Obec Rohovce
Obecný úrad 930 30 Rohovce č. 164
IČO: 00305715; DIČ: 2021168985, e-mail: starosta@rohovce.sk
tel.: 031/5598227, 031/5598282
___________________________________________________________________________
Číslo: 120-1/2022
V Rohovciach dňa 11.03.2022

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. Rôzne

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Zoltán László, starosta obce. Privítal všetkých
prítomných a informoval, že sú prítomní siedmi poslanci, neprítomní sú dvaja (Horváth
Blažej, Lentulay István) 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: Herberger Zs., Szabo A.
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.
PROGRAM :
1. Otvorenie - kontrola plnenia uznesení
2. Interpelácie poslancov
3. Prerokovanie žiadostí
4. Rôzne
Informácie o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2021 (č.
56-71/2021) predložil starosta obce.
Uznesenia č.56-71/2021 sú splnené.

Uznesenie č. 01/2022 :
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. 56-71/2021 zo zasadnutia 15.12.2021

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Lentulay I., Horváth B.)

K bodu 2. Interpelácie poslancov
Neboli žiadne interpelácie.

K bodu 3. Prerokovanie žiadostí
3.1. Pán starosta podal návrh na poskytnutie dotácie pre organizáciu CSEMADOK, Základná
organizácia Rohovce, IČO 177170310. Žiadali dotáciu vo výške 3300€. Na základe
uznesenia OZ č. 57/2021 sa nariadilo odklad na ďalšie zasadnutie, čo je dnes.
Na základe žiadosti by dotáciu použili na rôzne kultúrne podujatia, Deň tradícii, Podujatie
Nótaest, letný tábor, veľkonočná tvorivá dielňa, vianočná tvorivá dielňa, kukuričný deň .
Uskutočnenie podujatí tiež závisí od vývoja pandemickej situácie na Slovensku. Nevyčerpanú
dotáciu by vrátili obci ku koncu roka 2022 pri zúčtovaní dotácie.
Na základe zúčtovaní dotácie v roku 2021 vrátili nevyčerpanú dotáciu vo výške 1430,33€
(Spis 495/2021OcÚRo)
Uznesenie č. 02/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
dotáciu pre Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku -Csemadok, Základná
organizácia Rohovce, IČO 1777170310, vo výške 3300€ (na účely uvedené v tlačive
„Žiadosť o poskytnutie dotácie“ príloha č. 1 VZN 1/2019 zo dňa 10.12.2021 )
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Lentulay I., Horváth B.)

3.2. Pán starosta podal ďalší návrh na poskytnutie dotácie pre Športový klub vo výške 8000€,

na poplatky a príspevky športovým zväzom a organizáciám, na športové potreby a ostatný
materiál, na cestovné náhrady trénerov, na tréningy a zápisy, na nájomné za športových
priestorov a na režijné náklady a ostatné. Nevyčerpanú dotáciu by vrátili obci ku koncu roka
2022 pri zúčtovaní dotácie.
Na základe zúčtovania dotácii v roku 2021 nevyčerpanú dotáciu vrátili obci.
(Spis 48/2022OcÚRo)
Diskusia:
Poslanec Szitás K. sa opýtal, či dotáciu dostanú, tak, ako do teraz v etapách. Pán starosta
odpovedal, že áno.
Uznesenie č. 03/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
dotáciu Športovému klubu Rohovce, IČO 31822428, vo výške 8000€ (na účely uvedené
v tlačive „Žiadosť o poskytnutie dotácii“ príloha č. 1 VZN 1/2019 zo dňa 31.01.2021)
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Lentulay I., Horváth B.)

3.3. Pán starosta podal ďalší návrh na poskytnutie dotácie pre Jazdecký klub- Big HornLovasklub, IČO:42297443, vo výške 1850€ na náučno vzdelávacie programy pre deti
materskej škôlky a základnej školy v Rohovciach. Dotáciu by využili na kúpu DiBond tabúľ,
drevenú konštrukciu k tabuliam, farebné omaľovánky a informačné brožúry a pomocou nich
by k deťom priblížili svet koní.
Diskusia:
Poslanci Hervay R, Horváth P. podotkli, že Jazdecký klub Big Horn sa aktívne zapája do
komunitného života obce. Aj pán starosta potvrdil, že sa dá na nich spoľahnúť na obecných
akciách. Tabule sa budú môcť presúvať a tým pádom, môžu deťom priblížiť svet koní, ich
historický vývoj.
Poslanec Rublik Š. navrhol, aby podtlačili logo obce na brožúrach, omaľovánkach aj na
tabuliach.
(Spis 49/2022OcÚRo)
Uznesenie č. 04/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje

dotáciu Jazdeckému klubu – Big Horn-Lovasklub, IČO: 42297443, vo výške 1850€ (na
účely uvedené v tlačive „Žiadosť o poskytnutie dotácii“ príloha č. 1 VZN 1/2019 zo dňa
31.01.2022)
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Lentulay I., Horváth B.)

