ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
zo dňa 25.02.2010
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, poslanci Ing Zoltán Radványi je neprítomní ospravedlne a poslanec
Gašpar Horváth z dôvodu pracovných záležitostí príde neskoršie. Konštatoval, že Obecné
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za overovateľov zápisnice určil poslancov
Mateja Herbergera a Ing. Moniku Lászlóovú. Za zapisovateľku Zuzanu Vasovú. Poslanci
v pomere 7/0 schválili zmenený 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 13 uznesení. Uznesenia č. 194 až 205
neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému úradu ani starostovi.
Uznesenie č.206 – štvrťročná odmena starostovi vo výške 30% za II. a III. štvrťrok
2009 bola vyplatená.

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

Bod č. 3
Prerokovanie žiadostí
3.1 Pán starosta žiadal poslancov schváliť príspevok v sume 0,04€ /obyv/mesiac na
prevádzku Lekárskej služby prvej pomoci ( LSPP) v Šamoríne na rok 2010 na základe jej
žiadosti v celkovej výške 540,00€.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili
príspevok v sume 540,00 € na prevádzku LSPP v Šamoríne.

finančný

3.2 Pán starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Okresného súdu Dunajská Streda
o určení kandidáta za prísediaceho. Poprosil prítomných poslancov o premyslenie prípadne
oslovenie občana adekvátneho na túto funkciu. Prípadného záujemcu nahlásiť do týždňa.
Csölle Ondrej – poslanec- naznačil, že v dnešnej dobe nie ľahké takúto funkciu
vyplniť kvôli vymeškaniam z práce.

3.3 V tomto bode pán starosta informoval poslancov so žiadosťou Ing. Romana Kriška
o vydanie súhlasu ku grafickému návrhu investičného zámeru. Chceli by pokračovať vo
výstavbe rodinných domov na parcele č. 29/2. Predmetná lokalita bola zapracovaná do
Územného plánu obce ako „ Zmena a doplnok č. 2/2009“ s využitím na výstavbu rodinných
domov. Podali dva nové návrhy možnosti napojenia na jestvujúcu a plánovanú infraštruktúru
obce. Starosta uviedol, že treba zabezpečiť aby sa autá mohli bez problémov otočiť.
Dezider Pálffy – poslanec – sa k tomuto vyjadril tak, že ak neurobia na konci cesty
priestor pre otočenie sa s dopravnými prostriedkami neodsúhlasia návrh.
Starosta- treba tam zabezpečiť minimálne 4m širokú cestu s tým, že šírku zelene treba
zmenšiť.
Dezider Pálffy , Matej Herberger– poslanci- musí byť cesta aspoň 5 metrov široká.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili návrh
investičného zámeru s tým , že miestna komunikácia bude najmenej 4,5m široká a bude
zabezpečené otáčanie sa s dopravnými prostriedkami v tvare „ T “podľa pôvodne
podaného realizačného zámeru.
3.4 Ďalším bodom bola žiadosť Zariadenia pre seniorov v Gabčíkove o
poskytnutie sponzorského príspevku vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu, samozrejme
podľa možností obce.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili pridelenie
sponzorského príspevku Zariadenia pre seniorov v Gabčíkove v hodnote 100 €.
3.5 Pán starosta oboznámil poslancov so žiadosťou materskej školy o zabezpečenie
hudobnej skupiny PROFIL DUO na maškarnom plese, ktorý sa uskutočnil ešte dňa 6.2.2010.
Cena vystúpenia bola 180 €. Poslanci sa dohodli, že podporia vystúpenie s požadovanou
sumou.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili pridelenie
finančného príspevku v sume 180 € na vystúpenie hudobnej skupiny PROFIL DUO na
maškarnom plese zorganizovanom materskou školou.
Pán starosta skonštatoval, že sa dostavil na rokovanie Gašpar Horváth poslanec
a pokračoval v zasadaní.

