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: 113-4/2020
V Rohovciach dňa 20.10.2020

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 VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Rohovce č.1/2020
5. Schválenie návratnej finančnej výpomoci
6. Rôzne

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Zoltán László, starosta obce. Privítal všetkých
prítomných a informoval, že sú prítomní siedmi poslanci, neprítomný (Horváth Pavol, Szitás
Karol) 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:
Zapisovateľ: Monika Fehérová
Overovatelia: Herberger Zsolt, Rublik Štefan
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 VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Rohovce č.1/2020
5. Schválenie návratnej finančnej výpomoci
6. Rôzne

Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 04/08/2020
(č. 24-34/2020) predložil starosta obce.
Uznesenia č. splnené.

Uznesenie č. 35/2020 :
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. 24-34/2020 zo zasadnutia 04.08.2020
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P.Horváth, K.Szitás)

K bodu 2. Interpelácie poslancov
Neboli žiadne interpelácie.

K bodu 3. Prerokovanie žiadostí obyvateľov
3.1 P. Ján Szitás, dňa 13.10.2020 podal žiadosť o úpravu chodníka aj terénu 22m (25m2),
časť pozemku par.č 113/5 k.ú. Rohovce, parcela registra „C“, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, vlastník Obec Rohovce. (Spis č.474/2020OcÚRo)
Uznesenie č. 36/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
úpravu chodníka 25m2 par.č 113/5 k.ú. Rohovce, parcela registra „C“, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Rohovce
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P.Horváth, K.Szitás)

K bodu 4. Prerokovanie VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce
Rohovce č. 1/2020
Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2020 o chove, vodení a držaní psov na území obce Rohovce.
Pán starosta podal výklad k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce. Návrh VZN bol
vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovej stránke obce dňa 02.10.2020.
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN bolo do 19.10.2020. K návrhu predložil
pripomienku mailom dňa 05.10.2020 Mgr. Ivan Kaan, prokurátor Okresnej prokuratúry
Dunajská Streda „Konkrétne čl. 4 ods. 10, čl. 5, čl. 7. V prípade, ak je obec oprávnená v
zmysle zákona upraviť uvedené skutočnosti vo VZN tak je potrebné, aby na predmetné
ustanovenie zákona odkázala vo VZN. Inak sa jedná o úpravu nad rámec zákona, čím sa VZN
stáva nezákonným.“ Pripomienka bola zapracovaná do VZN č. 1/2020.
Uznesenie č. 37/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
s c h v a ľ u j e
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Rohovce číslo 1/2020 o chove, vodení a držaní psov
na území obce Rohovce.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P.Horváth, K.Szitás)

K bodu 5. Schválenie návratnej finančnej výpomoci
Pán starosta predložil návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci.
V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a VÚC v r. 2020 ovplyvneným
predovšetkým pandémiou ochorenia COV-19 má vláda SR záujem kompenzovať výpadok
príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc na výrazný pokles výberu dane z príjmov
fyzických osôb v nadväznosti na schválené uznesenie vlády SR č.494 z 12.08.2020 budú
poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na
výkon ich samosprávnych pôsobení. Návratná finančná výpomoc sa poskytne na základe
žiadosti obce maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 podľa
prognózy MF SR z júna 2020. Pre obec Rohovce je to výpadok vo výške 22.092€.
Uznesenie č. 38/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
1) berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce Rohovce k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania
2) schvaľuje

prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od vlády SR vo výške 22.092€
na výkon samosprávnych pôsobností
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P.Horváth, K.Szitás)

K bodu 6. Rôzne
6. 1. Hlavná kontrolórka Ing. Helena Matúsová predložila návrhy správ o výsledkoch
kontrol na základe schváleného harmonogramu vykonania kontrol na 1. polrok 2020 ev.č.
HK/06/2020, HK/07/2020, HK/08/2020, HK/09/2020, HK/10/2020, HK/11/2020 a na
2.polrok 2020 HK/12/2020
HK/06/2020 – správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Rohovce v roku 2019.
Kontrola vykonaná v čase: 31.03. a 07.04.2020
Predmet kontroly: hospodárenie a nakladanie obce s nehnuteľným a hnuteľným majetkom
vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávkami a inými majetkovými právami, ktoré
sú vo vlastníctve obce.
Kontrolované obdobie: 01.01.2019 do 31.12.2019
Správa vypracovaná dňa: 14.04.2020
HK/07/2020 – návrh správy o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami
a správnosti ročnej účtovnej závierky v ZŠ s VJM – Alapiskola, Rohovce za rok 2019
Kontrola vykonaná v čase: 21.04 a 28.04.2020
Predmet kontroly: kontrola bola zameraná na oblasť rozpočtového hospodárenia, účtovania a
správy majetku so súčasnou kontrolou ročnej účtovnej závierky, vykonávania finančnej
kontroly a povinného zverejňovania informácií a dokumentov v kontrolovanom období.
Kontrolované obdobie: rok 2019
Správa vypracovaná dňa: 25.08.2020
HK/08/2020 – návrh správy o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami
a správnosti ročnej účtovnej závierky v ZŠ s VJM – Alapiskola, Rohovce za rok 2019
Kontrola vykonaná v čase: 19.05 a 26.05.2020
 Predmet kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, VZN obce
a interných predpisov v oblasti hospodárenia s verejnými prostriedkami v školskej
jedálni pri ZŠ s VJM Rohovce,
 prvotná účtovná evidencia ŠJ a účinnosť vnútornej kontroly,
 inventúra hospodárskych prostriedkov, pohľadávok a záväzkov ŠJ k 31.12.2019.
Kontrolované obdobie: rok 2019
Správa vypracovaná dňa: 25.08.2020
HK/09/2020 – správa o výsledku kontroly vykonávania finančnej kontroly v 1. polrok v obci
Rohovce.
Kontrola vykonaná v čase: 02.06. a 09.06.2020

