Obec Rohovce
Obecný úrad 930 30 Rohovce č. 164
IČO: 00305715; DIČ: 2021168985, e-mail: starosta@rohovce.sk
tel.: 031/5598227, 031/5598282, 031/5598504; fax: 031/5504171
___________________________________________________________________________
Číslo: 78-5/2019
V Rohovciach dňa 30.09.2019

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prítomní podľa prezenčnej listiny v prílohe č. 1.
NÁVRH PROGRAMU :
1. Otvorenie- kontrola plnenia uznesení
2. Interpelácie poslancov
3. Prerokovanie žiadostí
4. Rôzne

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Zoltán László, starosta obce. Privítal
všetkých prítomných a informoval, že sú prítomní deviati poslanci a zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné. Pán starosta konštatoval, že v zmysle § 3 zákona č. 184/1999 Z.z.
o používaní jazyka národnostných menšín, zasadnutie môže byť vedené v maďarskom jazyku
ak tým všetci poslanci súhlasia a všetci prítomní ovládajú maďarský jazyk. Pán starosta
predložil návrh na určenie overovateľov zápisnice a návrh na určenie zapisovateľa.
Overovatelia zápisnice: Horváth Pál, Hervay Rozália,Mgr.
Zapisovateľ:
Monika Fehérová
Pán starosta predložil na hlasovanie návrh programu zasadnutia OZ, ktorí poslanci
obdržali doručené poštou a niektoré návrhy boli pripravené poslancom pred začiatkom
zasadnutia v písomnej forme.
Návrhy poslancov na zmenu, alebo doplnenie bodov programu neboli.
1.
2.
3.
4.

PROGRAM :
Otvorenie
Interpelácie poslancov
Prerokovanie žiadostí
Rôzne

Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva zo dňa 13/06/2019
(č. 47-58) predložil starosta obce. Uznesenie č.49/2019 boli oslovení majiteľa susedných
parciel, kde starosta uviedol, že otázky prípadne postup plnenia úlohy zodpovie na konci
v bode rôzne. Uznesenie č. 50/2019 podanie Žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy
číslo V. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2019 zverejnenej zo dňa 07.05.2019
s názvom: „Požiarna zbrojnica-prestavba a prístavba“ zatiaľ obec Rohovce nedostala

odpoveď. Ostatné uznesenia boli splnené, prípadné otázky k uzneseniam zodpovie v bode
rôzne.
Uznesenie č. 63/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
1) s c h v a ľ u j e
a) overovateľov zápisnice a zapisovateľa,
b) program zasadnutia;
2) b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ zo dňa 13.06.2019
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomný na hlasovaní:

9
0
0
0

K bodu 2. Interpelácie poslancov
Neboli žiadne interpelácie.

K bodu 3. Prerokovanie žiadostí obyvateľov
3.1. Starosta obce Zoltán László oboznámil poslancov so žiadosťou Základnej školy s VJM
-Alapiskola Rohovce o zabezpečenie kombinovaného sporáka do Školskej jedálne pri ZŠ
s VJM z dôvodu nerentabilnej opravy súčasného sporáka. Starosta zdôraznil, že rozpočet obce
na rok 2019 neobsahuje nákup nového kombinovaného sporáka, z toho dôvodu Obecné
zastupiteľstvo musí schváliť obstaranie sporáka z kapitálového rozpočtu obce. Na základe
troch cenových ponúk najvýhodnejšia cena kombinovaného sporáka so 4 horákmi typu SPE940-SC rozmeru 900x900x900mm s montážou a prepravou bola 2902 €. Zmena rozpočtu
bude realizovaná pri najbližšej úprave rozpočtu v novembri 2019, objednávka realizovaná
v mesiaci október , dodacia lehota je 30.11.2019. Hodnota sporáka v sume 2902 € bude
odpočítaná z odvedených príjmov za réžiu školskej jedálne.
Uznesenie č. 64/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
nákup nového kombinovaného sporáka so 4 horákmi typu SPE-940-SC rozmeru
900x900x900mm s montážou a prepravou v hodnote 2902 € do Školskej jedálne pri
ZŠ s VJM -Alapiskola Rohovce.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

9
0
0
0

3.2. Žiadosť obyvateľa Újhelyi Viliam, ktorý chcel predĺžiť nájomnú zmluvu. Prenajíma
sklad, na mieste kde bol bývalý obchod s rozličným tovarom v Rohovciach pri pošte rozloha
35m2, súpisné číslo 153. (spis číslo 565/2019) Doteraz platil štvrťročne 280€ za prenájom.

Uznesenie č. 65/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na rok, na nebytové priestory v Rohovciach, vo výške
280 €
štvrťročne s mesačnou výpovednou lehotou
pre Újhelyi Viliama, bytom
Rohovce 101.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

9
0
0
0

3.3. Žiadosť o zavedení kanalizácie a vodovodu na ulici parc.č.151/1 v k. ú. Rohovce, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie. Žiadosť podpísali všetci, ktorí na tej ulici bývajú dňa
05.08.2019 . Pán starosta kontaktoval geodeta, ktorý už zameral ulicu a následne sa bude
vyhotovovať projekt na zavedenie kanalizácie a vody na danej ulici. Bude sa to riešiť cez
dotáciu na vybudovanie kanalizácie a vodovodu na spomínanej ulici. Aj budovu na
futbalovom ihrisku treba zapojiť na kanalizáciu. Možná alternatíva je napojiť sa na
kanalizáciu Urbariátu (možná dohoda, treba s tým počítať)
Uznesenie č. 66/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
a) projekt na kanalizáciu a vodovodu na ulici parc.č.151/1 v k.ú. Rohovce
b) podanie žiadosti na Environmentálny fond o dotáciu názvom „Špecifikácia činností
podpory na rok 2020 OBLASŤ B: Ochrana a využívanie vôd“
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