Bod č. 4
Zmena rozpočtu - návrh
Prostriedky zo štátneho rozpočtu 2009 a 2010

K tomuto bodu pán starosta odôvodnil predložený návrh zmeny rozpočtu 2010 obce
Rohovce, Rozpočtové opatrenie č.1 v zmysle Vnútorného predpisu č.4 o postupe
a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu zo dňa 14.12.2009. K jednotlivým kapitolám
zmeny rozpočtu obce poskytol pán starosta podrobnejšie informácie podľa predloženého
návrhu .

Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/1 zdržal sa hlasovania schválili zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č.1 v zmysle Vnútorného predpisu č.4 o postupe a zaraďovaní
prostriedkov zo štátneho rozpočtu ( ŠR) podľa prílohy:

Rozpočet:
2010
v€
343 894
9 599
353 493

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

I. zmena

+ 3 911
+ 185 084
+ 188 995

I. úprava
2010
v€
347 805
194 683
542 488

272 192
47 538
319 730
+ 33 763

+ 10 721
+ 185 230
+ 195 951

282 913
232 768
515 681
+ 26 807

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

0
53 992

0
+ 13 280

0
67 272

Schodok kapitál. rozpočtu

- 53 992

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

20 229
0
+ 20 229

+ 20 236
0

40 465
0
+ 40 465

Spolu príjmy- celkom
Spolu- výdavky
Výsledok rozpočtu celkom:

373 722
373 722
0

+ 188 995
+ 209231

582 953
582 953
0

- 67 272

Bod č. 5
Prerokovanie ďalšej činnosti ZŠ s VJM
K tomuto bodu vystúpil pán starosta a v krátkosti načrtol súčasnú situáciu.
Konštatoval, že v mesiaci december a január boli vykonané výmeny stavebných otvorov na
budove základnej školy . Všetko prebehlo bez problémov, ešte čakajú na výmenu vchodových
dverí pri vstupe do jedálne školy a budú nejaké menšie opravné práce.
Ďalej informoval poslancov o tom, že teraz navštevuje tunajšiu školu 104 žiakov, ale žiaľ
v budúcom školskom roku môžeme rátať len so žiakmi v počte 90 .Takýto pokles bude mať
veľký vplyv na rozpočet, na mzdy budú chýbať peniaze. Možnosť šetrenia vidí v tom, že
pracovné sily, ktoré sú prijaté na dobu určitú treba počas letných prázdnin popúšťať. Spojiť
triedy by podľa jeho mienky nebolo dobré riešenie, nakoľko to môže zapôsobiť negatívne na
rozhodnutie rodičov o pokračovaní dochádzky svojich detí do tejto školy. Ďalej treba znížiť

