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: 70-2/2021
V Rohovciach dňa 11.05.2021

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. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2020
5. Rôzne

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Zoltán László, starosta obce. Privítal všetkých
prítomných a informoval, že sú prítomní ôsmi poslanci, neprítomný (Horváth Pavol)
a zastupiteľstvo je uznášaniaschopné (viď. prezenčná listina). 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: Attila Szabo, István Lentulay
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.
PROGRAM :
1. Otvorenie - kontrola plnenia uznesení
2. Interpelácie poslancov
3. Prerokovanie žiadostí
4. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2020
5. Rôzne
Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.02.2021
(č. 01-08/2021) predložil starosta obce.
Uznesenia č.01-08/2021 splnené.

Uznesenie č. 09/2021 :
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) berie na vedomie
plnenie uznesení č. 01-08/2021 zo zasadnutia 11.02.2021
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Horváth P.)

K bodu 2. Interpelácie poslancov
Neboli žiadne interpelácie.

K bodu 3. Prerokovanie žiadostí
3.1. Pán starosta uviedol, že podali 2 žiadosti na kúpu tých istých pozemkov. Prvú žiadosť
o nákup časť pozemkov par.č. 2/1, 2/6 a 2/42 k.ú. Rohovce parcely registra „C“ celkovo vo
výmere 30m2 (Spis 109/2021OcÚRo) podali Piroska Csiba Orbán, Jozef Csiba a nakúpený
pozemok by využili ako dvor k rodinnému domu súp.č. 274.
3.2. Druhú žiadosť (Spis č. 206/2021OcÚRo) podali Ondrej Koleszár s manželkou Teréziou
Koleszárovou na par.č. 2/1 a časť 2/6, 2/42 a 2/47 k.ú. Rohovce, parcely registra „C“ vo
výmere 180m2 a pozemok by tiež využili ako dvor okolo rodinného domu súp.č. 269.
Ďalej uviedol, že časť parciel je prístupovou cestou k RD súp.č. 270. Poslanci navrhli
nepredať obecný pozemok aby nevznikol precedens.
Uznesenie č. 10/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
neschvaľuje
odpredaj časť pozemkov par.č. 2/1,2/6 a 2/42 k.ú. Rohovce, parcely registra „C“ vedený
na LV367 vo výmere 30m2 pre žiadateľov Piroska Csiba Orbán a Jozef Csiba.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
8
0
1 (Horváth P.)

Uznesenie č. 11/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

neschvaľuje
odpredaj pozemku par.č. 2/1 a časť pozemkov 2/6, 2/42 a 2/47 k.ú. Rohovce, parcely
registra „C“ vedený na LV 367 vo výmere 180m2 pre žiadateľov Terézia Koleszárová
a Ondrej Koleszár.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
8
0
1 (Horváth P.)

3.3. Ďalšia žiadosť (Spis č. 205/2021OcÚRo) sa týkala tiež odpredaja pozemku par.č. 151/21
k.ú. Rohovce parcela registra „C“. Žiadosť podal Robert Kósa, kde bolo uvedené, že by kúpil
pozemok par.č.151/21 vo výmere 260m2 za 10€/m2 (2600€) . Pán starosta uviedol, že
pozemok bol navrhnutý na odpredaj žiadateľovi za 15€/m2 a platnosť uznesenia č. 58/2020
(zo dňa 20.10.2020) uplynula ku dňu 31.12.2020. Na základe uznesenia OZ č. 5/2021 zo dňa
11.02.2021 žiadosti o kúpu pozemkov par.č.
151/2,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21,22,23,24 k. ú. Rohovce sa budú riešiť
individuálne. Poslanci navrhli cenu 17€/m2 a prislúchajúce výdavky na vymeranie a prepis.
Uznesenie č. 12/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
neschvaľuje
odpredaj pozemku par.č. 151/21 k.ú. Rohovce, parcely registra „C“ vedený na LV 367
vo výmere 260m2 za 10€ / m2 pre žiadateľa Robert Kósa .
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
8
0
1 (Horváth P.)

Uznesenie č. 13/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
schvaľuje
predajnú cenu 17€ za 1 m2 a prislúchajúce výdavky na vymeranie a prepis pozemkov
parcelné č.151/2,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21,22,23,24
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.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Horváth P.)

