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: 113-2/2020
V Rohovciach dňa 21.05.2020

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 záverečného účtu za rok 2019
5. Rôzne

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Zoltán László, starosta obce. Privítal
všetkých prítomných a informoval, že sú prítomní deviati poslanci a zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné. 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: Attila Szabó, Zsolt Herberger
Zapisovateľ: Monika Fehérová
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.
1.
2.
3.
4.
5.

PROGRAM :
Otvorenie- kontrola plnenia uznesení
Interpelácie poslancov
Prerokovanie žiadostí
Prerokovanie záverečného účtu za rok 2019
Rôzne

Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26/02/2020
(č. 01-12/2020) predložil starosta obce.

Uznesenia č. 01/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020
splnené.
Uznesenie č. 02/2020 rekonštrukcia bývalej lekárne prebieha informoval starosta, už sa
vymenili okná, namontovala sa klíma, rozšírili lekáreň o 2,70m2, sociálne miestnosti sú
tiež hotové. Ešte treba zvnútra omietnuť, vymaľovať a dať PVC. Treba sa ešte
dohodnúť na nájomnej zmluve s p. Soókym a môžeme lekáreň otvoriť.
Splnenie uznesenia č.03/2020 a č. 04/2020 kvôli pandémií Covid 19 sa posunie na ďalšie
zasadnutie, lebo majitelia bytov súpisné č.104 a majitelia susedných pozemkov
151/2,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21,22,23,24 k.ú. Rohovce sa nevedeli stretnúť
a dohodnúť sa na cene a dať návrh obecnému zastupiteľstvu.
Splnenie uznesenia č. 05/2020 závisí od dedičského konania.

Uznesenie č. 13/2020 :
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. 01-12/2020 zo zasadnutia 26.02.2020
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomný na hlasovaní:

9
0
0
0

K bodu 2. Interpelácie poslancov
Neboli žiadne interpelácie.

K bodu 3. Prerokovanie žiadostí obyvateľov
3.1. István Lentulay podal žiadosť dňa 15.05.2020 o súhlasné stanovisko ohľadne
umiestnenia zdobeného dreveného stĺpa symbolizujúceho plynutie času na verejnom
priestranstve par.č.51 k.ú. Rohovce, parcely registra „C“, druh zastavaná plocha a nádvorie.
Všetky terénne práce s umiestnením vykoná vo vlastnej réžii. Poslanec p. Radványi dal návrh,
aby sme sa najprv opýtali občanov, urobili prieskum, či by súhlasili s umiestnením takého
umeleckého diela, pripojil sa aj poslanec Horváth B. k tomuto návrhu. Poslanec Lentulay
István by chcel postaviť drevený stĺp v rámci menšej spomienkovej slávnosti 4. júna na 100.
výročie Trianonu.

Uznesenie č. 14/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
neschvaľuje
umiestnenie zdobeného dreveného stĺpa symbolizujúceho plynutie času na verejné
priestranstvo par.č.51 k.ú. Rohovce, parcely registra „C“, druh zastavaná plocha
a nádvorie dňa 4. júna.
Hlasovanie:

za:

4

(Hervay. Lentulay, Szitás, Horváth P.)
proti:
5
(Horváth B., Herberger, Szabó, Rublik, Radványi.)
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní
0

3.2. Športový klub poslal dňa 21.05.2020 list , že po vyúčtovaní o dotácie vrátia sumu vo
výške 2000€ ( II. Štvrťrok) z dôvodu zrušenia zápasov Oblastným futbalovým zväzom
Dunajská Streda, kvôli pandémii Covid 19. Zároveň upozornili obec, že športová
prezliekareň, súpisné č. 301 by potreboval údržbu.
Uznesenie č. 15/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
1) schvaľuje
sumu vo výške 2000€ použiť na údržbu športovej prezliekarne súpis. číslo 301
2) ukladá
Športovému klubu po vyúčtovaní dotácie, poskytnutej na základe VZN č. 1/2019
na rok 2020 vrátiť sumu vo výške 2000€ na účet obce Rohovce z dôvodu zrušenia
zápasov kvôli pandémii COVID 19.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
1 (Hervay)
0

4. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2019
Pán starosta požiadal účtovníčku obce Ing.Pirosku Orbánovú, aby v krátkosti oboznámil
prítomných s výsledkami záverečného účtu za rok 2019.
Ing. Piroska Orbanová uviedla, že po skončení rozpočtového roka, obec údaje
o rozpočtovom hospodárení za príslušný rok súhrnne spracuje do záverečného účtu.
Návrh Záverečný účet obec Rohovce za rok 2019 bol zverejnený na webovej stránke obce dňa
05.05.2020 a vyvesený na úradnej tabuli dňa 05.05.2020. Neboli doručené žiadne
pripomienky do dňa 18.05.2020. Návrh bol zvesený dňa 20.05.2020.

Uznesenie č. 16/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
1. b e r i e na v e d o m i e
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok
2019
2. s c h v a ľ u j e
a/ podľa § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
záverečný účet obce Rohovce a celoročné hospodárenie za rok 2019
bez výhrad
b/ výsledok rozpočtového hospodárenia - schodok rozpočtu obce
Rohovce v sume
- 63 771,86 €
zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov/ bežný a kapitálový rozpočet bez
finančných operácií/
c/ prevod do rezervného fondu zostatok

finančných operácií v sume
70 771,72 €

po úprave schodku rozpočtu, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po
úprave o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

9
0
0
0

5. Rôzne
5.1. Hlavná kontrolórka Ing. Helena Matúsová predkladala návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020 :
kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami obce,
1) kontrola dodržiavania zásad rozpočtového hospodárenia v podmienkach obce,
2) kontrola zákonnosti, transparentnosti a plnenia vybraných zmlúv,
3) kontrola plnenia vybraných príjmov a výdavkov bežného rozpočtu obce,

4) kontrola tvorby a čerpania rezervného fondu.
5) kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov.

Odborné činnosti vyplývajúce z § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.:
1)
2)
3)
4)

vypracovanie stanovísk k zmenám rozpočtu obce na rok 2020,
vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 - 2023,
vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021,
účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva.

Ostatné odborné činnosti vyplývajúce z § 18f zákona č. 369/1990 Zb. v prípade potreby:
1) vypracovanie stanovísk k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania,
2) kontrola plnenia prijatých opatrení na základe vykonaných kontrol,
3) metodická podpora pri príprave VZN a interných predpisov obce,
4) preverovanie a evidovanie oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o
ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti,
5) účasť na vzdelávacích aktivitách súvisiacich s verejnou správou,
6) mimoriadne kontroly , ak o to požiada obecné zastupiteľstvo v súlade s § 18f ods. 1
písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
7) kontroly vykonávané z vlastného podnetu hlavnej kontrolórky.
.
5.2. Hlavná kontrolórka Ing. Helena Matúsová ďalej predkladala správu o výsledku
kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Rohovce za rok 2019 ev.č.:
HK/04/2020. Kontrolované obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019. Záver z kontroly: prijaté
uznesenia obecného zastupiteľstva v roku 2019 boli v súlade so všeobecne platnými
právnymi normami a internými predpismi obce, a boli riadne podložené písomnými
materiálmi v súlade s príslušnou legislatívou a komentované ústnym výkladom zo strany
predkladateľov.
Predmetom kontroly v rámci kontroly plnenia uznesení bola aj zákonnosť tvorby
všeobecne záväzných nariadení schválených obecným zastupiteľstvom v roku 2019.
Kontrolou bolo zistené, že návrhy VZN boli vypracované v súlade s príslušnou platnou
legislatívou a boli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zverejnené na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej stránke obce www.rohovce.sk 15 dní
pred prerokovaním OZ. Počas zverejnenia návrhu neboli podané pripomienky zo strany
fyzických a ani právnických osôb.
5.3. Hlavná kontrolórka Ing. Helena Matúsová predložila ďalšiu správu o výsledku
kontroly poskytnutia a použitia dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2019
ev.č.:HK/05/2020. Predmet kontroly je poskytnutie a použitie dotácií poskytnutých z rozpočtu
Obce v roku 2019 pre FO-Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku –

