Obec Rohovce
Obecný úrad 930 30 Rohovce č. 164
___________________________________________________________________________
Č. 297/2011
V Rohovciach dňa 22.03.2011

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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, poslanec Ondrej Csölle je neprítomní ospravedlne a poslankyňa Monika
Lászlóová príde oneskorene. Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať
a uznášať sa. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Dezidera Pálffyho a Ervina
Csölleho. Za zapisovateľku Zuzanu Vasovú. Poslanci v pomere 6/0/0 schválili predložený
program rokovania.

Bod č. 1

Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení zo zasadnutia konaného dňa
13.01.2011. Konštatoval, že na tomto zasadnutí boli prijaté 3 uznesenia, ktoré neustanovili
žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému úradu ani starostovi.

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

Bod č. 3
Prerokovanie žiadostí
3.1 Starosta informoval poslancov s vyzvaním Centrálneho krízového fondu /CKF/
regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja o zaplatení členského príspevku v roku
2011. Vysvetlil novým poslancom, že CKF vznikol v roku 2009. Základným princípom fondu
je princíp solidarity a vzájomnej pomoci pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm,
havárii a mimoriadnych udalostí, prípadne uskutočňovanie preventívnych opatrení na
predchádzanie takýmto udalostiam. Navrhoval naďalej pokračovať v podporovaní tohto
fondu, nakoľko nikdy nevieme kedy budeme potrebovať aj my sami pomoc. Členský
príspevok je 0,50 € na jedného obyvateľa ročne , ktorú treba zaslať na samostatný účet.
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili prispievanie do
Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja
v sume 0,50 € / občan / rok.
3.2 Pán starosta – pripomenul žiadosť Maďarského spoločenského a kultúrneho zväzu
na Slovensku oblastný výbor Csemadok-u Dunajská Streda, na prispievanie jeho činnosti s
členským príspevkom v sume 0,10 € / občan za rok 2011.

Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili prispievanie na
činnosť Oblastného výboru Csemadok Dunajská Streda v sume 0,10 € / občan / rok.
3.3 Pán starosta – v tomto bode informoval poslancov so žiadosťou Základnej školy
s VJM Rohovce o poskytnutí finančného príspevku na usporiadanie lyžiarskeho výcviku.
Jedná sa o štyroch žiakov a tak navrhoval prispieť so sumou 10 € na jedného žiaka.
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili poskytnutie
finančného príspevku na usporiadanie lyžiarskeho výcviku so sumou 10 € / žiaka.

Bod č. 4
Prerokovanie vyhodnotenia
Programového rozpočtu za rok 2010
Pán starosta – konštatoval, že do miestnosti sa dostavil poslanec Karol Szitás.
Ing. Piroska Orbánová účtovníčka- podala podrobnejšie informácie k jednotlivým
bodom vyhodnotenia Programového rozpočtu za rok 2010.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili vyhodnotenie
Programového rozpočtu za rok 2010 bez pripomienok.

Bod č. 5
Prerokovanie Záverečného účtu obce Rohovce
za rok 2010
Ing. Piroska Orbánová účtovníčka- podala stručnú informáciu k záverečnému účtu
obce za rok 2010. Zdôraznila, že výnos dane z príjmov FO pre obce na rok 2010 sa znížil
o 13% . Na zabezpečenie stability financovania miest a obcí došlo k spoločnému rokovaniu
ministra financií SR a predsedu ZMOS, ktorého dôsledkom bola dohoda na dofinancovanie
obcí na rok 2010. Dofinancovanie sa uskutočnilo formou poskytnutia dotácie na bežné
výdavky a to v dvoch fázach v celkovej výške 12 389 €. Výnos dane okrem uvedenej dotácie
v roku 2010 bola o 36 792 € nižšia v porovnaní s rokom 2009. Poslanci k predloženému
materiálu nemali žiadne pripomienky.
Medzičasom sa do miestnosti dostavila poslankyňa Monika Lászlóová.
Pán starosta- požiadal hlavnú kontrolórku obce Rohovce, aby predniesla svoje
stanovisko k záverečnému účtu obce Rohovce za rok 2010.
Ing. Helena Matúsová hlavná kontrolórka – konštatovala, že účtovná závierka obce
Rohovce za rok 2010 poskytuje reálny a objektívny pohľad na finančnú situáciu obce,
neobsahuje významné nesprávnosti a vyjadruje reálny obraz vo významných súvislostiach
o majetkovej, záväzkovej, výdavkovej a príjmovej situácii obce.

Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania
1. berú na vedomie
- rozbor rozpočtového hospodárenia obce Rohovce za rok 2010
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Rohovce za rok
2010
2. schvaľujú
(podľa § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov)

záverečný účet obce Rohovce za rok 2010 nasledovne:
a) schodok rozpočtu obce
- 74 373,88 €
/ schodok bol vysporiadaný v roku 2010 cez finančné operácie prevodom z rezervného fondu a zo
zostatku dotácií zo štátneho fondu/.

b) Stav fondov k 31.12.2010 nasledovne :
Sociálny fond – OcÚ
257,53 €
Sociálny fond- ZŠ s VJM
457,76 €
Rezervný fond
27 799,59 €
Fond správy a údržby bytov
2 159,60 €
c) Bilanciu aktív a pasív nasledovne:
OcÚ:
Aktíva
815 582 €
Pasíva
815 582 €
Rozpočtová organizácia ZŠ s VJM :
Aktíva
36 446 €
Pasíva
36 446 €
d) prehľad o stave a vývoji dlhu
e) zaradenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov,
poskytnutých v roku 2010 zo štátneho rozpočtu vo výške 117,22 € do rozpočtu
obce na rok 2011 ako príjmovú finančnú operáciu
f) prevod zostatku finančných operácií vo výške 3 283,33 € na účet rezervného
fondu.
g) finančné usporiadanie hospodárenia voči ZŠ s VJM s právnou subjektivitou
3. súhlasia
s celoročným hospodárením obce Rohovce bez výhrad

Bod č. 6
Zmena rozpočtu na rok 2011
K tomuto bodu pani účtovníčka odôvodnila predložený návrh zmeny rozpočtu 2011
obce Rohovce, Rozpočtové opatrenie č.1 v zmysle Vnútorného predpisu č.4/2009 o postupe
a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, zo zahraničia poskytnutých
na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru
do rozpočtu obce. K jednotlivým kapitolám zmeny rozpočtu obce poskytla podrobnejšie
informácie podľa predloženého návrhu .
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania schválili zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č.1 v zmysle Vnútorného predpisu č.4/2009 o postupe

a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo
zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy
a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce podľa prílohy:

Pôvodný
rozpočet:

Rozpočtové
opatrenie č.1

2011

2011

Bežné príjmy- obec
Bežné príjmy- ZŠ
Bežné príjmy- spolu

v €
295 606
8 016
303 622

v €
483 938
8 016
491 954

Bežné výdavky- obec
Bežné výdavky- ZŠ
Bežné výdavky- spolu
Prebytok bežného rozpočtu:

270 831
32 791
303 622
0

276 133
215 938
492 071
- 117

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

0
27 000

0
27 000

Schodok kapitál. rozpočtu

- 27 000

- 27 000

Finančné operácie- príjmy
Finančné operácie- výdavky
Rozdiel finanč. operácií :

