ROKOVANIE:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rohovciach otvoril starosta obce, Eugen
Horváth. Pozdravil poslancov, pozvaných hostí a prítomných obyvateľov. Konštatoval, že na
zasadnutí poslanci sú prítomní v počte 9.
Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je
spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za overovateľov zápisnice určil poslancov
Ladislava
Domonkosa a Ing. Moniku Lászlóovú , za zapisovateľku Ing. Pirosku Orbánovú. Poslanec
Szitás Karol navrhol posunúť v programe bod 9 namiesto bodu 4. Poslanci v pomere 9/0
schválili program rokovania.

Bod č. 1
Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesenia z posledného zasadnutia.
Konštatoval, že na 1. zasadnutí bolo prijaté 1 uznesenie. Body A,B,C a D uznesenia č. 1
neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému úradu ani starostovi. V bode E
Obecné zastupiteľstvo ukladalo predsedom komisií návrhy na členov komisií , čo bude
prerokované v samostatnom bode.

Bod č. 2
Interpelácie poslancov
K tomuto bodu zo strany poslancov neboli podané otázky.

Bod č. 3
Prerokovanie žiadostí
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťami, ktoré boli doručené na Obecný
úrad.
Prvú žiadosť podala Lekárska služba prvej pomoci v Šamoríne o schválenie podpory
na rok 2007 . Príspevok predstavuje 1 Sk mesačne za obyvateľa obce na prevádzku
ambulantnej a výjazdovej LSPP v spádovej oblasti mesta Šamorín, ktorú prevádzkuje
spoločnosť K Gryf s.r.o. Pomlejská 40 Šamorín. Príspevok na rok 2007 predstavuje 13 tis. Sk.
Poslanci v pomere 9/0/0 schválili poskytnutie príspevku na rok 2007 vo výške 13
tis. Sk spoločnosi K Gryf s.r.o. Pomlejská 40 Šamorín, ktorá prevádzkuje Lekársku
službu prvej pomoci v Šamoríne .
Druhú žiadosť podal Domov dôchodcov v Gabčíkove o poskytnutie sponzorského
príspevku na zlepšenie podmienok ich obyvateľov. V súčasnosti v tomto domove je
umiestnený jeden obyvateľ z našej obce.
Poslanci v pomere 9/0/0 schválili poskytnutie finančného príspevku pre Dom
dôchodcov v Gabčíkove vo výške 3000 Sk.

Ďalšiu žiadosť doručil bývalý starosta obce, Dezider Pálffy o preplatenie 17 dní
nevyčerpanej dovolenky za rok 2006 v zmysle § 116 ods. 2 Zákonníka práce. Svoju žiadosť
odôvodnil s tým, že dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu pracovného zaťaženia. Starosta
Eugen Horváth poznamenal, že pán Pálffy v zmysle Zákonníku práce má nárok na
preplatenie dovolenky, , čo predstavuje sumu 32 tis. Sk.
Poslanci v pomere 8 za / 0 proti/ 1 zdržal sa, schválili podľa § 116 ods. 2
Zákonníka práce preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2006 Pálffy Deziderovi,
bývalému starostovi obce vo výške 32 tis. Sk.
Ďalej podala žiadosť Spoločnosť maďarských spisovateľov
poskytnutie finančného príspevku na ich činnosť.