CSEMADOK(ďalej CSEMADOK), ZO Rohovce. Kontrolné obdobie 01.01.2019 do
31.12.2019. Poskytnutá dotácia na základe VZN č.1/2014 účinnosťou do 14.05.2019 a VZN
č.1/2019 účinnosťou od 15.05.2019 vo výške 1 900€ pre organizáciu CSEMADOK. Záver
z kontroly:
V kontrolovaných oblastiach za kontrolované obdobie neboli zistené
porušenia všeobecne záväzných právnych alebo interných predpisov vzťahujúcich sa
k predmetu kontroly, preto v súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite bola vypracovaná oprávnenou osobou len správa z kontroly.
Uznesenie č. 17/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
1) schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020 v zmysle § 18e
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
2) berie na vedomie
správy hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontrol číslo HK/04/2020 a HK/05/2020
vykonaných podľa plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2020
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

9
0
0
0

5.4 Riaditeľka Základnej školy PaedDr. Alica Szilassyová s vyučovacím jazykom maďarským
podala správu o škole. Na základe nariadenia ústredného krízového štábu SR sú od
16.03.2020 všetky školy zatvorené súvislosti s ochorením COVID 19. Z dôvodu priaznivým
vplyvom, sa môžu otvárať školy aj škôlky. Riaditeľka Szilassyová informovala, že robili
prieskum medzi rodičmi, ktorí z nich má záujem dať svoje deti do školy od 01.06.2020.
Záujem bol dostatočný, tým pádom otvoria školu od 01.06.2020. Od pondelka (25.05.) budú
robiť veľké upratovanie. Priebežne zabezpečujú, rúška, rukavice, od obce dostali
dezinfekčné prostriedky. Deti rozdelia do 2 skupín a rozmiestnia ich na prízemí a na 1
poschodí. Bude ďalej pokračovať aj online výučba pre tie deti, ktoré zostanú doma. Otvoria
a školský klub a školskú jedáleň, kde tiež od pondelka budú upratovať a chystať sa na
otvorenie prevádzky. Budú variť aj dôchodcom, jedlo zabalia do plastového obalu a budú
dodržovať hygienické predpisy.
Pán starosta sa opýtal koľko detí sa prihlásilo do prvého ročníka od septembra, školský rok
2020/2021. Riaditeľka odpovedala, že 10 detí dali prihlášku, ale už teraz vie, že niektorý
rodičia požiadajú o odklad povinnej školskej dochádzky, takže do prvého ročníka od
septembra odhadom nastúpi asi 5 detí.
5.5 Pán starosta informoval, že otvoria aj MŠ aspoň jednu triedu od 01.06.2020
Uznesenie č. 18/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
1) schvaľuje

a) otvorenie Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola
Nagyszarva 106, Rohovce 106 od 01.06.2020
b) otvorenie Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű
Óvoda, Rohovce 107, Rohovce od 01.06.2020
c) otvorenie Školskej jedálne, Rohovce 107, Rohovce od 01.06.2020
5.6.Pán starosta ďalej predniesol návrh o zrušení podujatia „Dni obce“ koncom júna z dôvodu
zavedenia prísnych opatrení ohľadom ochorenia COVID 19. V opatrení číslo
OLP/4085/2020 napr. je uvedené, že sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám –
podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej,
kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb. Okrem opatrení, treba zaviesť
aj rôzne povinnosti, čo sa ťažko dá ustrážiť, preto navrhuje zrušenie podujatia v júni. Ďalej,
ale uviedol, že na budúcom zasadnutí (koncom júla) sa môže OZ rozhodnúť o ďalšom
termíne „Dni obce“, aspoň o zorganizovanie slávnosti na počesť 770.výročia od prvých
písomných prameňoch a mohlo by sa spojiť aj s hasičským zborom, ktorý tiež oslavujú
jubileum 140.výročie.
Uznesenie č. 19/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
1) schvaľuje
návrh o zrušení podujatia „Dni obce“ dňa 26 a 27/06/2020 z dôvodu pandémie
COVID 19
2) sa zaväzuje
že na ďalšom zasadnutí OZ (priebežný termín koncom júla) ešte raz prerokujú „Dni
obce“
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