27 000
0
27 000

27 117
0
27 117

Spolu príjmy- celkom
Spolu- výdavky

330 622
330 622

519 071
519 071

Rekapitulácia

PaedDr. Lelkes Edit riaditeľka ZŠ - informovala pána starostu a poslancov
s návrhom ZŠ s VJM Rohovce na zvýšenie cien za nájom nebytových priestorov- telocvičňa
a multifunkčné ihrisko ZŠ s VJM Rohovce z dôvodu neustále sa zvyšujúcich cien zemného
plynu, elektrickej energie, vody a dane z nájmu. Navrhovaná zmena je pre športovcov z obce
z doterajších 5,00 €/hod. na 8,00 €/hod. a pre športovcov z okolitých obcí z 10,00 €/hod. na
16,00 €/hod.. Pre ŠK Rohovce bude naďalej prenájom bezplatný. Ďalej rozhodnutie o zvýšení
ceny odôvodnila aj s tým, že v telocvični vymenili lampy, je viac žiaroviek tak je aj väčšia
spotreba elektrickej energie a opotrebovanie športových potrieb a dverí pre nesprávne
zaobchádzanie s nimi. Naposledy boli rozbité dvere a nikto sa tomu nepriznal.
Pán starosta – navrhoval kontrolovať denne stav telocvične, jedine takýmto
spôsobom môžu nájsť skupinu vinníkov, ktorí za to budú zodpovedať.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania schválili navrhnuté
zvýšenie cien za nájom nebytových priestorov- telocvičňa a multifunkčné ihrisko ZŠ
s VJM Rohovce.
PaedDr. Lelkes Edit riaditeľka ZŠ - poukázala po prvé na zlú finančnú situáciu

v školskom klube a v školskej jedálni. Uviedla, že na riešenie nepriaznivej situácie už
vykonali patričné opatrenia. V najhoršej situácií sa nachádza školská jedáleň pre jej prežitie
v roku 2011 potrebujú zvýšiť príspevok obce až o 7 926 € . Navrhla pre zlepšenie terajšej
situácie o možnosť prispievania na stravovanie dôchodcov obce a ich opätovné oslovenie
o záujme.
Pán starosta – pripomenul poslancom, že hovoril s pani riaditeľkou na tému
nedostatkov finančných prostriedkov pre školskú jedáleň a školský klub. Bolo dohodnuté, že
niečo porieši škola sama. Podľa predloženého materiálu riaditeľkou ZŠ je zrejmé, že všetky
možné riešenia škola vyčerpala na zníženie deficitu v školskom roku 2010/2011. navrhol
poslancom, aby požadovaná suma bola schválená, aby bol zabezpečený bezporuchový chod
základnej školy. K možnosti pomôcť pri stravovaní dôchodcov poznamenal, že ak školská
jedáleň zvýši počet takto pripravených jedál, potom možno nebudú potrebovať navýšiť
finančné prostriedky v takejto výške.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili finančné
podporenie na činnosť školského klubu vo výške 2 313 € a na školskú jedáleň vo výške
7 926 €.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania súhlasia s prispievaním na
stravovanie miestnych dôchodcov v školskej jedálni, cena jedného hlavného jedla bude
1,80 €.

Bod č.7
Prerokovanie všeobecne záväzného
nariadenia o majetku obce
V tomto bode pán starosta oboznámil poslancov s návrhom VZN o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rohovce č. 1/2011. Nariadenie č.1 /2011
definuje majetok obce, práva a povinnosti orgánov obce pri hospodárení s majetkom obce,
prevody vlastníctva majetku obce, správu majetku, evidenciu a inventarizáciu majetku,
prebytočný a neupotrebiteľný majetok, nakladanie s týmto majetkom, vyraďovanie
hnuteľného majetku, prenechávanie majetku obce do užívania, nakladanie s pohľadávkami
a inými majetkovými právami, schvaľovanie orgánmi obce. Prílohu č. 1 k tomuto nariadeniu
tvorí sadzobník cien prenájmu hnuteľných a nehnuteľných vecí.
Prenájom nehnuteľných vecí:
a) pozemky : - záhrady

0,10 €/ m2/ rok

- ostatné plochy

0,10 €/ m2/ rok

- zastavané plochy

0,10 €/ m2/ rok

- na podnikateľské účely

0,80 € / m2/ rok

- orná pôda v extraviláne

min. 2%, z ceny pôdy

b) nebytové priestory:
- na podnikateľské účely

16 €/ m2

-

na iné účely

10€/ m2

- na verejnoprospešné účely

bezodplatne

c) nebytové priestory – jednorazový nájom
(1) pre obyvateľov obce a miestne organizácie :
- zasadačka požiarnej zbrojnice bez kúrenia
- zasadačka požiarnej zbrojnice s kúrením