9
0
0
0

K bodu 4. Rôzne
4.1. Ing. Helena Matúsová hlavná kontrolórka v rámci schváleného harmonogramu
vykonávania kontrol na 2. polrok 2019 od posledného zasadnutia vykonala tri kontroly, ktoré
sa týkali nasledovných oblastí:

kontrola č. 9/2019 - kontrola konsolidovanej účtovnej závierky obce Rohovce za rok 2018:
nesprávnosti neboli zistené, všetko bolo vykonané v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.
kontrola č. 10/2019 - kontrola finančných operácii v hotovosti za 1.polrok 2019:
neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych ,interných prepisov, vzťahujúcich sa
k predmetu kontroly, preto v súlade § 22 ods. 1 zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite bola vypracovaná oprávnenou osobou len správa z kontroly. Kontrolované
hotovostné výdavky boli riadne podložené a vynaložené v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách. Kontrolórka poznamenávala že obec má 3 pokladne: č.1 hlavná pokladňa na
príjmy a výdavky, č.2 iba na príjmy a č. 3 vedľajšia pokladňa materskej školy, slúži na drobné
výdavky materskej školy do výšky 50 €.
kontrola č. 11- kontrola plnenia rozpočtu a dodržiavania rozpočtových pravidiel
v nadväznosti na zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy za 1. polrok
2019:
výdavky celkom podľa rozpočtu na rok 2019 po 2. zmene je 1 155 693,00 € , neboli zistené
porušenia všeobecne záväzných právnych alebo interných predpisov vzťahujúcich sa
k predmetu kontroly, preto v súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite bola vypracovaná oprávnenou osobou len správa z kontroly.
V súčasnosti čiastočne prebieha aj kontrola školskej jedálne, hlavne hospodárenie skladu.
Hlavný dodávateľ je Coop Jednota, mäso je od dodávateľa Kučera a zelenina od dodávateľa
Zelna. Treba vyžiadať aktuálne ponuky od dodávateľov na nový školský rok. Kontrolórka
navrhla jednoduchý dotazník, kde by vedeli rodičia, ako aj žiaci uviesť, svoje negatívne ako aj
pozitívne skúsenosti so stravou v školskej jedálni a prípadne uviesť svoje pripomienky na
zlepšenie stravovacích návykov. Nový program zakúpený pre školskú jedáleň poskytuje
údaje podľa zadanej receptúry. Správnosť údajov treba skontrolovať.
Poslanci navrhli hlavnej kontrolórke aby zahrnula do plánu na 2.polrok 2019 aj kontrolu
zápisníc.

Uznesenie č. 67/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
1) berie na vedomie
správy hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontrol číslo 9/2019, 10/2019 a 11/2019,
vykonaných podľa plánu kontrol na 2.polrok 2019
2) poverilo
a) hlavnú kontrolórku o kontrolu školskej jedálne, v rámci toho dodávateľov a stav
skladu
b) hlavnú kontrolórku o kontrolu zápisníc
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

9
0
0
0

4.2. Pán starosta uviedol, že v uznesení č. 37 bolo schválené oprava oplotenia na náklady obce
na hranici pozemkov parcelné čísla 171/29 a pozemkov parcelné čísla 171/17. Cenová
ponuka na železobetónové oplotenie je od Igora Sanku, dĺžka cca. 44 m výška 2 m, cena 2
112,00 € . Zmena rozpočtu bude realizovaná pri najbližšej úprave rozpočtu v novembri
2019.
Uznesenie č. 68/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
opravu 44 m dlhého plota medzi par. číslami 171/29 a 171/17 v cene 2 112,00 € .

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

9
0
0
0

4.3. V uznesení č. 49/2019 obecné zastupiteľstvo odporúčalo osloviť všetkých dotknutých
vlastníkov a pripraviť návrhy zmlúv na odpredaj pozemkov. Boli oslovení susední majitelia
parciel, ktorí využívajú obecné pozemky, ako záhradu. Väčšina mala záujem odkúpiť
pozemky. Rozpätie cien za pozemky v súčasnosti je medzi 15 €-17 € za m2.
Uznesenie č. 69/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
1) zruší
uznesenie z roku 2011 číslo 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)
2) schvaľuje
a) predaj pozemkov parcelné č. 151/2,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21,22,23,24 v
k.ú. Rohovce, podľa zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, obec môže použiť ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e) a to
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý tu spočíva v tom, že na dané
nehnuteľnosti nie je prístup zo žiadnej komunikácie a kupujúci ich dlhodobo užívajú
ako záhrady.
b) cenu pozemku 17€ za 1m2

3) poverilo
pána starostu s vypracovaním jednotlivých zámerov, pre každého kupujúceho osobitne.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

9
0
0
0

4.4. Poslanec Pál Horváth sa informoval o postupe stavebných konaní, aké má právomoci pán
starosta a aké právomoci Spoločný stavebný úrad Šamorín. Navrhol, aby obecné
zastupiteľstvo schvaľovalo stavebné povolenia, prípadne skontrolovalo už podané žiadosti
o stavebné povolenie.
Plánované budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva bude v druhej polovici novembra.

Overovatelia:

......................................................
Pál Horváth

.....................................................
Hervay Rozália, Mgr.

Zapísal:

..................................................
Monika Fehérová

.......................................................
Zoltán László
starosta obce