3.4. Obyvateľ obce Zsolt Lelkes, podal žiadosť o poskytnutie nebytových priestorov
bezodplatne v suteréne obecného úradu Rohovce súp.č. 164. Miestnosti by slúžili na
vykonávanie športových tréningov. Pán starosta uviedol, že sa jedná o 3 miestnosti v suteréne
obecného úradu, rozlohou cca 14,45 m2 a 17,85m2. Poslanci Radványi Z. ako aj Lentulay I.
podotkli, že nie je problém takou formou podporiť športovú činnosť v obci, len treba
v posilňovni vypracovať prevádzkový poriadok, presne akou formou budú fungovať tréningy
a určiť osobu, ktorá bude zodpovedná za dodržanie prevádzkového poriadku.
Uznesenie č. 14/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
1) schvaľuje
bezodplatný prenájom na rok, pre žiadateľa Zsolt Lelkes (Rohovce 89, 930 30), na
základe VZN 7/2019 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rohovce,
článok I, 1) Prenájom nehnuteľných vecí b) nebytových priestorov „- na
verejnoprospešné účely bezodplatne“ na nebytové priestory v suteréne obecného úradu
v Rohovciach súp. č. 164 vo výmere 14,45m2 a 17,85m2 za účelom vykonávania
športových tréningov.
2) nariaďuje
prenajímateľovi nebytových priestorov v suteréne obecného úradu v Rohovciach
súp.č. 164 vypracovanie prevádzkového poriadku posilňovne.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Horváth P.)

3.5. Žiadosť o bezodplatný prenájom na verejnoprospešné účely požiadala aj organizácia
CSEMADOK Základná organizácie Rohovce (930 30 Rohovce 385, IČO 001777170310).
Pán starosta uviedol, že ide o kancelárie na 1. poschodí obecného úradu obce Rohovce vo
výmere 11,66m2 a 27,97 m2.
Uznesenie č. 15/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
bezodplatný prenájom na rok, pre organizáciu Csemadok Základná organizácia
Rohovce (930 30 Rohovce 385, IČO 001777170310) na základe VZN 7/2019 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rohovce, článok I, 1) Prenájom
nehnuteľných vecí b) nebytových priestorov „- na verejnoprospešné účely bezodplatne“
na nebytové priestory na 1.poschodí obecného úradu v Rohovciach súp. č. 164 vo
výmere 11,66m2 a 27,97m2 za účelom podpory kultúrneho života v obci.
Hlasovanie:

za:
proti:

8
0

zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Horváth P.)
3.6. Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti za účelom všeobecne prospešných služieb podala
aj organizácia Krízové centrum Nový začiatok n. o. Pán starosta uviedol, že organizácia
poskytuje sociálnu pomoc, humanitárnu starostlivosť, ochranu ľudských práv a základných
slobôd. Hlavne sa zaoberá ochranou práv detí, ich vzdelávaním, výchovou a rozvojom
telesnej kultúry. Organizácia by potrebovala najmenej 2 miestnosti a prístup na dvor. Obec
súčasne nedisponuje s takou nehnuteľnosťou.
Uznesenie č. 16/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
neschvaľuje
prenájom nebytových priestorov pre organizáciu Krízové centrum Nový Začiatok n.o.
z dôvodu, že obec nemá v súčasnosti voľné priestory.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
8
0
1 (Horváth P.)

3.7. Pán starosta informoval prítomných, že konateľ spoločnosti 3code s.r.o. Mgr. Attila
Bencze a manažér kybernetickej bezpečnosti pre obec (na základe Uznesenia 20/2020) svoje
služby bude poskytovať pod spoločnosťou DesigNet, s.r.o., preto navrhol ukončenie zmluvnej
spolupráce s 3code s.r.o. (Mandátna zmluva č. MBK-0003/2020) ku dňu 31.05.2021
a uzavretie novej Mandátnej zmluvy so spoločnosťou DesigNet, s.r.o.(IČO: 44539801) s tým ,
že podmienky zostanú nezmenené, tzn. odmena pre mandatára bude vo výške 85€ bez DPH.
(Spis č. 208/2021OcÚRo, 209/2021OcÚRo)
Uznesenie č. 17/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
a) zrušenie Mandátnej zmluvy č. MBK-003/2020 dohodou na základe VI. Článku
bodu 4. ku dňu 31.05.2021.
b) uzavretie novej zmluvy so spoločnosťou DesigNet s.r.o. IČO:44539801, ktorá
zabezpečí služby manažéra kybernetickej bezpečnosti vo výške 85€ bez
DPH/mesačne
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Horváth P.)