Predmet kontroly: spôsob a kvalita vykonávania finančnej kontroly overovaním dodržiavania
príslušných ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a osobitných predpisov
súvisiacich s vykonávaním finančnej kontroly v podmienkach obce
Kontrolované obdobie: január až máj
Správa vypracovaná dňa: 16.06.2020
HK/10/2020 – správa o výsledku kontroly konsolidovanej účtovnej závierky obce Rohovce za
rok 2019
Kontrola vykonaná v čase: 23.06. a 30.06.2020
Predmet kontroly:
postupy zostavenia a obsah konsolidovanej účtovnej závierky obce
za rok 2019
Kontrolované obdobie: rok 2019
Správa vypracovaná dňa: 07.07.2020
HK/11/2020- správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom a finančnými
prostriedkami obce za 1. polrok 2020
Kontrola vykonaná v čase: 07.07. a 21.07.2020
Predmet kontroly:
preverenie aktuálnosti vnútorných predpisov súvisiacich
s hospodárením a nakladaním s majetkom obce.
Kontrolované obdobie: 1. polrok 2020
Správa vypracovaná dňa: 28.07.2020
HK/12/2020 – správa o výsledku kontroly dodržiavania rozpočtových pravidiel pri tvorbe
a plnení rozpočtu a zmien rozpočtu v rok 2020
Kontrola vykonaná v čase: 25.08. a 08.09.2020
Predmet kontroly:
- preverenie zákonnosti postupu obce pri zostavení a schvaľovaní
rozpočtu a jeho
zmien v rámci rozpočtového hospodárenia,
- kontrola plnenia rozpočtových príjmov a čerpania rozpočtových výdavkov
- hodnotenie úrovne vnútorného kontrolného systému pri plnení rozpočtu za kontrolované
obdobie.
Kontrolované obdobie: 1. polrok 2020
Správa vypracovaná dňa: 16.09.2020

Uznesenie č. 39/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
berie na vedomie
správy hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontrol, vykonaných podľa plánu kontrol
na 1. polrok 2020 (ev. č. HK/06/2020, HK/07/2020, HK/08/2020, HK/09/2020,
HK/10/2020, HK/11/2020) a 2. polrok (ev. č. HK/12/2020)
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P.Horváth, K.Szitás)

6.2. Pán starosta predniesol návrh na schválenie vstupu Obce Rohovce do občianskeho
združenia „Csallóköz Natúrpark – Natúrpark Žitný ostrov“
Cieľom občianskeho združenia je najmä podpora regionálneho rozvoja, rozvoja vidieka a
podpora trvalo udržateľného ekonomického, kultúrneho, sociálneho a enviromentálneho
rozvoja regiónu.
Uznesenie č. 40/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
a) berie na vedomie
stanovy občianskeho združenia „Csallóköz Natúrpark – Natúrpark Žitný ostrov“
b) schvaľuje
vstup obce Rohovce do občianskeho združenia „Csallóköz Natúrpark – Natúrpark Žitný
ostrov“, so sídlom Hlavná 830/39, 931 01 Šamorín
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P.Horváth, K.Szitás)

6.2. Ďalej pán starosta predniesol návrh na schválenie zdravotného balíka pre dôchodcov
a invalidných dôchodcov. Obec Rohovce každoročne organizuje „Deň dôchodcov“ formou
zábavy (večera, hudba, a kultúrny program a darček) V tomto roku bohužiaľ v dôsledku
pandémie ochorenia COVID -19 nie je možné organizovať hromadné podujatia. Z tohto
dôvodu navrhuje zdravotný balík pre dôchodcov.
Uznesenie č. 41/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
zdravotný balík v hodnote 9,11€ (obsah: salónky, čaj, magnézium B6, Parapyrex, C
vitamín, taška, etikety, med) pre každého dôchodcu a invalidného dôchodcu .
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P.Horváth, K.Szitás)