počet zamestnancov – učiteľov, od septembra neprijať naspäť všetkých učiteľov do
pracovného pomeru. Na školský klub budú potrebovať menej peňazí( bude menej žiakov).
Rozprával o možnosti znovu otvorenia slovenskej triedy. V terajšej dobe by bolo maximálne
12 detí, po prípade o 1-2 detí viac z okolitých dedín, čo už vyžaduje minimálne dve pracovné
sily. Spojenie štyroch tried nikto nezoberie na zodpovednosť. Podľa platných právnych
noriem otvorenie slovenskej ZŠ je možné len od septembra 2011.
Pani riaditeľka základnej školy – vo svojej správe sa vyjadrila v tom zmysle, že
nebolo by najšťastnejšie riešenie v rámci základnej školy s VJM spustiť slovenskú triedu,
nakoľko takýto krok tiež má dopady na rozpočet školy, keď už si pomyslíme na zabezpečenie
takejto triedy vhodným učiteľom. Navrhla nespájať ročníky na prvom stupni, aj napriek
súčasnému nepriaznivému stavu žiakov. Uviedla, že po predložení konečného rozpočtu od
KŠÚ opäť prepočítali koľko peňazí budú potrebovať navyše z dôvodu poklesu žiakov. Podľa
jej predpokladov sa bude jednať o sumu okolo 1000-1500 € .
K tomuto bodu sa vyjadrili aj poslanci Szitás, Rublík, Domonkos a Horváth, ktorí v podstate
konštatovali, že chceme udržať základnú školu v našej obci a bude treba vyvinúť maximálne
úsilie zo strany obce a základnej školy k udržaniu základnej školy v obci.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania berú na vedomie správu
riaditeľky ZŠ s VJM Rohovce , ktorá sa týka budúceho školského roku 2010/2011.
Ďalej pán starosta informoval poslancov so znovu vyskytujúcimi problémami strechy
na budove školy. Povedal, že reklamácia už je poslaná, ale treba vymyslieť nejaké dobré
riešenie aby sa tie problémy odstránili na dlhšiu dobu. Ohľadne WC miestnosti povedal, že
treba stanoviť čo chceme dať spraviť a podľa toho vypýtať cenové ponuky. Treba sa chystať
na letné búracie práce.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania berú na vedomie plán
rekonštrukčných prác na základnej škole v roku 2010.
Pán starosta na základe žiadosti ZŠ s VJM Rohovce predložil návrh VZN č. 1/2010 na
doplnenie Všeobecného záväzného nariadenia obce Rohovce č. 3/2008 zo dňa 27.8.2008
nasledovne :
§ 5 Úhrada na činnosť školského klubu
bod (3) Obmedzenia platenia príspevkov : Príspevok na činnosť školského klubu sa
neuhrádza ak má dieťa preukázateľným spôsobom prerušenú dochádzku do školského klubu
na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo
rodinných dôvodov.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili Všeobecne
záväzné nariadenie obce Rohovce č. 1/2010 dopĺňajúce VZN obce Rohovce č. 3/2008 zo
dňa 27. 8.2008 o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za pobyt v materskej
škole, školskom klube a detí za stravovanie v školských jedálňach.
Pani riaditeľka ešte informovala prítomných , že oslava 15. marca sa koná spoločne
s kultúrnym združením Csemadok dňa 14. marca . Na podujatí vystúpi skupina Csali ,bude
bábkové vystúpenie, recitácia, zaspieva miestny spevácky zbor a prebehne slávnostné
kladenie venci pri pamätníku Milecentenária. Oslava sa začína o 14.30 hodine pri pamätníku.

Bod č. 6
Rôzne
6.1 Pán starosta - informoval poslancov o tom, že bolo zaslané stanovisko k Správe
o hodnotení vplyvov na životné prostredie Rýchlostná cesta R7, Dunajská Lužná – Holice.
Obec doporučila realizáciu trasy vo variante „E“
prípadne kombináciu variantu