na Slovensku

o

Poslanci v pomere 9/ 0 /0 neschválili poskytnutie finančného príspevku
Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku .
Zo strany obyvateľov bola podaná žiadosť o zmenu trasy autobusového spojenia ,
konkrétne o trasu autobusového spoja , čo má odchod o 18,10 hod. z autobusovej stanice
Mlynské Nivy Bratislava , prevádzkovaného SAD Dunajská Streda .Obyvatelia žiadali, aby
autobus mal zastávku aj v obci. Starosta poznamenal, že už sa informoval vo firme SAD
Dunajská Streda , kde preverili skutočné využitie tohoto spoja a došli k záveru, že
v súčasnosti pre nich nie je ekonomicky výhodné zmeniť trasu, nakoľko spoj do zastávky
Rohovce využívajú denne 2-3 cestujúci.
Ďalšiu žiadosť podali obyvatelia obce, Attila Szabo a Tomáš Závoczki. Žiadali
vyriešiť umiestnenie ich maloletých detí v Materskej škole na celý deň. V súčasnosti matky
detí sú na materskej dovolenke a ich deti môžu navštíviť Materskú školu len doobeda.
Súčasná situácia im nevyhovuje , v prípade zamietavého stanoviska umiestnia svoje deti
v inej materskej škole.
Rozprava:
Zoltán Radványi poslanec – navrhol prijať tieto dve deti do Materskej školy na celý
deň. Ostatných záujemcov môžu prijať až po rozšírení miestnosti na spálňu , teda od
septembra 2007.
Edita Jávorcsíková riaditeľka MŠ- reagovala na žiadosť, že zvýšiť počet detí možno
len pri dodržaní platných zákonov a hygienických požiadaviek.
Poslanci v pomere 9 / 0/ O schválili prijatie detí Kitti Závoczki nar. 15.10.2002
a Natália Szabóová nar. 10.2.2003 do Materskej školy v Rohovciach na celodennú
starostlivosť s účinnosťou od 19. 2.2007. Ďalšie deti, ktoré môžu navštíviť Materskú
školu len doobeda , môžu byť prijaté na celodennú starostlivosť až po rozšírení
miestností MŠ , najskôr od 1. 9.2007.
Jozef Horváth, nájomca nebytových priestorov v budove súp. č. 153 v obci Rohovce
podal žiadosť o vyriešenie situácie ohľadom spotreby elektrickej energie. K tejto budove bola
pristavaná v roku 2005 sociálna miestnosť , ktorá slúži všetkým nájomníkom v tejto budove.
Problém je v tom, že táto sociálna miestnosť bola prepojená na elektromer nájomcu, Jozefa
Horvátha a on platí spotrebu elektrickej energie za všetkých nájomníkov.
Starosta doporučil najprv vykonať kontrolu spotreby elektrickej energie u nájomcu
Jozefa Horvátha za rok 2005 a 2006. Až potom možno uvažovať o možnosti refundácie už
vyplatenej čiastky alebo o namontovaní samostatného elektromeru v sociálnej miestnosti.

Poslanci v pomere 9/ 0 /0
žiadali starostu o vykonanie kontroly spotreby
elektrickej energie v predajni železiarstva v budove súp. č. 153 za rok 2005 a 2006, a na
základe získaných skutočností posúdiť potrebu refundácie už vyplatenej čiastky za
spotrebu elektrickej energie ako aj podmienky namontovanie elektromeru v sociálnej
miestnosti .
Poslednú žiadosť na prerokovanie podala firma Neutra, architektonický ateliér
z Nitry. Oni žiadali stanovisko k zadaniu k urbanistickej štúdie v súvislosti s akciou IBVLokalita Bobrie jazero . Starosta informoval poslancov , že investor chce realizovať IBV
v k.ú. Rohovce, avšak na hranici katastrálneho územia obce Rohovce a Šulany. Na túto oblasť
Obec Rohovce nemá vypracovaný územný plán. Z toho dôvodu navrhol, aby obec bol len
obstarávateľom územného plánu a všetky ostatné náklady okolo výstavby by znášali
investori.
Rozprava:
Dezider Pálffy poslanec – táto otázka je veľmi zložitá z toho dôvodu, že spomínaný
pozemok leží v našom katastrálnom území, ale je bližšie k obci Šulany. Z toho dôvodu
budúci obyvatelia musia byť obyvateľmi našej obci, ale rodinné domy budú pripojené na
infraštruktúru obce Šulany. Ďalej treba uvažovať aj nad tým, či sa našej obci oplatí vytvoriť
novú osadu 5-6 km od centra obce. Preto navrhol radšej rokovať s obcou Horný Bar o zmene
katastrálneho územia.
Zoltán Radványi Ing. poslanec – podľa neho nie je súrne rozhodovať v tejto veci.
Najprv treba objasniť všetky okolnosti okolo tejto výstavby.
Ondrej Csölle poslanec – navrhol odročiť rozhodovanie v tejto veci , nakoľko to je
obrovská investícia.
Poslanci v pomere 9/0/0 odročili rozhodovanie vo veci vydania stanoviska
k zadaniu k urbanistickej štúdii v súvislosti s IBV- Lokalita Bobrie jazero z dôvodu
nedostatku informácií. Žiadali starostu o objasnenie okolností a podmienok tejto
plánovanej výstavby , a o rokovanie v tejto veci s Obcou Horný Bar .