8 €/ deň
16 €/ deň

- kultúrny dom malá sála bez kúrenia

10 €/ deň

- kultúrny dom malá sála s kúrením

20 €/ deň

- kultúrny dom kuchyňa

32 €/ deň

- kultúrny dom veľká sála bez kúrenia

48 €/ deň

- kultúrny dom veľká sála s kúrením

100 €/ deň

(2) na podnikateľské účely a pre cudzích:
- zasadačka požiarnej zbrojnice bez kúrenia

16 €/ deň

- zasadačka požiarnej zbrojnice s kúrením

24 €/ deň

- kultúrny dom malá sála bez kúrenia

16 €/ deň

- kultúrny dom malá sála s kúrením

24 €/deň

- kultúrny dom kuchyňa

48 €/deň

- kultúrny dom veľká sála bez kúrenia

120 €/deň

- kultúrny dom veľká sála s kúrením

200 €/deň

- kultúrny dom veľká sála bez kúrenia

12 €/hod.

- kultúrny dom veľká sála s kúrením

20 €/hod.

- predaj vo vestibule kultúrneho domu

8 € /deň

V kultúrnom dome k cene sa započítava cena spotrebovanej elektrickej energie podľa
oddeleného merania. K cenám sa pripočítava 1/24 – ina za každú i ďalšiu začatú hodinu
presahujúcu 24 hodín prenájmu. Pri prenájme veľkej sály v kultúrnom dome za účelom
svadby, rodinnej oslavy za jeden deň sa považuje obdobie od piatku 10:00 hod. do
nasledujúceho pondelka do 10:00 hod., prenajímať možno len celú veľkú sálu.
Od platenia nájomného sú oslobodené miestne organizácie spoločenských
organizácií, politických strán a hnutí za účelom organizovania členských a verejných schôdzí,
kultúrnych podujatí a 1x ročne pri usporiadaní podujatia, na ktorom sa vyberá vstupné.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania schválili VZN
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rohovce č. 1/2011 podľa
predloženého návrhu s účinnosťou od 01.05.2011.

Bod č. 8
Prerokovanie zmeny všeobecne záväzného nariadenia o úhradách
za poskytované služby obcou
K tomuto bodu pán starosta konštatoval, že VZN obce Rohovce č.2/2008 zo dňa
31.03.2008 o úhradách za poskytované služby sa mení s platnosťou od 01.05.2011.
V sadzobníku cien sú určené úhrady za vysielanie v obecnom rozhlase, úhrady za kopírovacie
služby a faxovanie.
(1) Vysielanie v obecnom rozhlase
2,00 €
Od poplatku sú oslobodené orgány všeobecnej štátnej správy, miestnej samosprávy, miestne
organizácie spoločenských organizácií, politických strán a hnutí pri oznámeniach vo
všeobecnom záujme.
(1) Kopírovacie služby
- A 4 jednostranné
0,08 €
- A 4 dvojstranné
0,16 €
- A 3 jednostranné
0,16 €
- A 3 dvojstranné
0,24 €
(3) faxovanie
- A 4 jedna strana
0,40 e
- A 4 každá ďalšia strana
0,20 €
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania schválili zmenu VZN
o úhradách za poskytované služby obcou Rohovce č. 2/2011 podľa predloženého návrhu
s účinnosťou od 01.05.2011.

Bod č. 9
Rôzne
9.1 Ing. Helena Matúsová hlavná kontrolórka - oznámila poslancom, že vykonala
následnú finančnú kontrolu v Športovom klube Rohovce v zmysle plánu kontrolnej činnosti
na rok 2011, počas ktorej boli zistené nedostatky v niektorých pokladničných dokladoch
a k cestovným náhradám vyplateným trénerom neboli priložené kópie technických preukazov
vozidiel potrebné k posúdeniu správnej výšky vyúčtovanej ceny pohonných látok na 1 km
jazdy. Nakoľko zistené nedostatky boli počas trvania kontroly odstránené, konkrétne
opatrenia na ich nápravu nie je potrebné prijať. Ďalej žiadala schváliť predložený návrh plánu
kontrolnej činnosti na rok 2011.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie správu
hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole v Športovom klube Rohovce.

Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania schválili predložený návrh
kontrolnej činnosti na rok 2011.
9.2 Pán starosta – v tomto bode informoval poslancov s nevyužitými priestormi,
parcelami. Jedná sa o také malé parcely v intraviláne obce, ktoré sú buď oplotené a užívané
fyzickými osobami, alebo nie je k nim prístup, poprípade obec vlastní iba časť pozemku, ale
sú ešte majetkom obce. Pripomenul, že v roku 2009 sme sa pokúsili v lokalite medzi ulicami
„ kasárenská“ a „ kozia“ ponúknuť vlastníkom spoluprácu na výstavbu cesty, samozrejme
s príspevkom vlastníkom. Táto spolupráca sa však neuskutočnila, nakoľko drvivá väčšina
vlastníkov pozemkov nemala záujem, aj napriek dostatočnému vysvetleniu, že sa im takýmto
spôsobom zhodnotia záhrady. Navrhol osloviť ľudí, ktorých sa to týka ( vlastnia susedné
pozemky) s možnosťou dať geometricky vymerať a odkúpiť si k svojmu pozemku. Jedná sa
o tieto parcely vo vlastníctve obce:
151/2 – ostatná plocha
151/5 – zastavaná plocha
151/6 – záhrada
151/7 – ostatná plocha
151/8 – ostatná plocha
151/9 - ostatná plocha
Časť 151/1 – zastavaná plocha
Časť 131/9 – záhrada
Takisto budeme musieť riešiť odkúpenie niektorých parciel, menovite:
- časť parcely č. 139/6 od Jozefa Halásza
-parcelu č. 137/1 registra „E“ od rodiny Csölle Juraja
- parcelu č. 137/2 registra„E“ od Slovenského pozemkového fondu
- parcelu č. 172/8 registra „C“ od Slovenského pozemkového fondu
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania súhlasili s prípravou odpredaja
pozemkov parcelné číslo 151/2- ostatná plocha, 151/5- zastavaná plocha, 151/6- záhrada,
151/7- ostatná plocha, 151/8- ostatná plocha, 151/9- ostatná plocha, časť 151/1-zastavaná
plocha, časť 131/9- záhrada registra „C“ v k.ú. Rohovce vo vlastníctve obce Rohovce
a prípravou na odkúpenie pozemkov parcelné čísla 137/1 a 137/2 registra „E“, parcely
číslo 172/8 registra „C“ a časť parcely 139/6 registra „C“ v k.ú. Rohovce do vlastníctva
obce.
9.3 V tomto bode pán starosta informoval poslancov , že na základe objednávky obce
Rohovce bol vypracovaný statický posudok „Sedliackeho domu“. Za účelom oboznámenia sa
s problematikou predmetnej stavby sa vykonala i miestna obhliadka, na ktorej sa urobila
fotodokumentácia, ktorú pán starosta dal kolovať medzi poslancami. So žiaľom konštatoval,
že dom sa nachádza vo veľmi kritickom stave podľa vyjadrenia statika, ktorý navrhuje
okamžité zbúranie stavby, nakoľko stavba nespĺňa kritéria bezpečnosti a spoľahlivosti
a stavba ohrozuje bezpečnosť a zdravie ľudí v blízkosti budovy. Konštatoval, že od zámeru
kúpiť túto stavbu budeme musieť ustúpiť.
Dezider Pálffy
– poslanec – musíme vybrať z evidencie VZN obce
o pamätihodnostiach obce Rohovce, statický posudok už existuje, a majiteľ musí podať
žiadosť na búracie práce.
Karol Szitás – poslanec s poľutovaním rozprával o možnosti záchrany tejto
budovy , nakoľko je medzi poslednými z najstarších domov v našej obci.
Pán starosta - v takomto stave už ho nemožno zachrániť a nemáme inú možnosť
a treba rýchlo konať pre nebezpečenstvo zrútenia. Z hľadiska, že sa obec nenachádza v takej
finančnej situácii, aby si mohla odkúpiť do vlastníctva navrhuje budovu vybrať
z pamätihodnosti Obce Rohovce a vydať búracie povolenie.

Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 1 zdržal sa hlasovania súhlasili so búraním
Sedliackeho domu súpisné číslo 123 pre hrozbu zrútenia stavby na základe statického
posudku.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/0 zdržal sa hlasovania schválili návrh na vyňatie
Sedliackeho domu súpisné číslo 123 z evidencie VZN obce Rohovce o pamätihodnostiach
obce Rohovce.
9.4 V tomto bode pán starosta poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili na zbere odpadu
v katastri obce, ktoré sa uskutočnilo z príležitosti dňa Zeme ešte 05.marca. Zúčastnilo sa 45
ľudí a vyzbierali cca. 1 t smeti. Konštatoval, že už je cítiť výsledok tejto akcie, ktorú sme
zorganizovali po štvrtý krát.
Ing.Zoltán Radványi – poslanec- z hľadiska detí je to dobrá akcia, nakoľko deti
berú príklad od dospelých.
9.5. Pán starosta informoval poslancov, že v zmysle zákona o miestnych daniach
vyzval Vodohospodársky podnik š.p. Bratislava na podanie daňového priznania za pozemky
v ich vlastníctve v našom katastrálnom území. Urobil tak po viacerých konzultáciách so
starostom obce Vojka nad Dunajom, nakoľko aj napriek tej skutočnosti, že na týchto
pozemkoch existuje vodná stavba. Prívodný kanál k vodnej elektrárne Gabčíkovo, ale na
listoch vlastníctva táto skutočnosť nie je zaznamenaná. Oslovený podnik daňové priznanie
nepodala, nakoľko podľa ich názoru nepodliehajú tieto pozemky miestnej dani. Pán starosta
má v zámere vydať pre firmu platobný výmer.
9.6. Pán starosta informoval poslancov, že pravdepodobne v mesiaci apríl vyjdú nové
výzvy na predkladanie projektov Moderná škola a v rámci opatrenia 3.1 Ochrana ovzdušia 2.
Zazelenanie miesta výsadba vhodných druhov drevín. Do týchto projektov by sme sa mohli
zapojiť, ale musíme poznať podrobnejšie podmienky výziev.
Ďalej informoval o už pripravených resp. o podaných projektov:
- LEADER – sú pripravené v rámci opatrení dva projekty, jeden na úpravu námestia pred
obecným úradom a druhý na výstavbu poľovníckeho domu v športovom areáli – čakáme na
výzvy v rámci MAS Agroprameň Lehnice.
- Envirofond – máme podanú žiadosť na nákup 2 kontajnerov, zatiaľ nebolo vyhodnotenie.
- Ministerstvo financií – podaná žiadosť na rekonštrukciu strechy- veľkej sály kultúrneho
domu so zateplením- predpokladané finančné náklady sú 18 300,00 €.
9.7. V tomto bode pán starosta informoval poslancov, že na základe ustanovenia § 11,
ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov boli
vypracované Základné zásady odmeňovania poslancov, ktoré upravujú pravidlá a spôsob
vyplácania odmien pre poslancov, poslancov členov rady, poslancov predsedov a členov
obecných komisií a zástupcu starostu obce. Zdôraznil, že poslancovi, ktorý poberá výlučne
predčasný starobný dôchodok odmena neprislúcha. Odmeny poslancov vrátane zástupcu
starostu obce sa vyplatia jednorázovo raz za rok vo výplatnom termíne za december bežného
kalendárneho roka. Dňom účinnosti týchto zásad sa rušia Zásady odmeňovania poslancov zo
dňa 22.04.2010.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili Zásady
odmeňovania poslancov s účinnosťou od 1.1.2011.
9.8 Pán starosta – informoval poslancov, že vzhľadom na tú skutočnosť, že na
verejných priestranstvách obce sa opakovane a neustále sa objavujú túlavé psy treba
upozorniť majiteľov psov na povinnosti v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z, ktorým sa upravujú
podmienky držania psov. Za prípadné priestupky možno uložiť pokutu až do výšky 165 € .
Priestupky prejednáva obec a v blokovom konaní orgán Policajného zboru. Preto žiada
všetkých majiteľov psov, aby podmienky držania psov dodržali, v opačnom prípade