3.4. Pán starosta podal návrh na poskytnutie dotácie pre Rímskokatolickú cirkev, farnosť Báč.
Požadovaná dotácia je vo výške 2 000€. Účel použitia dotácie by boli na liturgické slávenia,
bohoslužobné aktivity a duchovo-kultúrne programy v kostole v Rohovciach.
Ďalej informoval prítomných, že v roku 2021 im bola schválená dotácia dokopy vo výške
3500€ (Spis č. 18/2022OcÚRo)
Diskusia:
Poslanec Szitás K. povedal, že navrhuje to schváliť, lebo cena energii sa zvyšuje.
Viacerí poslanci s ním súhlasili, ale tiež podotkli, že by bolo vhodné aby sa viac zapájal do
komunitného života obce a staral sa o duchovné dobro veriacich.
Uznesenie č. 05/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Báč , IČO 34012630 vo výške 2000€ (na
účely uvedené v tlačive „Žiadosť o poskytnutie dotácii“ príloha č. 1 VZN 1/2019 zo dňa
12.01.2022)
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Lentulay I., Horváth B.)

3.5. P. starosta podal návrh na schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre obyvateľa Gabriel
Szabó, vo výške 100€ na základe VZN obce Rohovce č. 4/2019 o poskytovaní jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi, finančnej pomoci a príspevkov občanom obce. Gabriel Szabó podal
žiadosť o schválenie jednorazovej sociálnej dávky, už začiatkom roka dňa 23.02.2022, ako
dôvod uviedol zhoršený zdravotný stav,
kvôli čomu potrebuje zvýšenú zdravotnú
starostlivosť a zvyšovanie energie (mal nedoplatok). (Spis č. 84/2022OcÚRo)
Uznesenie č. 06/2022:
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje

poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, finančnej pomoci a príspevku na
základe VZN obce Rohovce č. 4/2019 vo výške 100€ pre obyvateľa Gabriel Szabó, bytom
Rohovce 256, 930 30 Rohovce.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Lentulay I., Horváth B.)

3.6. Pán starosta podal návrh na prenájom kancelárskych priestorov na podnikateľské
činnosti na 1 poschodí č. miestnosti 207 obecného úradu v Rohovciach súp.č. 164, pre
WILD EAST s.r.o. IČO 46037071, sídlom 930 30 Rohovce 273. (Spis č. 26/2022 OcÚRo)
Diskusia:
Pán starosta ďalej navrhol, že by mohli nájomnú zmluvu uzatvoriť na dlhšiu dobu ako 1 rok.
Poslanec Szitás K. sa vyjadril, že treba uzavrieť zmluvu na rok, lebo nevieme ako sa vyvinie situácia
na budúci rok. Opýtal sa ako platia energiu nájomcovia. Pán starosta odpovedal, že každá miestnosť
má svoj vlastný elektromer a nájomcovia platia za spotrebu.

Uznesenia č. 07/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
prenájom od 01.04.2022 do 31.03.2023, pre žiadateľa WiLD EAST s.r.o. , sídlom 930 30
Rohovce 273, IČO 46037071 na základe VZN 7/2019 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Rohovce, článok I, 1) Prenájom nehnuteľných vecí b)
nebytových priestorov „- na podnikateľské účely“ na nebytový priestor na 1.poschodí
obecného úradu v Rohovciach súp. č. 164 č. 207 za 32€/ m2/ rok.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Lentulay I., Horváth B.)

3.7.Pán starosta podal ďalší návrh na prenájom kancelárskych priestorov na podnikateľské
činnosti na 1 poschodí č. miestnosti 206 obecného úradu v Rohovciach súp.č. 164, pre
Tomáš Meleg - Printlnk. sídlom Báč 323, 930 30 Báč, IČO: 41397681
(Spis č. 40/2022 OcÚRo)
Uznesenia č. 08/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
prenájom od 01.04.2022 do 31.03.2023, pre Tomáš Meleg-Printlnk, sídlom Báč 323, 930
30 Báč, IČO 41397681 na základe VZN 7/2019 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Rohovce, článok I, 1) Prenájom nehnuteľných vecí b) nebytových
priestorov „- na podnikateľské účely“ na nebytový priestor na 1.poschodí obecného
úradu v Rohovciach súp. č. 164 č. 206 za 32€/ m2/ rok.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Lentulay I., Horváth B.)