6.3. Pán starosta ďalej informoval, že je potrebné navrhnúť členov do Rady Základnej školy
spomedzi poslancov. Po dohode poslancov obecného zastupiteľstva do Rady Základnej školy
navrhuje tieto osoby: Hervay Rozália Mgr., Horváth Blažej, Lentulay István, Radványi Zoltán
Ing.
Uznesenie č. 42/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
návrh týchto osôb spomedzi poslancov Hervay Rozália Mgr., Horváth Blažej, Lentulay
István, Radványi Zoltán Ing. do Rady Základnej školy
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P.Horváth, K.Szitás)

6.4. Pán starosta predniesol návrh na schválenie podanie žiadosti o dotáciu na
Environmentálny fond na vybudovanie kanalizácie a vodovodu. V roku 2019 obec uznesením
č.66/2019 schválila podanie žiadosti, čo bolo splnené, ale žiadosť o dotáciu odmietli. V tomto
roku obec má možnosť znovu podať žiadosť o dotáciu.
Uznesenie č. 43/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
podanie žiadosti na Environmentálny fond o dotáciu názvom „Špecifikácia činností
podpory na rok 2020 OBLASŤ B: Ochrana a využívanie vôd“
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P.Horváth, K.Szitás)

6.5. Pán starosta informoval prítomných, že podal Žiadosť o zmenu malého projektu
SKHU/WETA/1901/4.1/105 Nagyszarva & Kimle, kde požiadal o zmenu implementácie
z 31.12.2020 na 31.03.2021, z dôvodu súčasnej epidemickej situácie, ako aj čiastočné
uzavretie hraníc a sprísnenie hraničných priechodov, čo znemožňujú uskutočnenie osobných
stretnutí, prednášok a stretnutí uskutočnených v rámci projektu počas počiatočného obdobia
vykonávania, na základe vzájomnej výmeny skúseností. Ďalej navrhuje spomedzi poslancov
určiť osoby, ktoré budú koordinovať činnosť projektu. Návrh osôb je Hervay Rozália Mgr,
Horváth Pavol a Rublík Štefan.
Uznesenie č. 44/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
návrh osôb Hervay Rozália Mgr, Horváth Pavol a Rublík Štefan, ktorý budú
koordinovať činnosť projektu SKHU/WETA/1901/4.1/105 Nagyszarva & Kimle

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P.Horváth, K.Szitás)

Pán starosta ďalej oznámil že súvislosti s uznesením č. 27/2020 podáva návrh na
určenie ulice, ktorá bude rekonštruovaná ešte v tomto roku, aj na základe uznesenia
30/2020, kde boli schválené financie na rekonštrukciu a modernizáciu ciest vo výške
39.000€) Poslanec Lentulay I. poukázal na nutnosť rekonštrukcie Hlbokej ulice ulice časť
par.č. 134/17 k.ú. Rohovce a časť pozemku par.č. 134/44 k.ú. Rohovce z dôvodu, že tam
nie je upravená cesta len nanosený štrk a kameň. Poslanec Radványi Z. navrhol
rekonštrukciu Kozej ulice časť pozemku par.č. 151/1 k.ú. Rohovce a keď financie
dovolia, tak aj rekonštrukcie Hlbokej ulice. OZ navrhuje rekonštrukciu a modernizáciu
Kozej ulice č. pozemku par.č. 151/1 k.ú. Rohovce a Hlbokej ulice časť pozemku
par.č.134/17 k.ú. Rohovce a č. pozemku par.č.134/44 k.ú. Rohovce a použitie materiálu
asfalt

6.6.

Uznesenie č. 45/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
1) schvaľuje
rekonštrukciu a modernizáciu Kozej ulice č. pozemku par.č. 151/1 k.ú. Rohovce
a Hlbokej ulice časť pozemku par.č.134/17 k.ú. Rohovce a č. pozemku par.č.134/44 k.ú.
Rohovce a použitie materiálu asfalt.
2) poveruje
a) p. starostu zistiť termín začatia rekonštrukčných prác oboch ulíc.
b) zistiť existujúce kanalizačné prípojky na pozemkoch par.č.134/17 k.ú. Rohovce,
134/44 k.ú. Rohovce, 137/1 k.ú. Rohovce, 137/2 k.ú. Rohovce, 134/18 k.ú.Rohovce
c) zistiť majetkové pomery( pozemok par.č. 137/2 k.ú. Rohovce a 134/18 k. ú.
Rohovce)
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P.Horváth, K.Szitás)

Pán starosta podal návrh jednotlivých zámerov, pre každého kupujúceho osobitne
ohľadom predaja pozemkov par.č. 151/2,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24

6.7.