Bod č. 4
Vyhodnotenie činnosti Základnej školy Rohovce
K tomuto bodu vystúpila Ilona Bodó, riaditeľka ZŠ s VJM Rohovce. Odôvodnila
čerpanie rozpočtu na rok 2006 v ZŠ s VJM . Výdavky na osobné náklady boli vyčerpané na
110 % a výdavky na prevádzkové náklady na 57, 52 %. Ona nežiadala schválenie zmeny
rozpočtu, nakoľko obec poskytla 300 tis. Sk ako finančnú výpomoc a myslela si že s týmito
peniazmi vykryje schodok na osobných nákladoch. Avšak OZ na svojom zasadnutí dňa
30.11.2006 určilo účel poskytnutých finančných prostriedkov a to na prevádzkové náklady.
V decembri už nebol čas na zmenu rozpočtu a z toho dôvodu bolo prečerpanie pri osobných
nákladoch.
Starosta obce – v decembri už nebolo zasadnutie OZ , zmena rozpočtu už nemohla
byť schválená, z toho dôvodu dňa 28.12 2006 s odstupujúcim starostom sa rozhodli o
vrátení nevyčerpanej čiastky na účet obce. Na účet obce boli zaslané aj nevyčerpané čiastky
za Školský klub a Školskú jedáleň. Na základe rokovania v Rade pri OZ on navrhol
nevyčerpané finančné prostriedky za rok 2006 znovu poskytnúť ŽŠ , ŠK a ŠJ a to na
vyplatenie odmien.

Poslanci v pomere 9/0/0 schválili poskytnutie finančných prostriedkov na
vyplatenie odmien Základnej
škole, Školskému klubu
a Školskej jedálni
v nevyčerpanej výške za rok 2006 a to nasledovne:
Základná škola :
118 tis. Sk
Školský klub:
13 tis. Sk
Školská jedáleň
20 tis. Sk
Ďalej riaditeľka Ilona Bodó predložila svoju žiadosť – úpravu rozpočtu na rok 2007.
Konštatovala, že finančné prostriedky poskytnuté na osobné náklady na základe normatívov
nestačia. Z toho dôvodu navrhla preradiť finančné prostriedky poskytnuté na prevádzkové
náklady na osobné náklady. / 186 tis. Sk/ . Ďalej poznamenávala, že určené finančné
prostriedky nestačia na činnosť Školského klubu a Školskej jedálne.
Starosta obce – preradenie finančných prostriedkov, poskytnuté na prevádzkové
náklady ak dovolia predpisy, tak bude realizované. / 186 tis. Sk/. Finančné prostriedky,
poskytnuté pre Školský klub a Školskú jedáleň na základe nových výpočtov navrhol upresniť
nasledovne: pre Školský klub 448 tis. Sk, pre Školskú jedáleň 783 tis. Sk. Ďalej navrhol
ďalšiu finančnú výpomoc na kúrenie vo výške 100 tis. Sk formou poskytnutia zálohy na
prevádzkové výdavky Materskej školy v Rohovciach.
Poslanci v pomere 9 / 0/ 0 schválil úpravu rozpočtu Základnej školy, Školského
klubu a Školskej jedálne na rok 2007 nasledovne:
Základná škola :
normatívne finančné prostriedky: 4920 tis. Sk
dotácia od obce
118 tis. Sk
vlastné príjmy školy :
31 tis. Sk
Školský klub:
448 tis. Sk
Školská jedáleň:
783 tis. Sk
Poslanci v pomere 9/0/0 schválili finančnú výpomoc na kúrenie pre ZŠ s VJM
Rohovce vo výške 100 tis. Sk formou poskytnutia zálohy na prevádzkové výdavky
Materskej školy v Rohovciach.

