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: 70-4/2021
V Rohovciach dňa 28.09.2021

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 ôsmi poslanci, neprítomný jeden (Horváth Pál)
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: Hervay Rozália, Mgr., Szabo Attila
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.

PROGRAM :
Otvorenie - kontrola plnenia uznesení
Interpelácie poslancov
Prerokovanie žiadostí
Rôzne

Informácie o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.06.2021 (č.
23-38/2021) predložil starosta obce.
Uznesenia č.23- 38/2021 sú splnené.

Uznesenie č. 39/2021 :
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. 23-38/2021 zo zasadnutia 29.06.2021

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

8
0
0
1 (Horváth P.)

K bodu 2. Interpelácie poslancov
Neboli žiadne interpelácie.

K bodu 3. Prerokovanie žiadostí
3.1. Pán starosta uviedol, že obyvatelia Piroska Csiba Orbán, Jozef Csiba dňa 25.05.2021
podali odvolanie na uznesenie č. 10/2021 z obecného zastupiteľstva zo dňa 11.05.2021
a odôvodňujú tým, že chcú poznať presný dôvod odmietnutia. (Spis 109/2021 OcÚRo)
Na základe uznesenia č. 27/2021 prítomní poslanci išli na miestne prešetrenie.
Diskusia:
Piroska Csiba Orbán zdôraznila, že by chceli kúpiť od obce cca 30m2, aby zväčšili dvor.
Urobila ústupok tým, že zmenšila veľkosť žiadaného pozemku, aby druhý žiadatelia od okna
súpisné č. 269 mali dlhšiu vzdialenosť. Pozemok by využila na súkromné účely, nie na ďalší
predaj.
Poslanec Radványi Z. sa vyjadril, že najlepšie by bolo aby sa žiadatelia spoločne dohodli
a prišli presným návrhom. On osobne sa nevie rozhodnúť v prospech ani jednej strany.
Poslanec Herberger Zs. zdôraznil, že žiadatelia Piroska Csiba Orbán a Jozef Csiba by
pozemok využili na súkromné účely.
Obecné zastupiteľstvo navrhlo p.starostovi odpovedať v súlade so zákonom na odvolanie
žiadateľov Piroska Csiba Orbán a Jozef Csiba zo dňa 25.05.2021. Žiadatelia po diskusii
nedožadujú písomné vyjadrenie na ich odvolanie.
Medzi časom obyvateľka Mária Koleszárová podala žiadosť (Spis 281/2021 OcÚRo) na kúpu
pozemku par.č. 2/1 a časť par.č.2/47 k.ú. Rohovce, vedený na LV 367 dokopy 162m2,
vlastník Obec Rohovce.
Andrej Koleszár zastupoval žiadateľku Máriu Koleszárovú, vyjadril sa, že v žiadosti uvedené
pozemky by chcel využiť, ako dvor k RD so súpisným číslom 269, ktoré treba

zrekonštruovať. Rodinný dom po rekonštrukcii by dal deťom. Majetkové pomery rodinného
domu ešte nie sú vysporiadané, žiadateľka je vlastníkom v podiele 1/14.
Uznesenie č. 40/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
neschvaľuje
odpredaj pozemku par.č. 2/1 a časť pozemkov 2/47 k.ú. Rohovce, parcely registra „C“
vedený na LV 367 vo výmere cca 162m2 pre žiadateľa Mária Koleszárová.
Hlasovanie:

za:
0
proti:
8
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 1 (Horváth P.)