9
0
0
0

5.7 Pán starosta informoval, že dostal z Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) „Oznámenie
o zaradení služby do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra
prevádzkovateľov základných služieb v zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 69/2018 Z. z.
o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 01.03.2020.
Musel poslať vyplnený formulár ISVS a kontaktný formulár. Z oznámenia vyplýva, že ako
obec musí zabezpečiť vypracovanie bezpečnostného projektu informačného systému
verejnej správy a musí mať manažéra kybernetickej bezpečnosti, lebo by mohla hroziť
pokuta na základe § 31 ods.1 a 2 zákona 69/2018 Z. z. až do výšky 300 000€. Na základe
toho vypýtal rôzne cenové ponuky od manažérov. Najvýhodnejšia ponuka bola od Mgr.
Attila Bencze, 3code s. r. o., IČO 52787711 Cena vypracovanie celého projektu 750€ bez
DPH a zabezpečenie služby manažéra kybernetickej bezpečnosti 85€ bez DPH/mesačne.
Uznesenie č. 20/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

schvaľuje
cenovú ponuku firmy 3code s. r. o., IČO 52787711 Attila Bencze na vypracovanie
bezpečnostného projektu informačného systému verejnej správy pre obec Rohovce vo
výške 750€ bez DPH a zabezpečenie služby manažéra kybernetickej bezpečnosti vo
výške 85€ bez DPH/mesačne
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

9
0
0
0

5.8 Práce na prestavbe a prístavbe požiarnej zbrojnice sa začali. Požiadali sme o preložke
plynárenského zariadenia P. starosta informoval, že niektoré práce sa dajú spraviť
svojpomocne, čo navrhol aj poslanec Lentulay István, preto dal návrh o poverení
poslanca Lentulayho na organizovanie prác na požiarnej zbrojnici.
Uznesenie č. 21/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
návrh o poverení poslanca Lentulayho Istvána na organizovanie prác na požiarnej
zbrojnici, čo sa dajú spraviť svojpomocne.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
1 (Lentulay)
0

5.9 Ďalšom bode p. starosta informoval, že od pondelka prebieha čipovanie smetných
nádob. Konštatoval, že dostáva veľa negatívnych reakcii od miestnych obyvateľov.
Najväčší problém je, že veľa obyvateľom má smetnú nádobu 240l, čo nie je prípustné,
lebo vo VZN 05/2012 s účinnosťou od 01.01.2013 sú spomínané iba smetné nádoby
110l a 120l, tým pádom poverený pracovníci obecného úradu čipujú iba nádoby 110l a
120l. Aj keď štvorčlenná rodina má nárok na 2x 120l nádobu, na základe už
spomínaného VZN, čo teoreticky môže byť aj smetná nádoba 240l, ale vo VZN nie je
uvedená, takže 240l smetnú nádobu nečipujú. Tu sa ozval aj obyvateľ Ernest Csölle, že
presne taký istý problém majú. V domácnosti žijú štyria, takže vykladá na odvoz 240l
nádobu (2x120l) a pýtal sa, či je zákonom dané, že to musí byť 110l alebo 120l nádoba.
P. starosta vysvetlil, že od roku 2010 sú uvedené 110l nádoby a od roku 2013 vo VZN sú
uvedené už aj 120l nádoby, problém môže nastať vtedy, keď niekto z domácnosti napr.
odsťahuje a budú mať nárok iba na jednu 120l nádobu a nebudú môcť vyložiť 240l
nádobu.
5.10 P. starosta informoval, že TTSK umožnila obciam na rok 2020 a mestám na území
kraja požiadať o finančné prostriedky v rámci dotácii. My ako obec Rohovce, sme
žiadali dotáciu na šport „Memoriál Kalmána Lászlóa- futbalový turnaj vo výške 2000€
a na sociálne veci „Jesenné programy pre seniorov a občanov so zdravotným