3.8.Pán starosta podal ďalší návrh na prenájom kancelárskych priestorov na podnikateľské
činnosti na 1 poschodí č. miestnosti 201 obecného úradu v Rohovciach súp.č. 164, pre
ROPAX s.r.o., sídlom Jantárova cesta 1869/15, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51998084
(Spis č. 79/2022 OcÚRo)
Uznesenia č. 09/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
prenájom od 01.05.2022 do 30.04.2023, pre ROPAX s.r.o., sídlom Jantárova cesta
1869/15, 929 01 Dunajská Streda, IČO 51998084 na základe VZN 7/2019 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rohovce, článok I, 1) Prenájom
nehnuteľných vecí b) nebytových priestorov „- na podnikateľské účely“ na nebytový
priestor na 1.poschodí obecného úradu v Rohovciach súp. č. 164 č. 201 za 32€/ m2/ rok.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Lentulay I., Horváth B.)

3.9. Pán starosta podal návrh na kúpu univerzálneho robota s príslušenstvom do školskej
jedálne.
Diskusia:
Poslankyňa Hervay R. pomáhala pri vyhodnotení prieskumu trhu. Vybrali značku názvom
1000.78 Robot univerzálny 24l RM-22H s príslušenstvom značky GASTRO-HAAL, s.r.o. ,
kvôli lepším parametrom.
Uznesenia č. 10/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
kúpu 1000.78 Robota univerzálneho 24LRM-22H, príkon elektro 0,6kW/400V, pre
školskú jedáleň, Rohovce 106 vo výške 2696€
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Lentulay I., Horváth B.)

3.10. Pán starosta uviedol žiadosť Radványiovcov, ktorá bola podaná dňa 23.02.2022 a týka
sa o navýšenie chodníka pred domom o približne 5 do 15cm. (Spis č. 78/2022 OcÚRo)
Diskusia:
Poslanec Szitás K. informoval prítomných, že RD, súpisné č. 222 sa nachádza v nižšom bode,
preto sa tam zhromaždí zrážková voda. Ďalej uviedol, že treba upozorniť žiadateľov, aby
drenáž nezabetónovali.
Poslanec Radványi Z. navrhol priebežné vyčistenie drenážov v dedine, lebo sú zanesené
a zarastené preto ťažšie vsakujú vodu.
Uznesenia č. 11/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
navýšenie chodníka pred rodinným domom súp. č. 222 o 5 do 15 cm, zarovno
s chodníkom susedov, súp.č. 221 , bez zabetónovania drenáže.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Lentulay I., Horváth B.)

3.11. Pán starosta podal návrh na odsúhlasenie umiestnenia stavby IBV Rohovce (par.č. 29/2,

29/20, 29/22, 29/1, 29/32 k.ú. Rohovce) na obecný pozemkoch par.č. 2/40, 38/13, 5/1, 5/36,
5/5, 6/1, 112/1, 4/3, 113/5 k.ú. Rohovce, vedených na LV 367.
Stavby IBV Rohovce:
SO 01 SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE
SO 02 VODOVOD
SO 03 KANALIZÁCIA
SO 04 STL PLYNOVOD
SO 05 VN A NN ROZVODY A VEREJNÉ OSVETLENIE

Diskusia:
Pán starosta informoval prítomných, že uvedená stavba je v súlade s Územným plánom Obce
Rohovce a Územným plánom Obce Rohovce Doplnok č. 2/2009.
Na základe výkresu IBV-ROHOVCE-SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV 0.1c „SO 05 VN
A NN ROZVODY S PRÍPOJKAMI A VEREJNÉ OSVETLENIE trafostanica má byť
prepojená s trafostanicou existujúcou TS0749-007, čo sa nachádza na par.č. 6/2 k.ú. Rohovce
a majiteľ pozemku je PARCUS, a.s. podľa LV č.831. Bude potrebné k žiadosti doložiť súhlas
vlastníka par.č. 6/2 k.ú. Rohovce s prepojením ex ,trafostanice na jeho pozemku.
Uznesenia č. 12/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