K bodu 4. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2020
Pán starosta uviedol, že po skončení rozpočtového roka, obec údaje o rozpočtovom
hospodárení za príslušný rok súhrnne spracuje do záverečného účtu.
Návrh Záverečný účet obec Rohovce za rok 2020 bol zverejnený na webovej stránke obce dňa
23.04.2021 a vyvesený na úradnej tabuli dňa 23.04.2021. Neboli doručené žiadne
pripomienky do dňa 10.05.2021. Návrh bol zvesený dňa 10.05.2021.
Uznesenie č. 18/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

1. b e r i e na v e d o m i e
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok
2020
2. s c h v a ľ u j e
a/ podľa § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
záverečný účet obce Rohovce a celoročné hospodárenie za rok 2020
bez výhrad
b/ výsledok rozpočtového hospodárenia – prebytok rozpočtu obce
Rohovce v sume
84 329,10 €
zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov/ bežný a kapitálový rozpočet bez
finančných operácií/
c/ prevod do rezervného fondu v sume
122 929,48
ktorá suma sa skladá zo súčtu:
1/ prebytku rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
upravený o nevyčerpané finančné prostriedky , poskytnuté v roku 2020
zo štátneho rozpočtu a podľa osobitných predpisov
v sume
43 719,70 €
2/ zostatku finančných operácií po vylúčení finančnej
zábezpeky v sume
Hlasovanie:

79 209,78 €
za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Horváth P.)

K bodu 5. Rôzne
5. 1. Hlavná kontrolórka Ing. Helena Matúsová podala správu o kontrole.
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rohovce za rok 2020. Počas
hodnotného obdobia boli vykonané kontrolné akcie v počte 16 (Obec Rohovce – 14 kontrol,
ZŠ v VJM- Alapiskola, Rohovce- 1 kontrola, Školská jedáleň pri ZŠ, Rohovce – 1 kontrola)
Zistené nedostatky boli pri kontrole č.07/2020 Kontrola hospodárenia s verejnými
prostriedkami a správnosti ročnej účtovnej závierky v ZŠ s VJM-Alapiskola, Rohovce za rok
2019. Na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku základná škola
prijala opatrenia a ich písomný zoznam doručila hlavnej kontrolórke do určenej lehoty.
Zistené nedostatky boli pri kontrole č. 08/2020 Kontrola hospodárenia s verejnými
prostriedkami školskej jedálne pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Rohovce za rok 2019.
Na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku základná škola prijala
opatrenia a ich písomný zoznam doručila hlavnej kontrolórke do určenej lehoty.
Neukončená kontrola za rok 2020 bola č. 03/2020 Kontrola úplnosti zápisníc zo zasadnutí
Obecného zastupiteľstva obce Rohovce za obdobie od roku 2012 až 2019. V prípade zrušenia
mimoriadnych opatrení a zlepšenia pandemickej situácie zabezpečiť dokončenie nápravy
zistených nedostatkov a odstránenia príčin ich vzniku .
Ostatné vypracované materiály v roku 2020 boli správy a stanoviská celkovo 9 (viď.
pripojená tabuľka k Správe o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rohovce za rok
2020)

Uznesenie č. 19/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
berie na vedomie
a) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rohovce za rok 2020
b) správy hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontrol na 1. polrok 2021 ( Správa
o výsledku kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Rohovce za
rok 2020 č. HK/01/2021, Správa o výsledku kontroly evidencie a vybavovania
sťažností a petícií v obci Rohovce v roku 2020 HK/02/2021, Správa o výsledku
kontroly poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu obce v roku 2020 HK/03/2021)
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Horváth P.)

