Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 28.11.2019
Uznesenie č. 70/2019 :
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) b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o plnení uznesení (č. 63-69) zo zasadnutí OZ zo dňa 30.09.2019
.......................................................
Zoltán László
starosta obce

Uznesenie č. 71/2019
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
poskytnutie jednorazovej dávky vo výške 100€ obyvateľke Alžbety Nagyovej, Rohovce
č.d. 255
.......................................................
Zoltán László
starosta obce
Uznesenie č. 72/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
poveruje
a) pána starostu vyžiadať cenovú ponuku na vybudovanie pozemnej komunikácie
b) pána starostu zistiť majetkové pomery a ich vysporiadanie na parcelách č.
137/2,134/18 registra „E“ , k.ú. Rohovce, druh pozemku orná pôda na LV 743.

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

Uznesenie č. 73/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
neschvaľuje
dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Báč na režijné výdavky v kostole
v Rohovciach vo výške 1500€

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

Uznesenie č. 74/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
a) Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce
Rohovce o overení riadnej účtovnej závierky obce Rohovce za rok 2018
b) Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo
konsolidujúcej účtovnej jednotky obce Rohovce o overení konsolidovanej
účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný
celok zostavila konsolidujúca účtovná jednotka obec Rohovce za rok 2018

.......................................................
Zoltán László
starosta obce
Uznesenie č. 75/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) ruší
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV č. uznesenia 14/2015 zo dňa 11.12.2014
b) schvaľuje
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV zo dňa 28.11.2019 a sú platné na volebné
obdobie 2018-2022
c) schvaľuje
vyhlásenie poslanca Zsolt Herberger, že sa vzdáva odmeny za prácu poslanca
obecného zastupiteľstva v Rohovciach a mandát bude vykonávať bez
odmeny s účinnosťou od 28.11.2019 za volebné obdobie 2018-2022.
.......................................................
Zoltán László
starosta obce

Uznesenie č. 76 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
a) b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko hlavnej kontrolórky k predloženému návrhu 3. zmeny rozpočtu Obce Rohovce
na rok 2019
b) s c h v a ľ u j e
1) zmenu v čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky
podľa predloženého návrhu a navrhovanými doplnkami nasledovne:
Zdroj:

COFOG:

Položka:

Názov akcie:

Suma (v €):

46

0360

718 004

Modernizácia

-2 500,00

kamerového systému
46

0620

717 001

Výstavba detského ihriska na
dvore ZŠ

-1 800,00

46

0451

717 001

Výstavba chodníkov

-2 700,00

46

0170

821 005

Splátka bankového úveru

-7 500,00

46

0111

717 002

Rekonštrukcia a modernizácia
budovy AB súp. č. 164

-30 000,00

46

0451

717 002

Rekonštrukcia a modernizácia
ciest

-44 500,00

Spolu:

Stav k 1.1.2019:
Prevod do RF za rok 2018/ zostatok :
Schválené použitie v roku 2019:
Zostatok k 28.11.2019:

-89 000,00

71 048,05 €
63 323,29 €
- 45 000,00 €
89 371,34 €

2) navrhnuté doplnky starostu k návrhu zmeny rozpočtu obce Rohovce na rok 2019
rozpočtovým opatrením č.3 nasledovne:
Bežný rozpočet - výdavky:

Zdroj:

COFOG:

Položka:

Názov akcie:

Predložený návrh
zvýšený o sumu:

41

09111

632 001

MŠ- energie, plyn, el.energia

+ 900,00

41

09111

637 021

MŠ- refundácia mzdy
údržbára

+ 740,00

41

0111

637 026

Odmeny a príspevkyposlanci

+ 4 000,00

41

0620

635 004

Údržba kosačky

+ 500,00

Spolu:

+ 6 140,00

3/ zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 3
a/ v zmysle Vnútorného predpisu č.2/2019 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo
štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny
účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do
rozpočtu obce ( Usmernenie k aplikácii § 14 zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. )
b/ v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b /, c/ , d/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov / povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie
a viazanie výdavkov a povolené prekročenie a viazanie finančných operácií/
podľa predloženého návrhu a so schválenými doplnkami nasledovne:

