Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 20.10.2020

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

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

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

.......................................................
Zoltán László

starosta obce

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

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

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)

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

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

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

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

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

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“

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

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

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)

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

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.
-

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

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.
-

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

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.

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

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.

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

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

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.

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

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.

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

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

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.

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

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.

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

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

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.

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

Uznesenie č. 58/2020
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 151/21, 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.

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

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.
-

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

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.

.......................................................
Zoltán László
starosta obce
Uznesenie č. 61/2020
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 151/24, 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.
-

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

Overovatelia:

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

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

Zapísala:

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

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