Bod č. 5
Určenie platu starostu
K tomuto bodu starosta oboznámil poslancov s príslušným paragrafom zákona o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Nakoľko
Obec Rohovce má 1090 obyvateľov, priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom
hospodárstve sa vynásobí číslom 2,2 . Tento plat prislúcha starostovi od 29.12.2006.
Zoltán Radványi poslanec – navrhol doplniť uznesenie
s tým, aby určenie
štvrťročnej odmeny starostovi vždy bolo na programe zasadnutia OZ , čo nasleduje po
uplynutí štvrťroka.
Poslanci v pomere 9/0/0 určili v zmysle § 11 ods. 4 písm. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a podľa zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat
starostu vo výške súčinu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve a násobku 2,2 s účinnosťou od 29.12.2006 . Ďalej rozhodli o termíne

určenia štvrťročnej odmeny starostovi tak, aby bolo na programe zasadnutia OZ, čo
nasleduje po uplynutí štvrťroka.

Bod č. 6
Doplnenie komisií
Starosta navrhol založiť komisiu na ochranu verejného záujmu . Táto komisia má
osobitné postavenie a predmetom jej činnosti je plnenie úloh , ktoré zveruje do jej
pôsobnosti ústavný zákon. Za členov navrhol poslancov: Csölle Ondreja, Rublik Štefana a
Pálffy Dezidera.
Poslanci v pomere 9/0/0
schválili Komisiu na ochranu verejného záujmu
v nasledovnom zložení: Csölle Ondrej, Rublik Štefan a Pálffy Dezider.
Ďalej starosta
žiadal predsedov komisií o
oznámenie navrhnutých členov
jednotlivých komisií.
Do Komisie pre sociálne veci predseda Gašpar Horváth navrhol poslancov Szitás
Karola , Csölle Ondreja a Pálffy Dezidera.
Poslanci v pomere 8 za / 0 proti / 1 zdržal sa hlasovania, schválili členov do
Komisie pre sociálne veci .
Do Komisie pre šport predseda Ladislav Domonkos navrhol poslancov: Herberger
Mateja a Rublik Štefana.
Poslanci v pomere 9 za / 0 proti / 0 zdržal sa hlasovania, schválili členov do
Komisie pre šport .
Do komisie pre kultúru predsedkyňa Monika Lászlóová navrhla poslancov Szitás
Karola , Zoltána Radványiho a dvoch obyvateľov: Melindu Bánkiovú a Anastáziu
Ambrusovú.
Poslanci v pomere 9 za / 0 proti / 0 zdržal sa hlasovania, schválili členov do
Komisie pre kultúru.

Bod č. 7
Schválenie záverečného účtu obce Rohovce za rok 2006
K tomuto bodu starosta vyhodnotil hospodárenie obce za rok 2006. Prebytok
hospodárenia obce predstavuje 872 465,69 Sk. ZŠ s VJM v Rohovciach k 31.12.2006 vrátila
na účet obce nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2006 na dopravné v sume 7 415 Sk.
Finančné prostriedky štátneho rozpočtu na dopravné sú zahrnuté v prebytku hospodárenia
obce za rok 2006 a v roku 2007 budú finančnou operáciou zapojené do príjmov a vrátené
ZŠ s VJM v Rohovciach.. Prebytok hospodárenia vo výške 90 tis. Sk bude prevedený do
rezervného fondu. Pohľadávky obce predstavujú 3 419 563,11 Sk, záväzky 2 395 338,15 Sk.
Vyrovnanie pohľadávky SŠM Kvetoslavov v konkurze možno očakávať v tomto roku. Ešte
čaká na OZ splácanie úroku vo výške 1 874 136,40 Sk.
Ďalej starosta podal návrh na spätné poskytovanie vlastných príjmov ZŠ s VJM
v Rohovciach a školských zariadení , ktoré príjmy musia zriaďovateľovi odvádzať. Tieto
finančné prostriedky môžu školy a školské zariadenia použiť na krytie bežných výdavkov .