Názov položky

Rozpočtové
opatrenie č. 1
z 21.2.2019

Rozpočtové
opatrenie č. 2
z 13.6.2019

Zmena

Rozpočtové
opatrenie č. 3
z 28.11.2019

768 133

811 996

+ 62 276

874 272

35 500

42 033

+6 994

49 027

803 633

854 029

+69 270

923 299

393 653

408 178

447 335

+ 15 941

463 276

378 173

391 139

396 098

+36 971

433 069

843 433

+ 52 912

896 345

+ 10 596

+ 16 358

+26 954

Pôvodný
rozpočet na
rok 2019

Bežné príjmy - obec

743 352

Bežné príjmy - ZŠ

35 500

Bežné príjmy spolu

778 852

Bežné výdavky -obec
Bežné výdavky - ZŠ
Bežné výdavky spolu

Prebytok bežného rozpočtu

771 826

+ 7 026

799 317

+4 316

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

Schodok kapitál. rozpočtu

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)

Schodok ( bežné + kapitálové)

Finančné operácie - príjmy-obec

394 358

394 358

424 358

0

424 358

418 858

426 158

693 358

-74 675

618 683

-31800

-269 000

74 675

-194 325

1 173 210

1 197 991

1 278 387

+69 270

1 347 657

1 190 684

1 225 475

1 536 791

-21 763

1 515 028

-17 474

-27 484

-258 404

+ 91 033

-167 371

24 500

31 912

-89 000

195 112

-24 500

284 112

Finančné operácie- príjmy ZŠ
Finančné operácie - výdavky

Prebytok z fin. operácií

PRÍJMY CELKOM (bež.+kapit.+fin. )
VÝDAVKY CELKOM ( bež.+kapit.+fin. )

Rozdiel celk. príjmov a výdavkov

+ 990

990

-7 500

7 500

0

0

+24 500

31 912

269 112

-80 510

188 602

1 197 710

1 229 903

1 562 499

-18 740

1 543 759

1 190 684

1 225 475

1 551 791

-29 263

1 522 528

+7 026

+4 428

+ 10 708

+10 523

+ 21 231

15 000

Bežný rozpočet je prebytkový .
Kapitálový rozpočet je schodkový a krytý prevodom z rezervného fondu , z prijatého úveru
a z prebytku bežného rozpočtu .
Celkový rozpočet je prebytkový.

.......................................................
Zoltán László
starosta obce
Uznesenie č. 77/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje

mimoriadnu inventarizáciu skladu školskej jedálne dňa 3.12.2019 s členmi Karol Szitás,
Štefan Rublík, Pavol Horváth a Ing. Helena Matusová mimoriadnej inventarizačnej
komisie.
.......................................................
Zoltán László
starosta obce
Uznesenie č. 78/2019
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
správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly, vykonaných podľa plánu kontrol
na 2.polrok 2019
b) poverilo
kontrolórku o kontrolu úplnosti zápisníc od roku 2012
.......................................................
Zoltán László
starosta obce

Uznesenie č. 79/2019
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 1 156,00€ ( 17,00 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 3 mesiacov 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.

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

Uznesenie č. 80/2019
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 1 496,00€ ( 17,00 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 3 mesiacov 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.

.......................................................

Zoltán László
starosta obce

Uznesenie č. 81/2019
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 1 394,00€ ( 17,00 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 3 mesiacov 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.

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

Uznesenie č. 82/2019
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 374,00€ ( 17,00 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 3 mesiacov 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.

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

Uznesenie č. 83/2019
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 697,00€ ( 17,00 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 3 mesiacov 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.

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

Uznesenie č. 84/2019
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 1 020,00€ ( 17,00 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 3 mesiacov 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.

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

Uznesenie č. 85/2019
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 1 224,00€ ( 17,00 Eur/m2) do podielového
spoluvlastníctva kupujúcich
Kupujúci:
-

Jurányiová Margita, Nám.priateľstva 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 3 mesiacov 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.