„A“ s pokračovaním vo variante „E“ až po koniec úseku stavby pri Holiciach.
6.2 V tomto bode pán starosta dal na vedomie poslancom, že začiatkom tohto roka sa
kupovali veci potrebné ako sypač na sypanie ciest soľou počas zimných mesiacov v sume
830 €, elektrický sporák do kultúrneho domu miesto starého za 300 €, mikrovlnná rúra do
kultúrneho domu v hodnote za 40 €, stará bude preradená do inventáru hasičskej zbrojnice
a nakoniec dodal, že vchodové dvere na obecnom úrade sú vymenené z dotačných peňazí,
presná suma na výmenu je 1 251,00 €.
6.3 V ďalšom bode pán starosta informoval poslancov so žiadosťou JOSTAV s.r.o.
o súhlas s užívaním alebo prenájom parciel č.134/17 a 134/44 za účelom zriadenia parkoviska
so zlučovačom ropných látok, vybudovania IS a prístupu k bytovému domu. Povedal, že na
katastri už sa vykonal ohľadne využitia nový zápis, teda spomínanú parcelu môžme dať do
prenájmu, jedná sa o novozriadenú parcelu 134/74.
Karol Szitás – poslanec- sa spýtal, kedy bude odovzdanie novej bytovky .
Pán starosta – odovzdanie bolo plánované na Veľkú noc, lenže kvôli tuhej zime sa
práce oddialili , navrhol odovzdanie na Deň obce, ktorý bude 3. júla do toho termínu by sa
mohla realizovať aj prístupová cesta k bytovke.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili uzavrieť nájomnú
zmluvu s JOSTAV s.r.o. na pozemok č. 134/74 v k. ú. Rohovce v rozmere 396 m2 na
zriadenie parkoviska so zlučovačom ropných látok, vybudovania IS a prístupu
k bytovému domu.
6.4. V tomto bode pán starosta uviedol, že na budove obecného úradu prebieha
rekonštrukcia strechy, čo je financované z dotácie od MF SR. Z tejto dotácie je možné
financovanie rekonštrukcie strechy a výmena stavebných otvorov, teda rekonštrukcia
hromozvodu nie, ktorú treba uskutočniť aj na základe poslednej revízie v roku 2008, nakoľko
v zmysle platných predpisov nestačí súčasný počet zvodov. Sú tri ponuky, z ktorých je
najlepšia a najprijateľnejšia ponuka už s kompletnou revíziou v sume 1 731,10 €.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania berú na vedomie správu
starostu o stave hromozvodov na budove obecného úradu a súhlasia s rekonštrukciou
hromozvodov na budove obecného úradu.
6.5 Pán starosta oboznámil poslancov s prebiehajúcimi projektmi. Prvým projektom
ktorý spomenul bol „Modernizácia verejného osvetlenia“. Podľa neoficiálnych informácii sme
nezískali dotáciu z EU fondov. Nové vypísanie, by malo byť v marci. Momentálne rokujeme
na novšej, modernejšej technológií LED, na možnostiach realizácie, samozrejme s pomocou
dotácii. Sú dve ponuky od firiem 4 you a SYNERGI . Presnejšie informácie budú neskoršie.
Ako druhý projekt spomenul projekt „ Revitalizácia obecnej zóny“. Pravdepodobne v tomto
roku bude nové vypísanie. Tí ktorí vlani podali a nedostali dotáciu už v tomto roku nemôžu
znova požiadať. Nás sa to netýka nakoľko sme nepodali vlani. Navrhuje podať projekt, ale
v prepracovanej forme podľa platnej výzvy.
Ďalej informoval poslancov o podanej žiadosti v Občianskom združení MASAGROPRAMEŇ v rámci projektu LEADER. Museli sme spresniť na aké účely chceme
použiť dotáciu. Označili sme vybudovanie parku pred budovou obecného úradu, nakoľko už
je hotová dokumentácia vrátane stavebného povolenia k tomuto plánu a po výzve by sa dalo
hneď začať s realizovaním.
Po tomto ešte uviedol, že sú zo strany obce podané tri projekty na Trnavský samosprávny
kraj. Jeden k multifunkčnému ihrisku na nákup basketbalového koša, druhý na Deň obce
a tretí na jednodňový zájazd pre invalidov a dôchodcov.
6.6 Pán starosta v tomto bode uviedol, že pravdepodobne sa nepodarí urobiť navyše
kanalizáciu na ulici „medzi dvoma záhradami“, nakoľko sa minuli peniaze. Na jar hneď ako
sa bude dať opravia cesty hlavne na Kasárenskej ulici. Predpokladaný termín kolaudácie je na
marec a apríl ale termínov už bolo niekoľko.
6.7 Pán starosta pripomenul, že sa blíži „Deň Zeme“ pri príležitosti ktorej znova bude
organizovaný dňa 27. marca spolu so základnou školou zber odpadu v obci a jej okolí. Podal