Poslanci v pomere 9/0/0 schválili záverečný účet obce za rok 2006 bez výhrad.
Poslanci v pomere 9/0/0 schválili spätné poskytovanie vlastných príjmov ZŠ
s VJM v Rohovciach a školských zariadení , ktoré príjmy musia zriaďovateľovi
odvádzať. Tieto finančné prostriedky môžu školy a školské zariadenia použiť na
krytie bežných výdavkov .

Bod č. 8
Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
K tomuto bodu vystúpil Szabó Attila, hlavný kontrolór obce. Vykonal kontrolu
v Školskej jedálni pri ZŠ v Rohovciach, v Základnej škole s VJM v Rohovciach a na
Obecnom úrade v Rohovciach.. Kontrolované obdobie bol rok 2006. Konštatoval, že neboli
zistené nedostatky. Ďalej žiadal schváliť plán pravidelných následných kontrol na rok 2007.
Poslanci v pomere 9/0/0 brali na vedomie správu hlavného kontrolóra o
vykonaných následných kontrolách vedenia účtovníctva a hospodárenia u ZŠ s VJM v
Rohovciach ,
v Školskej jedálni pri ZŠ v Rohovciach a na Obecnom úrade
v Rohovciach za rok 2006
Poslanci v pomere 9/0/0 schválili plán pravidelných následných kontrol ,
vykonaných hlavným kontrolórom za rok 2007.

Bod č. 9
Vyhodnotenie inventarizácie , určenie členov vyraďovacej komisie
Starosta konštatoval , že inventarizácia bola vykonaná v každom zariadení výnimkou
Športovej prezliekárne. Žiadal členov inventarizačnej komisie, aby dodatočne vykonali
inventarizáciu v tomto zariadení . Ďalej navrhol členov – poslancov do vyraďovacej
komisie: Szitás Karola, Csölle Ondreja a Horváth Gašpara.
Poslanci v pomere 9/0/0 schválili vyraďovaciu komisiu v nasledujúcom zložení :
Szitás Karola, Csölle Ondreja a Horváth Gašpara. Termín vyradenia: 30. apríl 2007.

Bod č. 10
Úprava rozpočtu na rok 2007
K tomuto bodu starosta podal podrobné odôvodnenie jednotlivých položiek.
V predloženom návrhu boli navrhnuté nasledujúce zmeny :
Bežné výdavky:
Správa- funkčný plat
Poslanci – odmeny
Údržba kostola
Doprava detí zo Štrkovca
Školský klub – dotácia
Školská jedáleň- dotácia
Zmeny spolu :

+ 32 tis. Sk
+ 20 tis. Sk
+ 60 tis. Sk
+ 26 tis. Sk
+ 36 tis. Sk
+ 73 tis. Sk
+ 247 tis. Sk

Kapitálové výdavky:
Dom smútku – rekonštrukcia
Nájomné byty projekt
Zmeny spolu:
Príjmy:
Zostatok prebytku hospodárenia:
Prevod z rezervného fondu
Zmeny spolu:

- 141 tis. Sk
- 400 tis. Sk
- 541 tis. Sk
+ 737 tis. Sk
+ 753 tis. Sk
+ 1490 tis. Sk

Príjmy a výdavky budú predstavovať 15 249 tis. Sk. Stav rezervného fondu 0 Sk.
Starosta ďalej navrhol určiť mesačnú odmenu zástupcovi starostu vo výške 1500 Sk
mesačne.
Poslanci v pomere 9/0/0 schválili mesačnú odmenu zástupcovi starostu vo výške
1500 Sk/ mesačne.
Poslanci v pomere 9/0/0 schválili úpravu rozpočtu
predloženého návrhu so schválenými zmenami.

na rok 2007 podľa

Poslanci v pomere 9/0 /0 schválili prevod rezervného fondu vo výške 753 tis. Sk
na kapitálové výdavky.