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

Uznesenie č. 86/2019
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 1 343,00€ ( 17,00 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 3 mesiacov 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.
.......................................................
Zoltán László
starosta obce

Uznesenie č. 87/2019
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 612,00€ ( 17,00 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 3 mesiacov 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.
.......................................................
Zoltán László
starosta obce

Uznesenie č. 88/2019
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 459,00€ ( 17,00 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 3 mesiacov 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.

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

Uznesenie č. 89/2019

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 1 224,00€ ( 17,00 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 3 mesiacov 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.

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

Uznesenie č. 90/2019
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 1 666,00€ ( 17,00 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 3 mesiacov 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.

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

Uznesenie č. 91/2019
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 151/21, 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 4 420,00€ ( 17,00 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 3 mesiacov 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.

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

Uznesenie č. 92/2019
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 816,00€ ( 17,00 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 3 mesiacov 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.

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

Uznesenie č. 93/2019
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 1 292,00€ ( 17,00 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 3 mesiacov 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.

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

Uznesenie č. 94/2019
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 731,00€ ( 17,00 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 3 mesiacov 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.

.......................................................
Zoltán László
starosta obce
Uznesenie č. 95/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
cenu 45€/m2 (za časť pozemku 173/1 k.ú. Rohovce, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie vedené na LV 367)
poveruje
a) pána starostu zistiť, či by obyvatelia bytového domu súp. č. 104 kúpili časť parcely
čo využívajú za tú cenu, alebo menšiu časť. V prípade nedohodnutia sa obec ohradí
danú budovu plotom cca 1m okolo.
.......................................................
Zoltán László
starosta obce
Uznesenie č. 96/2019
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
podanie Žiadostí a poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho
rozvoja vedeného komunitou 2014-2020 Agroprameň Lehnice) na podopatrenie 7.2
a podopatrenie 7.4
.......................................................
Zoltán László
starosta obce

Uznesenie č. 97/2019
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
nákup čipov na smetné nádoby tzn. 1ks odpadového systému SEPARUS od spoločnosti
Enecol s.r.o. za cenovú ponuku - 720€+DPH (jednorazová investície), 650ks
komunálnych bezkontaktných RFID čipov- 422,50€+DPH (jednorazová investícia),
vytvorenie zoznamu obyvateľov – 130€+DPH (jednorazová investícia), udzržiavaci
poplatok systému – 60€+DPH (ročný poplatok, prvý rok používania zadarmo) Spolu
1 272,50€+DPH
.......................................................
Zoltán László
starosta obce

Uznesenie č. 98/2019
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
zvýšenie platu o 20% účinnosťou od 01.01.2020 podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest § 4 ods. 2)

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

Uznesenie č. 99/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
s a
z a v ä z u j e
že raz ročne v novembri prerokuje plat starostu

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

Uznesenie č. 100/2019
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
Zmluvu o kúpe nehnuteľnosti zo dňa 18.09.2019, kde je predávajúci Rímskokatolícka
cirkev, Farnosť Báč, kupujúci Obec Rohovce a predmetom zmluvy sú rodinný dom
súpisným číslom 142 na pozemku parcele číslo 51 katastrálne územie Rohovce, obec
Rohovce, pozemky registra „C“ evidované na katastrálnej mape parcela č. 41/2 (výmera
123 m²), parcela č. 41/22 (63 m²), parcela č. 41/23 (68 m²), parcela č. 50/7 (179 m²),
pozemky registra „E“ evidované na mape určené operátu parcela č. 51/1 (85 m²),
parcela č. 51/2 (18 m²) podľa Listu vlastníctva č. 735 k.ú. Rohovce, obec Rohovce a
pozemky registra „C“ evidované na katastrálnej mape parcela č. 50/2 (645 m²), parcela
č. 50/3 (493 m²), parcela č. 50/6 (162 m²), parcela č. 51 (767 m²) podľa Listu vlastníctva č.
464 k.ú. Rohovce, obec Rohovce)
.......................................................
Zoltán László
starosta obce
Uznesenie č. 101/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpis
berie na vedomie
výročnú správu na rok 2018
.......................................................
Zoltán László
starosta obce
Overovatelia:
......................................................
Karol Szitás

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

Zapísal:
..................................................
Monika Fehérová

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