nariaďuje
odklad žiadosti umiestnenia stavby IBV Rohovce (par.č. 29/2, 29/20, 29/22, 29/1, 29/32
k.ú. Rohovce) na obecný pozemkoch par.č. 2/40, 38/13, 5/1, 5/36, 5/5, 6/1, 112/1, 4/3,
113/5 k.ú. Rohovce, vedených na LV 367.
Stavby IBV Rohovce:
SO 01 SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE
SO 02 VODOVOD
SO 03 KANALIZÁCIA
SO 04 STL PLYNOVOD
SO 05 VN A NN ROZVODY A VEREJNÉ OSVETLENIE
na ďalšie obecné zasadnutie, kým investor nezabezpečí súhlasné stanovisko od majiteľa
pozemku par.č. 6/2 k.ú. Rohovce, LV 831, z dôvodu napojenia na existujúcu
trafostanicu.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Lentulay I., Horváth B.)

3.12. Pán starosta uviedol žiadosť na odpredaj prípadne prenájom pozemku par.č. 2/72 a časti
pozemku 2/47 k.ú. Rohovce, z dôvodu, oplotenia obecného majetku aj postavenia altánku na
obecnom majetku. Žiadateľka svoju žiadosť odôvodnila tým, že pri kúpe rodinného domu
Rohovce 270, bola uvedená do omylu predchádzajúcim majiteľom a realitnou agentkou.
Pozemok už bol oplotený pletivom, keď nehnuteľnosť kupovala.
Diskusia:
Pán starosta informoval, že žiadateľka oplotila obecný pozemok a postavila altánok na
obecnom pozemku. Na pozemku vykonali štátny stavebný dohľad.
Poslanec Radványi Z. nemôžeme súhlasiť s neoprávnením oplotením obecného pozemku.
Poslankyňa Hervay R. tiež podotkla, že žiadateľka musí mať Kúpnopredajnú zmluvu,
znalecký posudok a na základe toho by mala vedieť kde a akú nehnuteľnosť vlastní, kde môže
stavať a oplotiť majetok.
Uznesenia č. 13/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
neschvaľuje
a) odpredaj pozemku par.č. 2/72 k.ú. Rohovce a časť pozemku 2/47 k.ú. Rohovce
žiadateľke Zuzana Danková, bytom Rohovce 270, z dôvodu oplotenia obecného
pozemku aj stavby altánku na obecnom pozemku, k rodinnému domu súpisným
č.270.
b) prenájom pozemku par.č. 2/72 k.ú. Rohovce a časť pozemku 2/47 k.ú. Rohovce
žiadateľke Zuzana Danková, bytom Rohovce 270, z dôvodu oplotenia obecného
pozemku aj stavby altánku na obecnom pozemku, k rodinnému domu súpisným
č. 270.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
7
0
2 (Lentulay I., Horváth B.)

Obyvateľ Csölle Róbert dostal slovo, vyjadril svoju nespokojnosť s nekvalitnými miestnymi
komunikáciami hlavne smer Priechodná ulica a Hlboká cesta.

K bodu 4. Rôzne
4. 1. Hlavná kontrolórka Ing. Helena Matúsová podala správu o kontrole.
Podala správu s názvom „Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rohovce za
rok 2021“. Počas hodnotného obdobia boli vykonané kontrolné akcie v počte 15.
Kontrolovanými subjektmi ( povinnými osobami) vykonaných kontrol boli obec Rohovce
v 12 prípadoch a základná škola s VJM v 3 prípadoch.
Ostatné vypracované materiály v roku 2021 boli správy a stanoviská celkovo 5 (viď.
pripojená tabuľka k Správe o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rohovce za rok
2021)
V roku 2021 bola vypracovaná Smernica č. 1/2021 o podávaní, preverovaní a evidovaní
oznámení súvisiacich s protispoločenskou činnosťou - účinnosť od 01.09.2021
Ďalej predložila návrhy správ o výsledkoch kontrol:
HK/14/2021 správu o výsledku kontroly výberu vybraných daňových príjmov obce a
použitia miestneho poplatku za rozvoj obce
HK/15/2021 správu o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku prijatých na základe vykonaných
kontrol v roku 2021
HK/01/2022 správa o výsledku kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce
Rohovce za rok 2021,
HK/02/2022 Správa o výsledku kontroly evidencie a vybavovania sťažností a petícií v
obci Rohovce v roku 2021

V kontrolovaných oblastiach za kontrolované obdobie neboli zistené závažné nedostatky.

