bod č. 6
Návrh na úpravu rozpočtu 2007
Starosta oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu na rok 2007. Celkové príjmy
predstavujú 12 159 tis. Sk, celkové výdavky 11 825 tis. Sk. Prebytok predstavuje 334 tis. Sk..
Finančné prostriedky pre ZŠ s VJM sú na úrovni roku 2006. Vo výdavkoch sú zahrnuté
zvýšené výdavky na réžiu , prepočítaný funkčný plat zamestnancov a funkcionárov a ďalšie
nevyhnutné náklady .
Poslanci v pomere 7/ 0 schválili rozpočet obce Rohovce na rok 2007 podľa
predloženého návrhu.

Bod č. 7
Schválenie VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálnej odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Rohovce za rok 2007
Starosta krátko komentoval obidva nariadenia a nenavrhol žiadne zmeny. Jednotlivé
sadzby zostávajú na úrovni roku 2005.

Poslanci v pomere 7/0 schválili VZN o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rohovce za
rok 2007 .

Bod č. 8
Rôzne
Poslanec Varga Peter – poďakoval členom Komisie pre sociálne veci za svoju prácu
počas celého volebného obdobia. Ďalej navrhol priznať štvrťročnú odmenu starostovi za II. a
III. štvrťrok 2006 vo výške 20 % z úhrnu mesačného platu za uvedené obdobie.
Poslanci v pomere 7/0 schválili štvrťročnú odmenu starostovi za II. a III.
štvrťrok 2006 vo výške 20 % z úhrnu mesačného platu za uvedené obdobie.
K tomuto bodu starosta oboznámil poslancov s výsledkami následnej finančnej
kontroly, zameranej na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu SR získaných z dodatočne
poukázaných prostriedkov U.S.Steel za rok 2005 v sume 300 tis. Sk na Rekonštrukciu
strechy materskej školy a jedálne. Kontrolou nedostatky neboli zistené.

Uznesenie č. 221
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
b e r i e na v e d o m i e
vyhodnotenie plnenia uznesení OZ č. 210 – 220.

Uznesenie č. 222
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
b e r i e na v e d o m i e
správu starostu o svojej činnosti za uplynulé obdobie .

Uznesenie č. 223
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
odovzdanie STL plynovodu PE D63 x 5,8 dl. 65,96 m na parcele č 112/1 v k.ú.Rohovce
do bezplatného nájmu a prevádzky pre SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava .

Uznesenie č. 224
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje

odpredaj STL plynovodov vo vlastníctve obce Rohovce
1. STL plynovod-rozšírenie – vetva D-A Rohovce , D63 x 5,8, dl. 196 m
2. Technická vybavenosť pre 8 RD rozšírenie plynovodu D90 x 5,2 dl. 362 m a 9 kusov
prípojok D32 x 3,0 dl. 59 m.
za nadobúdateľnú cenu do majetku SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava.

Uznesenie č. 225
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
aby Obec Rohovce hradila náklady ubytovania Gábora Kürtiho a Michala Kürtiho
trvale bytom Rohovce č. 256 v ubytovni SOU poľnohospodárske v Šamoríne mesačne
vo výške 3500 Sk s účinnosťou od 1. marca 2006 do 30. júna 2007 v rámci podpory
bezdomovcov.

Uznesenie č. 226
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
1. p o v e r u j e
hlavného kontrolóra
vykonaním kontroly čerpania poskytnutých finančných
prostriedkov v roku 2006 pre Športový klub v Rohovciach z dôvodu skončenia
volebného obdobia.
2.ž i a d a j ú
hlavného kontrolóra o doručenie správy o kontrole poslancom do 10. decembra 2006.

Uznesenie č. 227
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
neschvaľuje
predaj nebytových priestorov , ktoré slúžia ako lekáreň , ale sú ochotní rokovať o
rozšírení a prestavbe lekárne. Žiadajú lekárničku o spoluprácu v tejto veci.

Uznesenie č. 228
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
s c h v a ľ u j e úpravu rozpočtu na rok 2006 nasledovne:
Príjmy:

bežné:

kapitálové:

obec:

12 873 000

155 000

finančné operácie:
620 000

ZŠ s VJM:

34 000

-

-

Školský klub

42 000

-

-

180 000

-

-

Školská jedáleň:

Spolu príjmy:

13 129 000

155 000

Výdavky:

bežné:

kapitálové:

obec:

7 124 000

827 000

-

ZŠ s VJM:

4 926 000

-

-

Školský klub:

397 000

-

-

Školská jedáleň

630 000

-

-

Spolu výdavky:

13 077 000

Rozdiel:

827 000

+ 52 000

620 000_____
finančné operácie:

_________________-_______

- 672 000

Príjmy celkom:
Výdavky celkom:

+ 620 000

13 904
13 904

Uznesenie č. 229
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
určí
účel použitia dotácie na rok 2006 v sume 300 000 Sk pre ZŠ Rohovce, a to na: režijné
náklady a údržbu.

Uznesenie č. 230
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
odpísanie nevymáhateľných pohľadávok v sume 12 550 Sk , z toho :
- 9000 Sk ako návratná sociálna výpomoc z roku 1999,
- 1000 Sk poplatok za odvoz TKO z roku 2003
- 2550 Sk za vývoz smetí na smetisko z roku 1999.

Uznesenie č. 231
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
b e r i e na v e d o m i e
správu nezávislého
audítora o overení ročnej účtovnej závierky a výsledku
hospodárenia za rok 2005 .

Uznesenie č. 232
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje

rozpočet na rok 2007 nasledovne:

Príjmy:

bežné:

kapitálové:

obec:

11 903 000

0

finančné operácie:
0

ZŠ s VJM:

34 000

-

-

Školský klub

42 000

-

-

180 000

-

-

Školská jedáleň:
Spolu príjmy:

12 159 000

0

Výdavky:

bežné:

kapitálové:

obec:

6 322 000

0

ZŠ s VJM:

4 476 000

-

-

Školský klub:

397 000

-

-

Školská jedáleň

630 000

-

-

Spolu výdavky:

11 825 000

Rozdiel:

0_____

finančné operácie:
-

0 _________________-_______

+ 334 000

0

Príjmy celkom:
Výdavky celkom:

0
12 159
11 825

Uznesenie č. 233
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Rohovce za rok 2007.

Uznesenie č. 234
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje

štvrťročnú odmenu starostovi za II. a III. štvrťrok 2006 vo výške 20 % z úhrnu
mesačného platu za uvedené obdobie.
Nakoľko na programe viac bodov nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a
ukončil zasadnutie.
starosta obce:

Pálffy Dezider
Overovatelia:
………………………………
Gašpar Horváth
……………………………..
Štefan Kiss
Zapísala: Orbánová