k.ú. Rohovce, podľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991
Zb. o majetku obcí na základe ustanovenia § 9a, ods. 8, písm. e) a to z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. OZ schválilo uznesenie č. 28/2020, kde stanovilo novú predajnú cenu
15€/m2. Zámer bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 25.09.2020 zvesený deň zasadnutia
obecného zastupiteľstva dňa 20.10.2020.
Uznesenie č. 46/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemku, a to spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet kúpy a kúpna cena:
- pozemok registra „C“ s parcelným číslom 151/2, zapísaný na liste
vlastníctva č. 367, o výmere 68 m2, druh ostatná plocha, v k.ú. Rohovce,
obec Rohovce, okres Dunajská Streda za cenu 1 020,00€ ( 15,00 Eur/m2) do
vlastníctva kupujúceho
Kupujúci:
Marcell Tibor, Ostružinova 467/01, 900 43 Hamuliakovo, dátum narodenia
18.02.1968 v podiele 1/1
Splatnosť kúpnej ceny a náklady spojené s prevodom
Kúpna cena bude kupujúcim zaplatená pred podaním návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a náklady spojené s katastrálnym
konaním znáša kupujúci
Dôvod hodný osobitného zreteľa
- na predmet kúpy nie je prístup zo žiadnej komunikácie a kupujúci predmet
kúpy dlhodobo užíva ako záhradu.
Toto uznesenie stráca platnosť, ak ani do 31. 12. 2020 od jeho schválenia kupujúci
nepodpíše kúpnu zmluvu na odkúpenie predmetu kúpy. V takom prípade obecné
zastupiteľstvo rozhodne o podmienkach možného prenájmu s povinnosťou náhrady za
bezzmluvné užívanie obecného majetku.
-

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P.Horváth, K.Szitás)

Uznesenie č. 47/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemku, a to spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet kúpy a kúpna cena:

pozemok registra „C“ s parcelným číslom 151/7, zapísaný na liste
vlastníctva č. 367, o výmere 88 m2, druh ostatná plocha, v k.ú. Rohovce,
obec Rohovce, okres Dunajská Streda za cenu 1 320,00€ ( 15,00 Eur/m2) do
podielového spoluvlastníctva kupujúcich:
Kupujúci:
-

Homola Július, PhDr. Rohovce 73, dátum narodenia 18.01.1943 v podiele
3/10
- Dagmar Homolová, Rohovce 73, dátum narodenia 07.04.1948 v podiele
3/10
- Malinovský Aleš Ing., Rohovce 73, dátum narodenia 18.03.1973, v podiele
2/10
- Malinovská Ivona Mgr., Rohovce 73, dátum narodenia 10.01.1975,
v podiele 2/10
Splatnosť kúpnej ceny a náklady spojené s prevodom
Kúpna cena bude kupujúcim zaplatená pred podaním návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a náklady spojené s katastrálnym
konaním znáša kupujúci
Dôvod hodný osobitného zreteľa
- na predmet kúpy nie je prístup zo žiadnej komunikácie a kupujúci predmet
kúpy dlhodobo užíva ako záhradu.
Toto uznesenie stráca platnosť, ak ani do 31. 12. 2020 od jeho schválenia kupujúci
nepodpíše kúpnu zmluvu na odkúpenie predmetu kúpy. V takom prípade obecné
zastupiteľstvo rozhodne o podmienkach možného prenájmu s povinnosťou náhrady za
bezzmluvné užívanie obecného majetku.
-

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P.Horváth, K.Szitás)

Uznesenie č. 48/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemku, a to spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet kúpy a kúpna cena:
- pozemok registra „C“ s parcelným číslom 151/8, zapísaný na liste
vlastníctva č.367, o výmere 82 m2, druh ostatná plocha, v k.ú. Rohovce,
obec Rohovce, okres Dunajská Streda za cenu 1 230,00€ ( 15,00 Eur/m2) do
podielového spoluvlastníctva kupujúcich:
Kupujúci:
-

Homola Július, PhDr. Rohovce 73, dátum narodenia 18.01.1943 v podiele
1/2
Dagmar Homolová, Rohovce 73, dátum narodenia 07.04.1948 v podiele 1/2

Splatnosť kúpnej ceny a náklady spojené s prevodom
Kúpna cena bude kupujúcim zaplatená pred podaním návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a náklady spojené s katastrálnym
konaním znáša kupujúci
Dôvod hodný osobitného zreteľa
- na predmet kúpy nie je prístup zo žiadnej komunikácie a kupujúci predmet
kúpy dlhodobo užíva ako záhradu.
Toto uznesenie stráca platnosť, ak ani do 31. 12. 2020 od jeho schválenia kupujúci
nepodpíše kúpnu zmluvu na odkúpenie predmetu kúpy. V takom prípade obecné
zastupiteľstvo rozhodne o podmienkach možného prenájmu s povinnosťou náhrady za
bezzmluvné užívanie obecného majetku.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P.Horváth, K.Szitás)

Uznesenie č. 49/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemku, a to spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet kúpy a kúpna cena:
1. pozemok registra „C“ s parcelným číslom 151/12, zapísaný na liste
vlastníctva č.367, o výmere 22 m2, druh ostatná plocha, v k.ú. Rohovce,
obec Rohovce, okres Dunajská Streda za cenu 330,00€ ( 15,00 Eur/m2) do
podielového spoluvlastníctva kupujúcich.
Kupujúci:
-