návrh na zapojenie čo najväčšieho počtu obyvateľov do tejto akcie takým spôsobom, že budú
vyzvaní k jarnému upratovaniu v okolí svojich domov na verejných priestranstvách. Miestna
organizácia CSEMADOKU sa podujala dať do poriadku park pri pamätníku Milecentenária.
Pán starosta má v pláne osloviť aj ďalšie organizácie.
6.8 Karol Szitás – poslanec- sa spýtal na názor druhých, kde by bolo najlepšie
organizovať majáles, v parku pred obecným úradom alebo na školskom dvore a či pozvať
ľudovú skupinu.
Pani riaditeľka ZŠ - bola toho názoru, že by nebolo od veci zorganizovať akciu na
školskom dvore a mohli by sa pripojiť aj rodičia spolu so svojimi deťmi.
Dohodlo sa, že prvého mája v sobotu bude majáles a o týždeň 9. mája oslava Dňa matiek.
Pani riaditeľka – navrhla zorganizovať deň detí 1. júna v utorok, nakoľko deti ďalší
týždeň cestujú do školy prírody.
6.9 Karol Szitás – poslanec- upozornil poslancov a starostu na skutočnosť, že
v dedine sa opäť potulujú psy v značnom množstve.
Starosta- navrhol vyhlásiť a dať na vedomie každému majiteľovi psov, že na základe
platného VZN obce na území obce je možné chovať psy len v uzavretých nádvoriach
respektíve priestoroch. Na verejných priestranstvách sa môžu pohybovať psy len v sprievode
majiteľa vedené na povrázku za obojok s číslom. V tom prípade, ak sa na verejných
priestranstvách aj v budúcnosti budú pohybovať túlavé psy, obecný úrad zorganizuje ich zber
a odvoz. Ako ďalšie riešenie navrhol v mesiaci apríl zorganizovať kontrolný deň v obci
zameranej na chov psov a plnenie daňovej povinnosti.
Nakoľko na programe nebolo viac bodov pán starosta poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie.

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 25.02.2010

Uznesenie č. 209

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
finančný príspevok v sume 540,00 € na prevádzku LSPP v Šamoríne.

Uznesenie č. 210

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
návrh investičného zámeru p. Romana Kriška na parcele č. 29/2 s tým , že miestna
komunikácia bude najmenej 4,5m široká a bude zabezpečené otáčanie sa s dopravnými
prostriedkami v tvare „T“ podľa pôvodne podaného realizačného zámeru.

Uznesenie č. 211
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
pridelenie sponzorského príspevku Zariadeniu pre seniorov v Gabčíkove v hodnote
100€.

Uznesenie č. 212
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
pridelenie finančného príspevku v sume 180 € na vystúpenie hudobnej skupiny PROFIL
DUO na maškarnom plese zorganizovanom materskou školou.

Uznesenie č. 213
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1 v zmysle Vnútorného predpisu č.4
o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu ( ŠR) podľa prílohy:

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

Rozpočet:
2010
v€
343 894
9 599
353 493

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

I. zmena

+ 3 911
+ 185 084
+ 188 995

I. úprava
2010
v€
347 805
194 683
542 488

272 210
47 520
319 730
+ 33 763

+ 10 721
+ 185 230
+ 195 951

282 931
232 750
515 681
+ 26 807

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

0
53 992

0
+ 13 280

0
67 272

Schodok kapitál. rozpočtu

- 53 992

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

20 229
0
+ 20 229

+ 20 236
0

40 465
0
+ 40 465

Spolu príjmy- celkom
Spolu- výdavky
Výsledok rozpočtu celkom:

373 722
373 722
0

+ 188 995
+ 209231

582 953
582 953
0

- 67 272

Uznesenie č. 214

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

beriena vedomie
správu riaditeľky ZŠ s VJM
2010/2011.

Rohovce , ktorá sa týka budúceho školského roku

Uznesenie č. 215

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

beriena vedomie
plán rekonštrukčných prác na základnej škole v roku 2010.

Uznesenie č. 216

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rohovce č. 1/2010 dopĺňajúce VZN obce Rohovce č.
3/2008 zo dňa 27. 8.2008 o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za pobyt
v materskej škole, školskom klube a detí za stravovanie v školských jedálňach.

Uznesenie č. 217

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
uzavretie nájomnej zmluvy s firmou JOSTAV s.r.o. na pozemok č. 134/74 v k.ú.
Rohovce v rozmere 396 m2 na zriadenie parkoviska so zlučovačom ropných látok,
vybudovania IS a prístupu k bytovému domu.

Uznesenie č. 218

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
správu starostu o stave hromozvodov na budove obecného úradu

a
súhlasí
s rekonštrukciou hromozvodov na budove obecného úradu.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Overovatelia:

..................................................
Matej Herberger
..................................................
Ing. Monika Lászlóová
Zapísala: Vasová