Bod č. 11
Rôzne
Starosta navrhol do krízového štábu obce Rohovce poslancov : Szitás Karola,
Dezidera Pálffyho, Csölle Ondreja a Ing. Zoltána Radványiho.
Poslanci v pomere 9/0/0 schválili zloženie krízového štábu podľa návrhu starostu.
Ďalej starosta vykonal zmenu v personálnom zabezpečení výdajne odberných
oprávnení obce Rohovce, z dôvodu, že doterajší výdajca nastúpil do funkcie starostu. Do
funkcie výdajca navrhol poslanca Dezidera Pálffyho.
Poslanci v pomere 9/0/0 schválili zmenu v personálnom zabezpečení výdajne
odberných oprávnení obce Rohovce. Do funkcie výdajca nastúpil poslanec Dezider
Pálffy.
Starosta ďalej navrhol priznať návratnú sociálnu výpomoc na úhradu elektrickej
energie žiadateľovi, Szabó Gabrielovi bytom Rohovce. Sociálna výpomoc bude poskytnutá
v troch splátkach a účelovo na vyrovnanie nedoplatku spotreby elektrickej energie. Szabó
Gabriel je povinný vrátiť sociálnu výpomoc do konca roku 2007 .
Poslanci v pomere 9/0/0 schválili priznanie návratnej sociálnej výpomoci na
úhradu elektrickej energie žiadateľovi, Szabó Gabrielovi bytom Rohovce. Sociálna
výpomoc bude poskytnutá v troch splátkach a účelovo na vyrovnanie nedoplatku
spotreby elektrickej energie. Szabó Gabriel je povinný vrátiť sociálnu výpomoc do
konca roku 2007 .

Starosta navrhol zástupcu starostu do funkcie sobášiaceho. Nakoľko zástupca starostu
túto funkciu neprijal, funkciu sobášiaceho bude vykonávať sám starosta.
Karol Szitás poslanec – informoval poslancov, že existuje webová stránka o obci.
Žiadal určiť obsah webovej stránky , čo tam môže uverejniť. Ďalej v súvislosti so 115
ročným založením Základnej školy v obci navrhol usporiadať slávnosť a to 21. septembra
2007. Navrhol zriadiť komisiu , ktorá bude organizovať prípravu tejto slávnosti.
Poslanci v pomere 8/0/0 schválili organizačnú komisiu za obec na prípravu
slávnosti v súvislosti so 115 ročným založením Základnej školy v obci v nasledujúcom
zložení: Szitás Karol, Horváth Eugen a Pálffy Dezider.
Starosta informoval poslancov, že v zmysle zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve
obec musí mať vypracovanú dokumentáciu o prevádzkovaní pohrebiska . Takisto musí mať
obec zodpovednú osobu , ktorá má kvalifikačné skúšky v tejto oblasti. Poznamenal, že
mnohé obce zabezpečili tieto činnosti prostredníctvom firmy AREA tým , že uzavreli
mandátnu zmluvu . Navrhol uzavrieť s firmou AREA Šamorín mandátnu zmluvu na
prevádzkovanie pohrebiska.
Poslanci v pomere 9/0/0 schválili návrh na uzavretie mandátnej zmluvy
prevádzkovanie pohrebiska s firmou AREA Šamorín.

na

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku vo výške 13 tis. Sk na rok 2007 spoločnosti K Gryf
s.r.o. Pomlejská 40 Šamorín , ktorá prevádzkuje Lekársku službu prvej pomoci
v Šamoríne .

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku pre Dom dôchodcov v Gabčíkove vo výške 3000 Sk.

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
podľa § 116 ods. 2 Zákonníka práce preplatenie nevyčerpanej dovolenky v rozsahu 17
pracovných dní za rok 2006 Pálffy Deziderovi, bývalému starostovi obce .

