ROKOVANIE:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rohovciach otvoril starosta obce, Bc. Eugen
Horváth. Privítal poslancov, hostí a prítomných obyvateľov. Konštatoval, že na zasadnutí sú
prítomní poslanci v počte 9. Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať
a uznášať sa. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Dezidera Pálffyho a Štefana
Rublika.Za zapisovateľku Ing. Pirosku Orbánovú. Poslanci v pomere 9/0 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 8 uznesení. Uznesenia č. 133, 134,
135, 136, 137, 138 neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému úradu ani
starostovi.
Uznesenie č. 131 - predaj časti pozemku parc. č. 29/19 ešte sa neuskutočnil, predaj
bude realizovaný v roku 2009 po geometrickom zameraní. .
Uznesenie č. 132– vo veci k výstavbe novej cesty ešte nedošlo k dohode vlastníkov.

Bod č. 2
Interpelácie poslancov
Karol Szitás poslanec- žiadal informáciu v súvislosti s ordináciou obvodného lekára
Dr. Drugda, ktorý už neordinuje v obci 2 týždne.
Starosta- pracovníci Regionálneho zdravotného strediska v Dunajskej Strede
vykonali kontrolu v Obvodnom zdravotnom stredisku v Rohovciach . Nakoľko budova
zdravotného strediska z hľadiska hygieny bola v nevyhovujúcom stave, zastavili činnosť
obvodného lekára v tejto budove až do odstránenia zistených závad. Medzitým sa
uskutočnilo aj rokovanie , kde sa zúčastnili starostovia susedných obcí a obvodný lekár Dr.
Drugda. Dr. Milan Drugda sľúbil, že po obdržaní povolenia od Regionálneho zdravotného
strediska ihneď začína ordinovať a že ordinačnú dobu aj dodrží. Ďalej starosta poznamenal,
že je veľký záujem zo strany iných lekárov ordinovať v našej obci. Ak Dr. Drugda nedodrží
ordinačnú dobu , hľadajú iného obvodného lekára. Ďalej dodal, že v súčasnosti aj lekáreň je
zatvorená z dôvodu choroby . Lekárnička sľúbila, že v januári už bude lekáreň otvorená.

Bod č. 3
Žiadosti obyvateľov
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou firmy Veritas Market
o povolenie
otváracej doby od pol šiestej v predajni v Rohovciach súp. č. 153. Rannou otváracou dobou
od pol šiestej chcú poskytnúť služby aj tým obyvateľom, ktorí už pred šiestou hodinou
odchádzajú do práce.
Starosta konštatoval, že v zmysle § 3 ods. 3 VZN obce Rohovce č. 5/2008
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Rohovce
povolenie na prevádzkový čas predaja pred 6.00 hodinou vydáva starosta obce po
prejednaní príslušnej žiadosti obecnou radou a jej následnom odporučení. Na základe
odporúčania obecnej rady už boli povolené otváracie hodiny v predajni rozličného tovaru
Veritas Market Rohovce č. 153.

Bod č. 4
Úprava rozpočtu na rok 2008
K tomuto bodu starosta odôvodnil predložený návrh na úpravu rozpočtu obce
Rohovce.
V príjmovej časti navrhol zvýšiť príjmy nasledovne:
- výnos z dane príjmov
+ 756 tis. Sk
- užívanie VP
+ 2 tis. Sk
- z prenajatých pozemkov
+ 2 tis. Sk
- z prenajatých budov
+ 9 tis. Sk
- z prenajatých strojov
+ 2 tis. Sk
- príjmy z predaja výrobkov a služieb
+ 6 tis Sk
- príjmy za MŠ
+ 5 tis. Sk
- predaj nádoby TKO
+ 5 tis. Sk
- úroky
+ 1 tis. Sk
- dotácia zo ŠR -ZŠ
- 17 tis. Sk
- dotácia ZŠ- nenormatívne
+ 50 tis. Sk
- dotácia zo ŠR- matrika
+ 3 tis. Sk
- dotácia zo ŠR- na stravu
- 8 tis. Sk
- príjmy na aktiváciu nezamestnaných
+ 8 tis. Sk
- príjmy zo ŠR- skladník CO odmena
+ 2 tis. Sk
- príjmy zo ŠR- vojnové hroby
1 1 tis. Sk
- príjmy zo ŠR – MŠ
+ 10 tis. Sk
Starosta bežné príjmy navrhol zvýšiť o 847 tis. Sk, t.j. bežné príjmy budú
predstavovať 16 519 tis. Sk. V rámci kapitálových príjmov obec obdržala kapitálový
transfer zo ŠR na individuálne potreby obce, konkrétne na rekonštrukciu strechy základnej
školy sumu 400 tis. Sk. Kapitálové príjmy budú predstavovať 1 032 tis. Sk. Celkové príjmy
budú predstavovať 17 551 tis. Sk.
Vo výdavkovej časti starosta navrhol uskutočniť ešte ďalšie výdavky, , ktoré
neobsahoval doterajší rozpočet. Navrhol zmeny v rozpočte bežných výdavkov v
nasledujúcich kapitolách:
–
správa : elektrická energia
+ 6 tis. Sk,