5.2. Riaditeľka materskej školy Anastázia Ambrusová podala krátku správu o fungovaní
Materskej školy v Rohovciach. Informovala prítomných, že aktuálne prebieha zápis detí do
materskej školy. Škôlka obnovila prezenčnú výučbu po uvoľňovaní pandemických opatrení,
samozrejme pod podmienkou dodržania protiepidemických opatrení.

5.3. Správu o Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským podala aj PhDr. Alica
Szilassyová. Informovala prítomných, že tiež obnovili prezenčnú výučbu po uvoľňovaní
pandemických opatrení. Ďalej informovala prítomných, že úspešne prebehol aj zápis detí do
1.ročníka. Prijali 12 školopovinné deti. Základná škola sa prihlásila na viac výziev projektov
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Ministerstva kultúry. Občianske združenie
názvom ZMRŠ pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola vyhrala
projekt názvom „Čistý dvor, slušný dom – environmentálny projekt“. Škola plánuje obnoviť
a vybaviť aj odborné učebne pre hodiny fyziky, chémie a biológie.
5.4. Pán starosta ďalej informoval prítomných, že sa pokazila traktorová kosačka. Je v servise
a odhad nákladov na opravu je cca. 500€. Navrhol aby obec kúpil ešte jednu kosačku, lebo
súčasná je už amortizovaná.
Uznesenie č. 20/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
kúpu traktorovej kosačky pre obec v hodnote do 4000€

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Horváth P.)

5.5. Pán starosta podal návrh na schválenie zvýšenie sumy na základe Dodatku č.2 k zmluve
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/296,
kód projektu 310041C489, názov projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy
Obecného úradu v obci Rohovce“. Suma by bola 21000€, kde je už zahrnutá aj cena služby
stavebného dozora.
Uznesenie č. 21/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
sumu vo výške 21000€ na základe Dodatku č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/296, kód projektu
310041C489, názov projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu
v obci Rohovce“ a služby stavebného dozora.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Horváth P.)

4.6. Pán starosta podal návrh na schválenie sumy 10000€ na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obce Rohovce. Informoval prítomných, že obec má schválenú dotáciu na
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie od Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky na rok 2021 vo výške 13 300€ zo sumy 19 000€. Rozdiel platí obec a obec hradí aj
náklady na odborne spôsobilú osobu cca do výšky 3000€.
Uznesenie č. 22/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
sumu vo výške 10000€ na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce Rohovce
a náklady spojené s ním. (náklady na odborne spôsobilú osobu)
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Horváth P.)

Pán starosta podal správu o aktuálnych dianiach v dedine. Začal tým, že Trnavský
samosprávny kraj schválil našu žiadosť o dotáciu názvom „Posilnenie imunity a pomoc
chorým v období pandémie v obci Rohovce“ vo výške 1900€ z požadovanej sumy 3150€
a žiadosť o dotáciu názvom „Memoriál Kálmána Lászlóa – futbalový turnaj“ vo výške 1000€
z požadovanej sumy 1000€.
Ďalej informoval, že bola podaná žiadosť aj na "Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie
a vodovodu“
Poslanec I. Lentulay informoval prítomných, že viac ľudí chodí autobusom, ktorý má
zastávku na rázcestí Trnávka (hlavná cesta 63 ) a bolo by vhodné, kvôli bezpečnosti
cestujúcich namontovať pouličné osvetlenie, zriadiť prechod pre chodcov a tabuľu
maximálnou rýchlosťou 70km/h. P.starosta povedal, že zastávka sa nachádza v katastrálnom
území Trnávky a musí sa dohodnúť so starostom Trnávky. Pán poslanec ďalej informoval, že
pred Senior parkom, na chodníku pre chodcov v plnej šírke parkujú auta, napriek zákazu. Pán
starosta vravel, že upozorní ich, aby autá zaparkovali v areáli Senior parku.
Poslanec I. Lentulay ešte upozornil prítomných, že Dobrovoľný hasičský zbor v Rohovciach
nemá veliteľa, bolo by vhodné ho vymenovať.

Po vyčerpaní programu pán starosta konštatoval, že bol vyčerpaný program dnešného
rokovania a vyhlásil zasadnutie za ukončené.

Overovatelia:

......................................................
István Lentulay

.....................................................
Attila Szabo

Zapísala:

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

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