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
neschvaľuje
poskytnutie finančného príspevku Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku.

Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
prijatie detí Kitti Závoczki nar. 15.10.2002 a Natália Szabóová nar. 10.2.2003 do
Materskej školy v Rohovciach na celodennú starostlivosť s účinnosťou od 19. 2.2007.
Ďalšie deti, ktoré môžu navštíviť Materskú školu len doobeda , môžu byť prijaté na
celodennú starostlivosť až po rozšírení miestností MŠ , najskôr od 1. 9.2007.

Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
ž i a d a starostu
o vykonanie kontroly spotreby elektrickej energie v predajni železiarstva v budove súp.
č. 153 za rok 2005 a 2006, a na základe získaných skutočností posúdiť potrebu
refundácie už vyplatenej čiastky za spotrebu elektrickej energie ako aj podmienky
namontovanie elektromeru v sociálnej miestnosti .

Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
A, o d k l a d á
rozhodovanie vo veci vydania stanoviska k zadaniu k urbanistickej štúdii v súvislosti
s IBV- Lokalita Bobrie jazero z dôvodu nedostatku informácií.
B, ž i a d a
starostu o objasnenie okolností a podmienok tejto plánovanej výstavby a o rokovanie
v tejto veci s Obcou Horný Bar

Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov na vyplatenie odmien Základnej škole, Školskému
klubu a Školskej jedálni v nevyčerpanej výške za rok 2006 a to nasledovne:
Základná škola :
118 tis. Sk

Školský klub:
Školská jedáleň

13 tis. Sk
20 tis. Sk

Uznesenie č. 10
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
finančnú výpomoc na kúrenie pre ZŠ s VJM Rohovce vo výške 100 tis. Sk formou
poskytnutia zálohy na prevádzkové výdavky Materskej školy v Rohovciach.

Uznesenie č. 11
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
A, u r č í
v zmysle § 11 ods. 4 písm. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa zákona
č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov plat starostu vo výške súčinu priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a násobku 2,2 s účinnosťou od
29.12.2006 .
B, d o p o r u č u j e
vyznačiť termín určenia štvrťročnej odmeny starostovi tak, aby bolo na programe
zasadnutia OZ, čo nasleduje po uplynutí štvrťroka.

Uznesenie č. 12
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
A, u s t a n o v u j e
Komisiu na plnenie čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
B, v o l í
za členov komisie nasledujúcich poslancov:
Csölle Ondrej,
Rublik Štefan
Pálffy Dezider.

Uznesenie č. 13
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
volí
za členov Komisie pre šport nasledujúcich poslancov:
Herberger Matej
Rublik Štefan

Uznesenie č. 14

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
volí
za členov Komisie pre sociálne veci nasledujúcich poslancov:
Szitás Karol
Csölle Ondrej
Pálffy Dezider

Uznesenie č. 15
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
volí
za členov Komisie pre kultúru nasledujúcich poslancov a občanov :
Szitás Karol
Zoltán Radványi
Melinda Bánkiová
Anastázia Ambrusová

Uznesenie č. 16
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
1. be r i e na v e d o m i e
rozbor rozpočtového hospodárenia obce Rohovce za rok 2006
2. s c h v a ľ u j e
záverečný účet obce Rohovce za rok 2006 nasledovne:
a, výsledok hospodárenia bežného roka/ prebytok/:

+ 872 465,69

b, Stav fondov k 31.12.2006 nasledovne:
sociálny fond - OcÚ
sociálny fond – ZŠ s VJM
rezervný fond
združené prostriedky- správa bytov

20 206,40
8 516,78
633 238,41
45 000,96

c, Bilanciu aktív a pasív nasledovne:
aktívá
pasívá:

25 341 tis. Sk
25 341 tis. Sk

d, prehľad o stave a vývoji dlhu
e, v zmysle bodu č. 10.3 Vnútroorganizačnej smernice pre vedenie účtovníctva pre
obec Rohovce prevod prebytku hospodárenia vo výške 90 000 Sk do rezervného
fondu.
f, prevod zostatku finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2006
vo výške 44 680,50 Sk do príjmov roku 2007.
g, prevod prebytku hospodárenia za rok 2006 vo výške 737 785.19 Sk do príjmov
roku 2007
f, 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

Uznesenie č. 17
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
spätné poskytovanie vlastných príjmov ZŠ s VJM v Rohovciach a školských zariadení ,
ktoré príjmy musia zriaďovateľovi odvádzať. Tieto finančné prostriedky môžu školy a
školské zariadenia použiť na krytie bežných výdavkov .