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

-

správa : plyn
správa : poistenie mot.vozidiel
správa- všeobecný materiál
správa- prac.odev-OOP
finančná oblasť –audít
požiarna ochrana –rovnošaty
požiarna ochrana- prevádzkové stroje
požiarna ochrana- všeobecný materiál
požiarna ochrana- špeciálny materiál
požiarna ochrana - údržba budovy
požiarna ochrana- údržba pož. techniky
dopravné prostriedky – palivo do traktora
dopravné prostriedky- náhradné súčiastky
správa a údržba ciest- dopravné tabule
správa a údržba ciest- opravy
ŽP- odvoz TKO, uskladnenie TKO
ŽP- palivo do kosačky
Vývoz fekálií
VO- elektrická energia
šport- stravovanie
šport- vodné
šport- všeobecný materiál
kultúra- plyn
kultúra- všeobecné služby
Vysielacie a vyd. Služby- poplatky
Vysielacie a vyd. služby- tlač.
MŠ- elektrická energia
MŠ- vodné
MŠ –refundácia mzdy
ZŠ- údržba budovy- klampiarske
ZŠ- dopravné žiakov
Starostlivosť o starých občanoch
prenesené kompetencie- ŠR- matrika
dotácia- skladník CO
aktivácia nezamestnaných
dotácia zo ŠR- MŠ
dotácia zo ŠR- vojnové hroby
ZŠ – dotácia zo ŠR
ZŠ- nenormatívne prostriedky
ZŠ vlastné príjmy
ŠK- vlastné príjmy
ŠJ- dotácia
ŠJ- vlastné príjmy
ŠJ- stravné

- 30 tis. Sk
+ 1 tis. Sk
+ 8 tis. Sk
+ 1 tis. Sk
+ 4 tis. Sk
+ 1 tis. Sk
- 3 tis. Sk
+ 7 tis. Sk
+ 4 tis. Sk
- 30 tis. Sk
- 12 tis. Sk
- 10 tis. Sk
+ 10 tis. Sk
- 5 tis. Sk
- 5 tis. Sk
+ 2 tis. Sk
- 5 tis. Sk
- 2 tis. Sk
+ 20 tis. Sk
+ 3 tis. Sk
- 5 tis. Sk
+ 6 tis. Sk
+ 3 tis. Sk
- 3 tis. Sk
+ 2 tis. Sk
- 2 tis.. Sk
- 30 tis. Sk
- 4 tis. Sk
+ 2 tis. Sk
- 200 tis. Sk
+ 2 tis. Sk
+ 1 tis. Sk
+ 3 tis. Sk
+ 2 tis. Sk
+ 8 tis. Sk
+
10 tis. Sk
+
1 tis. Sk
- 17 tis. Sk
+ 50 tis. Sk
+ 21 tis. Sk
+ 10 tis. Sk
+ 41 tis. Sk
+ 12 tis. Sk
8 tis. Sk

Dezider Pálffy poslanec- k tomuto bodu navrhol
priznať štvrťročnú odmenu
starostovi za II. A III. štvrťrok 2008
Zoltán Radványi poslanec- navrhol odmenu vo výške 30 % za obidva štvrťroky.
Poslanci v pomere 9 za / 0 proti / 0 zdržal sa hlasovania schválili štvrťročnú

odmenu starostovi vo výške 30 % za II. a III. štvrťrok 2008.

V dôsledku toho bude upravený rozpočet v kapitole:
- správa odmena starostovi

+ 9 tis. Sk

Starosta vychádzajúc z nasledovných zmien navrhol znížiť výdavky o 87 tis. Sk, tak
bežné výdavky budú predstavovať 15 055 tis. Sk.

-

Navrhnuté zmeny v rozpočte kapitálových výdavkov:
zariadenie na detské ihrisko

+ 10 tis. Sk

Starosta kapitálové výdavky navrhol zvýšiť 10 tis. Sk, t.j. kapitálové výdavky budú
predstavovať 1 262 tis. Sk.
Celkové výdavky budú činiť 16 317 tis. Sk.
Bežný rozpočet obce bude prebytkový / + 1 464 tis. Sk/, kapitálový rozpočet bude
schodkový /- 230 tis. Sk/. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného
rozpočtu. Prebytok rozpočtu bude predstavovať 1 234 tis. Sk.
Poslanci v pomere 9 za / 0 proti / 0 zdržal sa hlasovania schválili úpravu
rozpočtu obce na rok 2008 podľa predloženého návrhu s navrhovanými zmenami .