László Kálmán, Rohovce 250, dátum narodenia 09.11.1996 v podiele 1/2
László Zsolt, Rohovce 250, dátum narodenia 12.02.2001 v podiele 1/2

Splatnosť kúpnej ceny a náklady spojené s prevodom
Kúpna cena bude kupujúcim zaplatená pred podaním návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a náklady spojené s katastrálnym
konaním znáša kupujúci
Dôvod hodný osobitného zreteľa
- na predmet kúpy nie je prístup zo žiadnej komunikácie a kupujúci predmet
kúpy dlhodobo užíva ako záhradu.
Toto uznesenie stráca platnosť, ak ani do 31. 12. 2020 od jeho schválenia kupujúci
nepodpíše kúpnu zmluvu na odkúpenie predmetu kúpy. V takom prípade obecné
zastupiteľstvo rozhodne o podmienkach možného prenájmu s povinnosťou náhrady za
bezzmluvné užívanie obecného majetku.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P.Horváth, K.Szitás)

Uznesenie č. 50/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemku, a to spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet kúpy a kúpna cena:
- pozemok registra „C“ s parcelným číslom 151/13, zapísaný na liste vlastníctva
č.367, o výmere 41 m2, druh ostatná plocha, v k.ú. Rohovce, obec Rohovce, okres
Dunajská Streda za cenu 615,00€ ( 15,00 Eur/m2) do vlastníctva kupujúceho
Kupujúci:
-

László Ján, Rohovce 81, dátum narodenia 23.03.1960 v podiele 1/1

Splatnosť kúpnej ceny a náklady spojené s prevodom
Kúpna cena bude kupujúcim zaplatená pred podaním návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a náklady spojené s katastrálnym
konaním znáša kupujúci
Dôvod hodný osobitného zreteľa
- na predmet kúpy nie je prístup zo žiadnej komunikácie a kupujúci predmet
kúpy dlhodobo užíva ako záhradu.
Toto uznesenie stráca platnosť, ak ani do 31. 12. 2020 od jeho schválenia kupujúci
nepodpíše kúpnu zmluvu na odkúpenie predmetu kúpy. V takom prípade obecné
zastupiteľstvo rozhodne o podmienkach možného prenájmu s povinnosťou náhrady za
bezzmluvné užívanie obecného majetku.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P.Horváth, K.Szitás)

Uznesenie č. 51/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemku, a to spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet kúpy a kúpna cena:

pozemok registra „C“ s parcelným číslom 151/14, zapísaný na liste vlastníctva č.
367, o výmere 60 m2, druh ostatná plocha, v k.ú. Rohovce, obec Rohovce, okres
Dunajská Streda za cenu 900,00€ ( 15,00 Eur/m2) do podielového
spoluvlastníctva kupujúcich
Kupujúci:
-

-

Zoltán László, Rohovce 385, dátum narodenia 14.04.1985 v podiele 1/3
Gábor László, Rohovce 82, dátum narodenia 01.03.1989 v podiele 1/3
Mária Lászlóová, Rohovce 82, dátum narodenia 18.08.1963 v podiele 1/3

Splatnosť kúpnej ceny a náklady spojené s prevodom
Kúpna cena bude kupujúcim zaplatená pred podaním návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a náklady spojené s katastrálnym
konaním znáša kupujúci
Dôvod hodný osobitného zreteľa
- na predmet kúpy nie je prístup zo žiadnej komunikácie a kupujúci predmet
kúpy dlhodobo užíva ako záhradu.
Toto uznesenie stráca platnosť, ak ani do 31. 12. 2020 od jeho schválenia kupujúci
nepodpíše kúpnu zmluvu na odkúpenie predmetu kúpy. V takom prípade obecné
zastupiteľstvo rozhodne o podmienkach možného prenájmu s povinnosťou náhrady za
bezzmluvné užívanie obecného majetku.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P.Horváth, K.Szitás)

Uznesenie č. 52/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemku, a to spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet kúpy a kúpna cena:
- pozemok registra „C“ s parcelným číslom 151/9, zapísaný na liste vlastníctva
č.367, o výmere 72 m2, druh ostatná plocha, v k.ú. Rohovce, obec Rohovce, okres
Dunajská Streda za cenu 1 080,00€ ( 15,00 Eur/m2) do podielového
spoluvlastníctva kupujúcich
Kupujúci:
-

Jurányiová Margita, Nám.prieateľstva 2201/37,byt 9, 929 01 Dunajská
Streda, dátum narodenia 05.05.1927 v podiele ½
Jurányi Ladislav, Jilemnického 337/17, 929 01 Dunajská Streda, dátum
narodenia 12.05.1948, v podiele ¼
Kovácsová Jolana, Kútníky-Blažov 574, 929 01, dátum narodenia
28.10.1954, v podiele 1/4