Uznesenie č. 18
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
1. b e r i e na v e d o m i e
a,. správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách vedenia účtovníctva a
hospodárenia za rok 2006
1, u ZŠ s VJM v Rohovciach s právnou subjektivitou
2, v Školskej jedálni pri ZŠ v Rohovciach
3, na Obecnom úrade v Rohovciach
2. s c h v a ľ u j e
plán následných kontrol, vykonaných hlavným kontrolórom za rok 2007

Uznesenie č. 19
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
vyraďovaciu komisiu v nasledujúcom zložení :
Szitás Karol
Csölle Ondrej
Horváth Gašpar.
Termín vyradenia: 30. apríl 2007.

Uznesenie č. 20
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje

mesačnú odmenu zástupcovi starostu vo výške 1500 Sk/ mesačne.

Uznesenie č. 21
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
l. úpravu rozpočtu na rok 2007 podľa návrhu s odznelými doplnkami nasledovne:
Príjmy:

bežné:

obec:
ZŠ s VJM:
Školský klub
Školská jedáleň:

13 399 000
31 000
44 000
240 000

0
-

1 535 000

Spolu príjmy:

13 714 000

0

1 535 000

Výdavky:

bežné:

kapitálové:

obec:
ZŠ s VJM:
Školský klub:
Školská jedáleň

7 166 000
5 077 000
448 000
783 000

1 775 000
-

Spolu výdavky:

13 474 000

1 775 000

+ 240 000

- 1 775 000

Rozdiel:

kapitálové:

finančné operácie:

-

finančné operácie:
_________________-_______
+ 1 535 000

Príjmy celkom:
Výdavky celkom:
Rozdiel príjmov a výdavkov:
Celkový rozpočet je vyrovnaný.

Uznesenie č. 22
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
prevod rezervného fondu vo výške 753 tis. Sk na kapitálové výdavky.

Uznesenie č. 23
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
zloženie krízového štábu obce Rohovce v nasledujúcom zložení :
Szitás Karol
Dezider Pálffy
Csölle Ondrej
Ing. Zoltána Radványi

15 249 000 Sk
15 249 000 Sk
0

Uznesenie č. 24
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
zmenu v personálnom zabezpečení výdajne odberných oprávnení obce Rohovce.
funkcie výdajca nastúpil poslanec Dezider Pálffy.

Do

Uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
priznanie návratnej sociálnej výpomoci na úhradu elektrickej energie žiadateľovi,
Szabó Gabrielovi bytom Rohovce. Sociálna výpomoc bude poskytnutá v troch splátkach
a účelovo na vyrovnanie nedoplatku spotreby elektrickej energie. Szabó Gabriel je
povinný vrátiť sociálnu výpomoc do konca roku 2007.

Uznesenie č. 26
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje

členov komisie za obec na prípravu slávnosti v súvislosti so 115 ročným založením
Základnej školy v obci v nasledujúcom zložení: Szitás Karol, Horváth Eugen a Pálffy
Dezider.

Uznesenie č. 27
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
poveruje

výkonom funkcie sobášiaceho starostu, Eugena Horvátha.

Uznesenie č. 28
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
návrh na uzavretie mandátnej zmluvy na prevádzkovanie pohrebiska s firmou AREA
Šamorín.

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

Starosta obce:
Bc. Eugen Horváth
Overovatelia:
…………………………………
Domonkos Ladislav
………………………………..
Ing. Lászlóová Monika
Zapísala: Orbánová