Bod č. 5
Prerokovanie rozpočtu na rok 2009, trojročného rozpočtu
a programového rozpočtu
K tomuto bodu starosta navrhol schváliť prijatie ďalšej administratívnej pracovníčky
do pracovného pomeru na Obecný úrad Rohovce. Navrhol prijať na 60 % pracovného
úväzku na dobu určitú / 1 rok / . Na pracovné miesto bude vyhlásený konkurz, kde budú
uverejnené podmienky prijatia. Nástup je plánovaný na 1. február 2009.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili prijatie ďalšej
administratívnej pracovníčky na Obecný úrad Rohovce. Nová pracovná sila bude
prijatá na 60 % pracovného úväzku a na dobu určitú / 1 rok/.
Ďalej starosta oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu na rok 2009. Zvýraznil, že
vo výdavkoch sú zahrnuté zvýšené výdavky na réžiu , prepočítaný funkčný plat a súvisiace
odvody do poisťovní zamestnancov a funkcionárov a ďalšie nevyhnutné náklady .
V súvislosti s predchádzajúcim uznesením navrhol zvýšiť rozpočet o výdavky vo výške 200
tis. Sk, ktoré súvisia s prijatím ďalšej pracovníčky do pracovného pomeru . Ďalej navrhol
zvýšenie v oblasti požiarnej ochrany na údržbu budovy o 30 tis. Sk, na údržbu ciest 90 tis.
Sk, na nákup všeobecného materiálu pre športovú prezliekáreň vo výške 10 tis. Sk, na
údržbu budovy kultúrneho domu v sume 20 tis. Sk. V rámci príjmov navrhol zvýšiť príjem
z výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve o 300 tis. Sk. Celkové bežné
príjmy predstavujú 16 334 tis. Sk, celkové bežné výdavky 16 113 tis. Sk. Prebytok bežného

rozpočtu predstavuje 221 tis. Sk.
Ako jediný kapitálový príjem je plánovaný príjem z predaja pozemkov vo výške 100
tis. Sk. Kapitálové výdavky budú predstavovať podľa predloženého návrhu 1 860 tis. Sk.
Schodok kapitálového rozpočtu bude predstavovať 1 760 tis. Sk, čo bude krytý prebytkom
bežného rozpočtu 2009 a prevodom z rezervného fondu / prebytok z minulých rokov/.
Starosta poznamenal, že rozpočet na rok 2009 je zostavený tak v eurách ako aj
v slovenských korunách
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili rozpočet obce
Rohovce na rok 2009 podľa predloženého návrhu s navrhnutými zmenami .
Ďalej
starosta k tomuto bodu predložil návrh viacročného rozpočtu obce
a programového rozpočtu obce na roky 2009,2010 a 2011 . Zdôraznil, že podľa § 9 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky
obce , v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane
programov obce najmenej na tri rozpočtové roky . Na základe predloženého viacročného
rozpočtu na roky 2009, 2010 a 2011 navrhol schváliť nasledovné programy : plánovanie,
manažment a kontrola, propagáciu a marketing, služby občanom, odpadové hospodárstvo,
komunikácie, vzdelávanie, šport, kultúra, prostredie pre život, sociálne služby
a administratíva.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili viacročný –
programový rozpočet obce Rohovce na roky 2009, 2010 a 2011 podľa predloženého
návrhu v nasledovnej štruktúre: plánovanie, manažment a kontrola, propagácia a
marketing, služby občanom, odpadové hospodárstvo, komunikácie, vzdelávanie, šport,
kultúra, prostredie pre život, sociálne služby a administratíva.

Bod č. 6
Rôzne
Starosta informoval poslancov , že vianočná slávnosť sa uskutoční 21. decembra 2008
v kultúrnom dome v Rohovciach. Ďalej poďakoval poslancom za vykonanie inventarizácie,
ktoré bolo potrebné uskutočniť z dôvodu prechodu na novú peňažnú menu, na euro.
Ladislav Domonkos poslanec- navrhol uzavrieť dohodu o hmotnej zodpovednosti so
správcom športovej prezliekárne .
Ďalej starosta navrhol schváliť finančný príspevok pre Miestnu akčnú skupinu Horný
Žitný ostrov (skrátený názov MAS HŽO) 4171,82 EUR pre financovanie položky „iné
verejné zdroje“ v rámci Integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Horný
Žitný ostrov Opatrenie 1.1 Obnova a rozvoj obcí na území MAS HŽO a 1.2 Zlepšenie
základných služieb pre obyvateľov MAS HŽO za účelom zabezpečenia spolufinancovania
projektu vo výške 5% oprávnených nákladov.

Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili finančný
príspevok pre Miestnu akčnú skupinu Horný Žitný ostrov (skrátený názov MAS HŽO)

4171,82 EUR pre financovanie položky „iné verejné zdroje“ v rámci Integrovanej
stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Horný Žitný ostrov Opatrenie 1.1
Obnova a rozvoj obcí na území MAS HŽO a 1.2 Zlepšenie základných služieb pre
obyvateľov MAS HŽO.
V poslednom bode starosta obce navrhol prijať uznesenie v súvislosti s predložením
žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na realizáciu projektu „Modernizácia verejného
osvetlenia v obci Rohovce“ realizovaného obcou Rohovce, ktorého príprava bola schválená
uznesením obecného zastupiteľstva č. 134 zo dňa 27.11.2008.
Poslanci v pomere 9 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili uznesenie o predložení,
zabezpečení realizácie po schválení NFP a spolufinancovaní projektu „Modernizácia
verejného osvetlenia v obci Rohovce“ v rámci Operačného programu 2.2
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast .

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

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Overovatelia:
..................................................
Dezider Pálffy
..................................................
Štefan Rublik

Zapísala: Orbánová

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 15.12.2008

Uznesenie č. 139
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
štvrťročnú odmenu starostovi vo výške 30 % za II. a III. štvrťrok 2008 z úhrnu
mesačného platu.

Uznesenie č. 140
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
úpravu rozpočtu obce na rok 2008 podľa predloženého návrhu
zmenami nasledovne :

s navrhovanými

Rekapitulácia rozpočtu:
V tis. Sk

Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Prebytok bežného rozpočtu:
Kapitálové príjmy:
kapitálové výdavky:
Schodok kapitálového rozpočtu:
Spolu príjmy:
Spolu výdavky:
Prebytok rozpočtu celkom:

Finančné operácie-príjmy:
Finančné operácie-výdavky
Finančné operácie:

Celkový rozdiel rozpočtu:

16 519
15 055
1 464
1 032
1 262
-230
17 551
16 317
1 234

1460
0
1460

+2694

Bežný rozpočet obce bude prebytkový / + 1 464 tis. Sk/, kapitálový rozpočet bude
schodkový /- 230 tis. Sk/. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom
bežného rozpočtu 2008.

Uznesenie č. 141
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
prijatie ďalšej administratívnej pracovníčky na Obecný úrad Rohovce. Nová pracovná
sila bude prijatá na 60 % pracovného úväzku .

Uznesenie č. 142

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
rozpočet obce Rohovce na rok 2009 podľa predloženého návrhu s navrhnutými
zmenami nasledovne:

Rekapitulácia rozpočtu:
v tis. Sk

Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Prebytok bežného rozpočtu:

16 334
16 113
+ 221

Kapitálové príjmy:
kapitálové výdavky:
Schodok kapitálového rozpočtu:

100
1 860
- 1 760

Spolu príjmy:
Spolu výdavky:
Schodok rozpočtu celkom:

16 434
17 973
- 1539

Finančné operácie-príjmy:
Finančné operácie-výdavky
Finančné operácie:

1 539
0
1 539

Celkový rozdiel rozpočtu:

0

Bežný rozpočet obce bude prebytkový / + 221 tis. Sk/, kapitálový rozpočet bude
schodkový /- 1 760 tis. Sk/. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom
bežného rozpočtu prevodom z rezervného fondu. Celkový rozpočet bude vyrovnaný.

Uznesenie č. 143
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
finančný príspevok pre Miestnu akčnú skupinu Horný Žitný ostrov (skrátený názov
MAS HŽO) 4171,82 EUR pre financovanie položky „iné verejné zdroje“ v rámci
Integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Horný Žitný ostrov
Opatrenie 1.1 Obnova a rozvoj obcí na území MAS HŽO a 1.2 Zlepšenie základných
služieb pre obyvateľov MAS HŽO.

Uznesenie č. 144
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
viacročný – programový rozpočet obce Rohovce na roky 2009, 2010 a 2011 podľa
predloženého návrhu v nasledovnej štruktúre: plánovanie, manažment a kontrola,
propagácia a marketing, služby občanom, odpadové hospodárstvo, komunikácie,
vzdelávanie, šport, kultúra, prostredie pre život, sociálne služby a administratíva.

Uznesenie č. 145
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
a.) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na realizáciu
projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Rohovce“ realizovaného
obcou Rohovce,
b.) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok
c.) financovanie projektu vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov na projekt
t.j. vo výške 2 813,95 EUR (84 773,20 Sk)

starosta obce:
Bc. Eugen Horváth