previnenia budú riešené prostredníctvom komisie pre verejný poriadok a Polície
pokutami. Navrhol tiež vypracovať VZN o držaní psov a uskutočniť poslaneckú kontrolu
držania psov v obci, presný termín sa určí neskoršie.
9.9. Pán starosta - opätovne otvoril problematiku montáže solárnych panelov na
výrobu elektrickej energie na obecných budovách. Nakoľko sú neustále problémy s plochými
strechami na obecných budovách a predpokladaný prenájom by bol na 15- 20 rokov navrhol
odročiť rozhodnutie v tejto veci na neurčito, nakoľko nie je presvedčený, že po montáži
takýchto zariadení nebudú problémy so strechami.
9.10 Karol Szitás – poslanec- srdečne pozýva každého na 10. apríla do kultúrneho
domu na vystúpenie László Kovácsa .
- podal informáciu, že dňa 9. apríla základná organizácia Csemadok-u organizuje brigádu
v parku pri hostinci- prefarbiť zábradlia, k čomu by potrebovali farbu.
Pán starosta prisľúbil, že potrebný materiál im bude dodaný.
9.11 Dezider Pálffy – poslanec – informoval poslancov, že pre rozšírenie členstva
komisie sociálnej a verejného poriadku navrhuje za člena komisie pani Barboru Farkasovú .
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili za člena komisie
sociálnej a verejného poriadku pani Barboru Farkasovú.
Ing.Katarína Horváthová – poslankyňa – tiež navrhla do komisie kultúry
a mládeže ďalších členov v osobe Tamary Labanczovej a Viktórie Mezeiovej.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili za člena komisie
kultúry a mládeže Tamaru Labanczovú a Viktóriu Mezeiovú.
Ing.Monika Lászlóová – poslankyňa- informovala sa, o tom , či oplotenie okolo
školy bude realizované a či môže rátať s pomocou niektorej organizácie ako sú napr.
požiarnici.
Pán starosta podal informáciu, že materiál na oplotenie je zakúpený, momentálne
čakáme na finančné vylepšenie situácie, následne sa oplotenie zrealizuje pravdepodobne
formou brigády.
Ing.Zoltán Radványi – poslanec- sa spýtal na cesty a chodníky v obci a či by sa
nedal vybudovať chodník pri potravinách pani Bugárovej.
Pán starosta oznámil, že v rámci opatrení na ochranu pred povodňami a prívalových
dažďov plánuje prijať 3-6 zamestnancov na dobu určitú. Tieto práce sú dotované úradom
práce na 95 %, úlohou bude obnovenie rôznych rigolov a jarkov v obci. Aj pri potravinách
pani Bugárovej bude treba zabezpečiť odvodnenie, následne sa môže vybudovať chodník.

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

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 22.03.2011

Uznesenie č. 9

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
prispievanie do Centrálneho krízového fondu
Trnavského kraja v sume 0,50 € / občan / rok.

regionálnej a miestnej samosprávy

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 10

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
prispievanie na činnosť Oblastného výboru Csemadok Dunajská Streda v sume 0,10 € /
občan / rok.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 11

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku na usporiadanie lyžiarskeho výcviku so sumou 10 € /
žiaka.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 12

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
vyhodnotenie Programového rozpočtu za rok 2010 bez pripomienok.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 13

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

1. B e r i e n a v e d o m i e
- rozbor rozpočtového hospodárenia obce Rohovce za rok 2010
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Rohovce za rok
2010

2. s c h v a ľ u j e
(podľa § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov)

záverečný účet obce Rohovce za rok 2010 nasledovne:
a) schodok rozpočtu obce
- 74 373,88 €
/ schodok bol vysporiadaný v roku 2010 cez finančné operácie prevodom z rezervného fondu a zo
zostatku dotácií zo štátneho fondu/.