Poslanec Herberger Zs. odišiel zo zasadnutia o 19:05.
3.2. Pán starosta uviedol žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie z rozpočtu obce (Spis
250/2021OcÚRo) pre Rímskokatolickú cirkev farnosť Báč, účel dotácie by bol na odborný
dohľad spôsobilej osoby pri odstraňovaní cementových omietok na Kostole sv.Ondreja
v Rohovciach, predpísaný Krajským pamiatkovým úradom v Trnave, č. KPUTT2018/21357-3/96457/PET. O mimoriadnej dotácii sa rokovalo na obecnom zasadnutí zo dňa
29.06.2021. Obecné zastupiteľstvo vtedy sa rozhodlo o doplnení žiadosti a prosilo o účasť
pána farára ThLic. Ladislav Schranko, PhD. na ďalšom obecnom zasadnutí. Pán farár bol
pozvaný, no kvôli pracovnej vyťaženosti sa nevedel zúčastniť na zasadnutí, ale poslal pána
Petra Krivdu.
Diskusia:
Poslanec Radványi Z. sa opýtal prítomného, aby v krátkosti uviedol presne aké
rekonštrukčné práce plánujú, približne kedy sa to končí. Kostol bol viackrát obnovený,
každých 10 rokov a preto sa obecné zastupiteľstvo chce uistiť, že tento krát obnova kostola
vydrží viac, ako 10rokov.
Peter Krivda informoval prítomných, že steny sú navlhnuté a tým sa môže porušiť statika
kostola. Poprosili odborníčku Ing. Martu Pichovú s vypracovaním projektu. Na základe
projektu budú vedieť presný harmonogram prác, ale nebudú búrať vchod a nebudú meniť
podlahu. Dôležité bude odvlhčenie stien, použitie správnych omietok a dať kostol do
pôvodného stavu. Našli sa aj vzácne fragmenty, ktoré odhalia pre verejnosť.
Uznesenie č. 41/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
mimoriadnu dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Báč , IČO 34012630 vo výške
2000€ na odborný dohľad spôsobilej osoby pri odstraňovaní cementových omietok na
Kostole sv. Ondreja v Rohovciach, predpísaný Krajským pamiatkovým úradom
v Trnave, č. KPUTT-2018/21357-3/96457/PET. ( tlačivo „Žiadosť o poskytnutie dotácie“
príloha č. 1 VZN 1/2019 zo dňa 08.06.2021)
Hlasovanie:

za:

7

proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
0
2 (Horváth P., Herberger Zs.)

3.3. Pán starosta uviedol žiadosť spoločnosti West Bau Plus, s.r.o. (Spis 321/2021).
Spoločnosť žiada Obec Rohovce, Obecné zastupiteľstvo o vydanie vyjadrenia, stanoviska
ohľadom novej obytnej zóny na par. č. 143/20 k. ú. Rohovce, parcely registra „C“ , druh
pozemku orná pôda, kde by bola výstavba 81 rodinných domov a 20 radových domov.
Diskusia:
Poslanci sa zhodli, že je to veľká výstavba. Aj majú informácie, že čistička odpadových vôd
v Šamoríne je na hranici kolapsu a takáto výstavba v súčasnej situácii nie je možná.
Uznesenie č. 42/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
neschvaľuje
novú obytnú zónu na par.č. 143/20 k. ú. Rohovce, parcely registra „C“ , druh
pozemku orná pôda, s výstavbou 81 rodinných domov a 20 radových domov z dôvodu
vyťaženia stavu ČOV v Šamoríne.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
7
0
2 (P. Horváth, Zs.Herberger)

3.4. Na základe žiadosti zo dňa 15.07.2021 (Spis 301/2021) pán starosta navrhol vymenovať
poslanca Lentulayho Istvána za veliteľa DHZO Rohovce.
Uznesenie č. 43/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
schvaľuje
vymenovanie poslanca Lentulayho Istvána za veliteľa DHZO Rohovce.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6
0
1 (Lentulay I.)
2 (P. Horváth, Zs.Herberger)

3.5. Pán starosta uviedol ďalšiu žiadosť obyvateľa p. Gašpara Horvátha ohľadom ponuky na
odpredaj pozemku par.č 119/3 k.ú. Rohovce, parcely registra „E“ , vedený na LV 739
z dôvodu, že Obec Rohovce dlhodobo užíva pozemok a na pozemku sa nachádza parkovisko
pre návštevníkov kostola a cintorína. Žiadateľ cenu neuviedol v žiadosti.