Splatnosť kúpnej ceny a náklady spojené s prevodom
Kúpna cena bude kupujúcim zaplatená pred podaním návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a náklady spojené s katastrálnym
konaním znáša kupujúci
Dôvod hodný osobitného zreteľa
- na predmet kúpy nie je prístup zo žiadnej komunikácie a kupujúci predmet
kúpy dlhodobo užíva ako záhradu.
Toto uznesenie stráca platnosť, ak ani do 31. 12. 2020 od jeho schválenia kupujúci
nepodpíše kúpnu zmluvu na odkúpenie predmetu kúpy. V takom prípade obecné
zastupiteľstvo rozhodne o podmienkach možného prenájmu s povinnosťou náhrady za
bezzmluvné užívanie obecného majetku.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P.Horváth, K.Szitás)

Uznesenie č. 53/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemku, a to spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet kúpy a kúpna cena:
- pozemok registra „C“ s parcelným číslom 151/15, zapísaný na liste vlastníctva
č.367, o výmere 79 m2, druh ostatná plocha, v k.ú. Rohovce, obec Rohovce, okres
Dunajská Streda za cenu 1 185,00€ ( 15,00 Eur/m2) do podielového
spoluvlastníctva kupujúcich
Kupujúci:
-

Varga Ladislav, Michal na Ostrove 233, 930 35 dátum narodenia
16.01.1961 v podiele 1/2
Varga Peter, Rohovce 84, 930 30, dátum narodenia 27.04.1970 v podiele 1/2

Splatnosť kúpnej ceny a náklady spojené s prevodom
Kúpna cena bude kupujúcim zaplatená pred podaním návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a náklady spojené s katastrálnym
konaním znáša kupujúci
Dôvod hodný osobitného zreteľa
- na predmet kúpy nie je prístup zo žiadnej komunikácie a kupujúci predmet
kúpy dlhodobo užíva ako záhradu.
Toto uznesenie stráca platnosť, ak ani do 31. 12. 2020 od jeho schválenia kupujúci
nepodpíše kúpnu zmluvu na odkúpenie predmetu kúpy. V takom prípade obecné
zastupiteľstvo rozhodne o podmienkach možného prenájmu s povinnosťou náhrady za
bezzmluvné užívanie obecného majetku.
Hlasovanie:

za:

7

proti:
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 2 (P.Horváth, K.Szitás)
Uznesenie č. 54/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemku, a to spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet kúpy a kúpna cena:
1. pozemok registra „C“ s parcelným číslom 151/16, zapísaný na liste
vlastníctva č.367, o výmere 36 m2, druh ostatná plocha, v k.ú. Rohovce,
obec Rohovce, okres Dunajská Streda za cenu 540,00€ ( 15,00 Eur/m2) do
vlastníctva kupujúceho:
Kupujúci:
-

Csölle Ernest, Rohovce 85, dátum narodenia 03.02.1967 v podiele 1/1

Splatnosť kúpnej ceny a náklady spojené s prevodom
Kúpna cena bude kupujúcim zaplatená pred podaním návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a náklady spojené s katastrálnym
konaním znáša kupujúci
Dôvod hodný osobitného zreteľa
- na predmet kúpy nie je prístup zo žiadnej komunikácie a kupujúci predmet
kúpy dlhodobo užíva ako záhradu.
Toto uznesenie stráca platnosť, ak ani do 31. 12. 2020 od jeho schválenia kupujúci
nepodpíše kúpnu zmluvu na odkúpenie predmetu kúpy. V takom prípade obecné
zastupiteľstvo rozhodne o podmienkach možného prenájmu s povinnosťou náhrady za
bezzmluvné užívanie obecného majetku.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P.Horváth, K.Szitás)

Uznesenie č. 55/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemku, a to spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet kúpy a kúpna cena:

pozemok registra „C“ s parcelným číslom 151/17 , zapísaný na liste vlastníctva
č.367, o výmere 27 m2, druh ostatná plocha, v k.ú. Rohovce, obec Rohovce, okres
Dunajská Streda za cenu 405,00€ ( 15,00 Eur/m2) do vlastníctva kupujúceho
Kupujúci:
-

-

Álló Magdaléna, Rohovce 86, dátum narodenia 22.07.1962 v podiele 1/1

Splatnosť kúpnej ceny a náklady spojené s prevodom
Kúpna cena bude kupujúcim zaplatená pred podaním návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a náklady spojené s katastrálnym
konaním znáša kupujúci
Dôvod hodný osobitného zreteľa
- na predmet kúpy nie je prístup zo žiadnej komunikácie a kupujúci predmet
kúpy dlhodobo užíva ako záhradu.
Toto uznesenie stráca platnosť, ak ani do 31. 12. 2020 od jeho schválenia kupujúci
nepodpíše kúpnu zmluvu na odkúpenie predmetu kúpy. V takom prípade obecné
zastupiteľstvo rozhodne o podmienkach možného prenájmu s povinnosťou náhrady za
bezzmluvné užívanie obecného majetku.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P.Horváth, K.Szitás)