b) Stav fondov k 31.12.2010 nasledovne :
Sociálny fond – OcÚ
257,53 €
Sociálny fond- ZŠ s VJM
457,76 €
Rezervný fond
27 799,59 €
Fond správy a údržby bytov
2 159,60 €
c) Bilanciu aktív a pasív nasledovne:
OcÚ:
Aktíva
815 582 €
Pasíva
815 582 €
Rozpočtová organizácia ZŠ s VJM :
Aktíva
36 446 €
Pasíva
36 446 €
d) prehľad o stave a vývoji dlhu
e) zaradenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov,
poskytnutých v roku 2010 zo štátneho rozpočtu vo výške 117,22 € do rozpočtu
obce na rok 2011 ako príjmovú finančnú operáciu
f) prevod zostatku finančných operácií vo výške 3 283,33 € na účet rezervného
fondu.
g) finančné usporiadanie hospodárenia voči ZŠ s VJM s právnou subjektivitou

3. s ú h l a s í
s celoročným hospodárením obce Rohovce bez výhrad
Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 14

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

a) s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1 v zmysle Vnútorného predpisu č.4/2009
o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ),
zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej
správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce podľa prílohy:

Pôvodný
rozpočet:

Rozpočtové
opatrenie č.1

2011

2011

Bežné príjmy- obec
Bežné príjmy- ZŠ
Bežné príjmy- spolu

v €
295 606
8 016
303 622

v €
494 145
8 016
502 161

Bežné výdavky- obec
Bežné výdavky- ZŠ
Bežné výdavky- spolu
Prebytok bežného rozpočtu:

270 831
32 791
303 622
0

276 133
226 028
502 161
0

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

0
27 000

0
27 000

Schodok kapitál. rozpočtu

- 27 000

- 27 000

Finančné operácie- príjmy
Finančné operácie- výdavky
Rozdiel finanč. operácií :

27 000
0
27 000

27 117
0
27 117

Spolu príjmy- celkom
Spolu- výdavky

330 622
330 622

529 278
529 161

Rekapitulácia

b) s c h v a ľ u j e
použitie z rezervného fondu vo výške 27 000 € na nasledujúci program:
1. Program: 05 Komunikácie
04 5 1 717 001- Výstavba cesty – 27 000 €

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 15

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
navrhnuté zvýšenie cien za nájom nebytových priestorov- telocvičňa a multifunkčné
ihrisko ZŠ s VJM Rohovce.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 16

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
finančné podporenie na činnosť školského klubu vo výške 2 313 € a na školskú jedáleň
vo výške 7 926 €.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 17

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

súhlasí
s prispievaním na stravovanie miestnych dôchodcov v školskej jedálni, cena jedného
hlavného jedla bude 1,80 €.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 18
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rohovce č. 1/2011 podľa
predloženého návrhu s účinnosťou od 01.05.2011.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 19

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
zmenu VZN o úhradách za poskytované služby obcou Rohovce č. 2/2011 podľa
predloženého návrhu s účinnosťou od 01.05.2011.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 20

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole v Športovom klube Rohovce.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 21
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
predložený návrh kontrolnej činnosti na rok 2011.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 22

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

súhlasí
s prípravou odpredaja pozemkov parcelné číslo 151/2- ostatná plocha, 151/5- zastavaná
plocha, 151/6- záhrada, 151/7- ostatná plocha, 151/8- ostatná plocha, 151/9- ostatná
plocha, časť 151/1-zastavaná plocha, časť 131/9- záhrada registra „C“ v k.ú. Rohovce
vo vlastníctve obce Rohovce a prípravou na odkúpenie pozemkov parcelné čísla 137/1
a 137/2 registra „E“, parcely číslo 172/8 registra „C“ a časť parcely 139/6 registra „C“
v k.ú. Rohovce do vlastníctva obce.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 23

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

súhlasí
so búraním Sedliackeho domu súpisné číslo 123 pre hrozbu zrútenia stavby na základe
statického posudku.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 24

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
návrh na vyňatie Sedliackeho domu súpisné číslo 123 z evidencie VZN obce Rohovce o
pamätihodnostiach obce Rohovce.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 25

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov s účinnosťou od 1.1.2011.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 26

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
za člena komisie sociálnej a verejného poriadku pani Barboru Farkasovú.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 27

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
za člena komisie kultúry a mládeže Tamaru Labanczovú a Viktóriu Mezeiovú.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Overovatelia:

..................................................
Dezider Pálffy
..................................................
Ervin Csölle
Zapísala: Vasová