Uznesenie č. 14/2022
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) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rohovce za rok 2021
b) správy hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontrol na 2. polrok 2021 a na 1.
polrok 2022
HK/14/2021 správa o výsledku kontroly výberu vybraných daňových príjmov
obce a použitia miestneho poplatku za rozvoj obce
HK/15/2021 správa o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku prijatých na základe
vykonaných kontrol v roku 2021
HK/01/2022 správa o výsledku kontroly plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva obce Rohovce za rok 2021,
HK/02/2022 Správa o výsledku kontroly evidencie a vybavovania sťažností a
petícií v obci Rohovce v roku 2021

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Lentulay I., Horváth B.)

4.2 Pán starosta informoval prítomných o plánovaných akciách:
- 13. marca: kladanie vencov ku dňu vypuknutia maďarskej revolúcie v roku 1848
- 2. apríla: jarné upratovanie zber odpadu. Poslanec Szitás K. podotkol, že aspoň 1x do
mesiaca by bolo vhodné pozametať okolo autobusovej zastávky.
- 23.apríla plánovaný ples (detaily ešte nie sú dohodnuté)
- 1. mája deň matiek
- 14. mája babský ples
- 25. júna deň obce, poslanci navrhli aby sa deň obce uskutočnil sobotu a aby to bola
celodenná akcia
- 8. júl deň rodiny
- 1. októbra deň dôchodcov
- 19. novembra zabíjačkové slávnosti
Pán starosta informoval prítomných, že poslanec Lentulay I. tiež plánuje akcie:
-

-

9-10. apríla pamätný víkend na počesť vysídlených, v kultúrnom dome by mohla byť
výstava obrazov, fotiek. Poslanci Lentulay I. a Szitás K. navrhujú pohostiť žijúcich
vysídlených a navrhujú príspevok od obce.
4. júna je obsadená požiarna zbrojnica, poslanec Lentulay I. by zorganizoval
prezentáciu s tematikou Trianonská mierová zmluva.

4.3. Pán starosta navrhol zabezpečiť kuchynské zariadenie do vynovenej požiarnej zbrojnice.
Robil prieskum trhu a dostal ponuku na kuchynské zariadenie dokopy aj s montážou vo výške
2500€ a cca 2000€ by boli spotrebiče (rýchlovarná kanvica, indukčná platňa, mikrovlnná rúra,
elektrická rúra, chladnička)
Uznesenia č. 15/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
kúpu kuchynskej linky, kuchynského zariadenia a spotrebičov do požiarnej zbrojnice
súp.č. 171 vo výške 4500€
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Lentulay I., Horváth B.)

4.4. Pán starosta podal návrh na zmenu otváracej doby zberného dvora, každú sobotu od 9:00
do 13:00.
Uznesenia č. 16/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
novú otváraciu dobu zberného dvora, každú sobotu od 9:00 do 13:00tej.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Lentulay I., Horváth B.)

4.5. Pán starosta podal návrh na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie
riaditeľa školy Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Rohovce
106 – Nagyszarva 106 a na obsadenie funkcie riaditeľa Materská škola s vyučovacím
jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Rohovce 107, Rohovce.
Uznesenia č. 17/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
berie na vedomie
vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy Základnej školy s
vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Rohovce 106 – Nagyszarva 106 a na
obsadenie funkcie riaditeľa Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Nyelvű Óvoda, Rohovce 107, Rohovce.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Lentulay I., Horváth B.)

Poslanci Horváth P. a Radványi Z. sa dotazovali na vybudovanie kanalizácie na Priechodnej
ulici. Pán starosta ich informoval, že žiadosť o dotáciu bola podaná na enviro a teraz dostal

pokyny na doplnenie žiadosti. Poslanci sa opýtali, či by sa dalo vybudovať kanalizáciu
svojpomocne. Pán starosta povedal, že si vypýta cenové ponuky a keď bude mať podklady
pošle mailom a na ďalšom zasadnutí sa o tom môže diskutovať, príp. rozhodnúť.
Poslanec Szabo Attila tiež navrhol opravu Školskej cesty a na podmienky odkúpenia pozemku
pod cestou par.č. 152/66 k.ú. Rohovce. Pán starosta povedal, že si vypýta cenovú kalkuláciu
aj na školskú ulicu. Podmienky o odkúpenie pozemkov ešte majitelia nestanovili, ale bude
s nimi ďalej rokovať.
Po vyčerpaní programu pán starosta konštatoval, že bol vyčerpaný program dnešného
rokovania a vyhlásil zasadnutie za ukončené.

Overovatelia:

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

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

Zapísala:

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

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