Uznesenie č. 56/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemku, a to spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet kúpy a kúpna cena:
- pozemok registra „C“ s parcelným číslom 151/18, zapísaný na liste vlastníctva
č.367, o výmere 72 m2, druh ostatná plocha, v k.ú. Rohovce, obec Rohovce, okres
Dunajská Streda za cenu 1 080,00€ ( 15,00 Eur/m2) do podielového
spoluvlastníctva kupujúcich
Kupujúci:
-

Tomanovič Karol, Rohovce 87, 930 30 dátum narodenia 29.03.1956
v podiele 1/2
Tomanovičová Ružena, Rohovce 87, 930 30, dátum narodenia 29.08.1959
v podiele 1/2

Splatnosť kúpnej ceny a náklady spojené s prevodom
Kúpna cena bude kupujúcim zaplatená pred podaním návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a náklady spojené s katastrálnym
konaním znáša kupujúci

Dôvod hodný osobitného zreteľa
- na predmet kúpy nie je prístup zo žiadnej komunikácie a kupujúci predmet
kúpy dlhodobo užíva ako záhradu.
Toto uznesenie stráca platnosť, ak ani do 31. 12. 2020 od jeho schválenia kupujúci
nepodpíše kúpnu zmluvu na odkúpenie predmetu kúpy. V takom prípade obecné
zastupiteľstvo rozhodne o podmienkach možného prenájmu s povinnosťou náhrady za
bezzmluvné užívanie obecného majetku.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P.Horváth, K.Szitás)

Uznesenie č. 57/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemku, a to spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet kúpy a kúpna cena:
- pozemok registra „C“ s parcelným číslom 151/19 a 151/20, zapísaný na liste
vlastníctva č.367, o výmere 98 m2, druh ostatná plocha, v k.ú. Rohovce, obec
Rohovce, okres Dunajská Streda za cenu 1 470,00€ ( 15,00 Eur/m2) do vlastníctva
kupujúceho
Kupujúci:
-

Domsiová Ingrid, Rohovce 89, dátum narodenia 14.08.1971 v podiele 1/1

Splatnosť kúpnej ceny a náklady spojené s prevodom
Kúpna cena bude kupujúcim zaplatená pred podaním návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a náklady spojené s katastrálnym
konaním znáša kupujúci
Dôvod hodný osobitného zreteľa
- na predmet kúpy nie je prístup zo žiadnej komunikácie a kupujúci predmet
kúpy dlhodobo užíva ako záhradu.
Toto uznesenie stráca platnosť, ak ani do 31. 12. 2020 od jeho schválenia kupujúci
nepodpíše kúpnu zmluvu na odkúpenie predmetu kúpy. V takom prípade obecné
zastupiteľstvo rozhodne o podmienkach možného prenájmu s povinnosťou náhrady za
bezzmluvné užívanie obecného majetku.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

Uznesenie č. 58/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce

7
0
0
2 (P.Horváth, K.Szitás)

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemku, a to spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet kúpy a kúpna cena:
- pozemok registra „C“ s parcelným číslom 151/21, zapísaný na liste vlastníctva
č.367, o výmere dokopy 260 m2, druh ostatná plocha, v k.ú. Rohovce, obec
Rohovce, okres Dunajská Streda za cenu 3 900,00€ ( 15,00 Eur/m2) do
vlastníctva kupujúceho
Kupujúci:
- Kósa Robert, Rohovce 90, dátum narodenia 20.07.1979 v podiele 1/1
Splatnosť kúpnej ceny a náklady spojené s prevodom
Kúpna cena bude kupujúcim zaplatená pred podaním návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a náklady spojené s katastrálnym
konaním znáša kupujúci
Dôvod hodný osobitného zreteľa
- na predmet kúpy nie je prístup zo žiadnej komunikácie a kupujúci predmet
kúpy dlhodobo užíva ako záhradu.
Toto uznesenie stráca platnosť, ak ani do 31. 12. 2020 od jeho schválenia kupujúci
nepodpíše kúpnu zmluvu na odkúpenie predmetu kúpy. V takom prípade obecné
zastupiteľstvo rozhodne o podmienkach možného prenájmu s povinnosťou náhrady za
bezzmluvné užívanie obecného majetku.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
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2 (P.Horváth, K.Szitás)

Uznesenie č. 59/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemku, a to spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet kúpy a kúpna cena:
- pozemok registra „C“ s parcelným číslom 151/22, zapísaný na liste vlastníctva
č.367, o výmere 48 m2, druh ostatná plocha, v k.ú. Rohovce, obec Rohovce, okres
Dunajská Streda za cenu 720,00€ ( 15,00 Eur/m2) do podielového
spoluvlastníctva kupujúcich
Kupujúci:
-