postihnutím 2020“ vo výške 1750€. Z dôvodu ochorenia COVID 19 zrušili dotácie
a poskytujú dotácie na výdavky súvisiace s ochranou obyvateľstva v čase pandémie. Na
základe toho sme žiadali o príspevok na pomôcky vo výške 2 481,20€.
5.11 P. starosta ďalej informoval, že výstavba „Rozšírenie verejnej kanalizácie a verejného
vodovodu na par.č. 151/1 a 192/1 k.ú. Rohovce, sa zatiaľ zastavuje z dôvodu po termíne
odoslaného vyjadrenie na výstavbu.
5.12 P. starosta uviedol, že viacerí poslanci sa obrátili na neho s návrhom na spracovanie
územného plánu obce Rohovce. Na základe toho konal a informatívne vypýtal 3 cenové
ponuky. Aj tu navrhuje vybrať najlacnejšiu cenovú ponuku od spoločnosti CITYPLAN
s.r.o., konateľ doc. Ing.arch. Jaroslav Coplák, PhD vo výške 23 700€. Cenová ponuka
zahŕňa tieto položky, spracovanie prieskumov, rozborov, zadania a spracovanie návrhu
ÚPD a čistopisu ÚPD. Cenové položky sú rozdelené do 4 etáp. Na začiatku treba uhradiť
1. a 2. etapu (spracovanie prieskumov, rozborov a zadania vo výške cca 3500€
Uznesenie č. 22/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
a) spracovanie územného plánu Obce Rohovce
b) cenovú ponuku od spoločnosti CITYPLAN s.r.o., konateľ doc. Ing.arch. Jaroslav
Coplák, PhD vo výške 23 700€. (nie je platiteľom DPH)
c) zaplatenie 1. a 2. etapy za spracovanie prieskumov a rozborov a za spracovanie
zadania vo výške dokopy cca 3500€ (nie je platiteľom DPH)
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

9
0
0
0

5.13 P. starosta informoval, že vďaka spolupráci s poslankyňou Rozáliou Hervay Mgr. obec
Rohovce vyhrala projekt. Obec predložila žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, predložená
v rámci Výzvy na predkladanie projektových návrhov SKHU/WETA/1901, evidovaná
pod registračným číslom SKHU/WETA/1901/4.1/105 a bola schválená. Maximálna
suma finančnej podpory z EFRR je 42 899,62€ ( VP: 24 262,78€ P2: 18 636,84). Obec
ešte potrebuje predložiť uznesenie obecného zastupiteľstva o súhlas spolufinancovaním
projektu, čo je 15% , čo predstavuje spolufinancovanie približne vo výške 4 281,67€
Uznesenie č. 23/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje

spolufinancovanie projektu, evidovaného pod registračným číslom
SKHU/WETA/1901/4.1/105 vo výške 15% čo predstavuje spolufinancovanie približne
vo výške 4 281,67€
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

9
0
0
0

5.14 P. starosta informoval prítomných, že dokončili výmenu umelého trávnika na
multifunkčnom ihrisku na školskom dvore. Odovzdanie sa uskutoční po skončení
pandémie COVID 19.
Navrhol aby ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo 31.07.2020
Po vyčerpaní programu pán starosta konštatoval, že bol vyčerpaný program dnešného
rokovania a vyhlásil zasadnutie za ukončené.
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