Horváth Gábor a Ildikó, Rohovce 43, 930 30 dátum narodenia 03.12.1963
a 05.03.1971 v podiele 9/12
Horváth Gábor a Ildikó, Rohovce 43, 930 30 dátum narodenia 03.12.1963
a 05.03.1971 v podiele 3/12

Splatnosť kúpnej ceny a náklady spojené s prevodom
Kúpna cena bude kupujúcim zaplatená pred podaním návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a náklady spojené s katastrálnym
konaním znáša kupujúci
Dôvod hodný osobitného zreteľa
- na predmet kúpy nie je prístup zo žiadnej komunikácie a kupujúci predmet
kúpy dlhodobo užíva ako záhradu.
Toto uznesenie stráca platnosť, ak ani do 31. 12. 2020 od jeho schválenia kupujúci
nepodpíše kúpnu zmluvu na odkúpenie predmetu kúpy. V takom prípade obecné
zastupiteľstvo rozhodne o podmienkach možného prenájmu s povinnosťou náhrady za
bezzmluvné užívanie obecného majetku.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P.Horváth, K.Szitás)

Uznesenie č. 60/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemku, a to spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet kúpy a kúpna cena:
- pozemok registra „C“ s parcelným číslom 151/23, zapísaný na liste vlastníctva
č.367, o výmere 76 m2, druh ostatná plocha, v k.ú. Rohovce, obec Rohovce, okres
Dunajská Streda za cenu 1 140,00€ ( 15,00 Eur/m2) do vlastníctva kupujúceho
Kupujúci:
- Magyarics Vojtech, Rohovce 69, dátum narodenia 01.08.1964 v podiele 1/2
- Magyarics Vojtech, Rohovce 69, dátum narodenia 01.08.1964 v podiele 1/2
Splatnosť kúpnej ceny a náklady spojené s prevodom
Kúpna cena bude kupujúcim zaplatená pred podaním návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a náklady spojené s katastrálnym
konaním znáša kupujúci
Dôvod hodný osobitného zreteľa
- na predmet kúpy nie je prístup zo žiadnej komunikácie a kupujúci predmet
kúpy dlhodobo užíva ako záhradu.
Toto uznesenie stráca platnosť, ak ani do 31. 12. 2020 od jeho schválenia kupujúci
nepodpíše kúpnu zmluvu na odkúpenie predmetu kúpy. V takom prípade obecné
zastupiteľstvo rozhodne o podmienkach možného prenájmu s povinnosťou náhrady za
bezzmluvné užívanie obecného majetku.
Hlasovanie:

Uznesenie č. 61/2020

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
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Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemku, a to spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet kúpy a kúpna cena:
- pozemok registra „C“ s parcelným číslom 151/24, zapísaný na liste vlastníctva
č.367, o výmere 43 m2, druh ostatná plocha, v k.ú. Rohovce, obec Rohovce, okres
Dunajská Streda za cenu 645,00€ ( 15,00 Eur/m2) do podielového
spoluvlastníctva kupujúcich
Kupujúci:
Marcellová Oľga, Rohovce 70, 930 30, dátum narodenia 11.08.1940,
v podiele 1/2
- Marcell Tibor, Ostružinova 467/01, 900 43 Hamuliakovo, dátum narodenia
18.02.1968, v podiele 1/4
- Spilbergová Iveta,Eisnerova 6130/5, 841 07 Bratislava, dátum narodenia
21.01.1963, v podiele 1/4
Splatnosť kúpnej ceny a náklady spojené s prevodom
Kúpna cena bude kupujúcim zaplatená pred podaním návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a náklady spojené s katastrálnym
konaním znáša kupujúci
Dôvod hodný osobitného zreteľa
- na predmet kúpy nie je prístup zo žiadnej komunikácie a kupujúci predmet
kúpy dlhodobo užíva ako záhradu.
Toto uznesenie stráca platnosť, ak ani do 31. 12. 2020 od jeho schválenia kupujúci
nepodpíše kúpnu zmluvu na odkúpenie predmetu kúpy. V takom prípade obecné
zastupiteľstvo rozhodne o podmienkach možného prenájmu s povinnosťou náhrady za
bezzmluvné užívanie obecného majetku.
-

Hlasovanie:

6.8.

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
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2 (P.Horváth, K.Szitás)

Obyvateľka Mária Strížová sa zúčastnila na zasadnutí OZ, podnety:
1. Bolo by dobre upraviť cesty, vymyslieť niečo, aby po prudkých a dlhodňových
dažďoch nestála voda na ceste napr. jarky spraviť vedľa ciest . Poslanec Radványi,
nie všade sa to dá pri ceste spraviť jarky. Pán starosta navrhol vyčistiť kanály.
2. Nespokojnosť s aktuálnou web stránkou. Pán starosta informoval o novej web
stránke, malo by byť do konca roka.
3. Vydať všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa stanoví prevádzkový poriadok
pohrebiska (cintorínsky poriadok)

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

Overovatelia:

......................................................
Zsolt Herberger

.....................................................
Štefan Rublík

Zapísala:

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

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