Diskusia:
Poslanec Radványi Z. navrhol najprv zistiť presné podmienky žiadateľa na odpredaj
pozemku.
Poslanec Szitás K. informoval prítomných, že parkovisko bolo postavené z dôvodu, že
majiteľ pozemku Gašpar Horváth mal v pláne darovať pozemok obci.
Uznesenie č. 44/2021 :
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, zistiť presné podmienky odpredaja pozemku 119/3 k.ú. Rohovce,
parcely registra „E“, vedený na LV 739 od majiteľa Gašpara Horvátha
b) pána starostu, ohodnotiť znalcom pozemok par.č.119/3 k.ú. Rohovce, vedený na
LV 739.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P. Horváth, Zs.Herberger)

3.6. 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 dňa 16.08.2021, ako dôvod
uviedol zhoršený zdravotný stav, kvôli čomu potrebuje zvýšenú zdravotnú starostlivosť,
z poskytnutej dávky by kúpil lieky. (Spis č. 339/2021OcÚRo)
Uznesenie č. 45/2021 :
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 (P. Horváth, Zs.Herberger)

3.7. Pán starosta uviedol ďalšiu žiadosť o odkúpenie pozemku par.č.151/9 k.ú. Rohovce,
parcely registra „C“ , druh pozemku ostatná plocha, vedený na LV 367. Žiadatelia sú
Kovácsová Jolana a Jurányi Ladislav.(Spis č. 239/2021)
Uznesenie č. 46/2021 :
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:
-

Jurányi Ladislav, Jilemnického 337/17, 929 01 Dunajská Streda, dátum
narodenia 12.05.1948, v podiele 1/2
Kovácsová Jolana, Kútníky-Blažov 574, 929 01, dátum narodenia
28.10.1954, v podiele 1/2

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P. Horváth, Zs.Herberger)

3.8. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy požiadal obyvateľ Viliam Ujhelyi. Predmetom
žiadosti je skladový priestor vo výmere 35m2, pod súpisným číslom 153, vedený na LV 367.
Doteraz platil za nájom štvrťročne 280€. Nájomná zmluva je platná do 30.09.2021. (Spis
č.377/2021OcÚRo)
Uznesenie č. 47/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na rok, na nebytové priestory, vo výmere 35m2, pod
súpisným číslom 153 v Rohovciach, vo výške 280 € štvrťročne s mesačnou výpovednou
lehotou pre Ujhelyi Viliama, bytom Rohovce 101.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P. Horváth, Zs.Herberger)

3.9. Pán starosta oboznámil prítomných so žiadosťou obyvateľa Emila Kissa o zriadení
vecných bremien v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518 na
pozemkoch par.č. 137/1 k.ú. Rohovce, parcely registra „E“, vedený na LV 367, vo výmere
304 m2, par.č. 137/4 k.ú. Rohovce, parcely registra „C“, vedený na LV 367, vo výmere
5 790m2, par.č. 141/1 k.ú. Rohovce, parcely registra „C“ vedený na LV 367, vo výmere
11 119m2 z dôvodu realizácie Elektroenergetickej stavby.

Uznesenie č. 48/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
zriadenie vecných bremien v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., IČO:
36 361 518 (ev.č. oprávneného 210979-0170001072-VB) na časť pozemkoch par.č. 137/1
k.ú. Rohovce, parcely registra „E“, vedený na LV 367, vo výmere 304 m2, par.č. 137/4
k.ú. Rohovce, parcely registra „C“, vedený na LV 367, vo výmere 5 790m2, par.č. 141/1
k.ú. Rohovce, parcely registra „C“ vedený na LV 367, vo výmere 11 119m2 z dôvodu
realizácie Elektroenergetickej stavby.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P. Horváth, Zs.Herberge

3.10. Pán starosta uviedol ďalšiu žiadosť obyvateľa Adama Poláčeka ohľadom úpravy
povrchu par.č.38/13 k.ú. Rohovce, vedený LV 367, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie. Úprava podľa priloženého materiálu by bola vo výmere 30 m2, vybagrovanie
a zasypať makadamom. Dôvodom úpravy povrchu je lepšie odtekanie vody a občasné
parkovanie motorového vozidla.
Poslanec Lentulay I. sa tiež vyjadril, že použitie materiálu makadam pri ceste nie je vhodné
z dôvodu, že sa to zanesie na cestu.
Na základe VZN 5/2019 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci je zakázané
parkovať na verejných priestranstvách.
Uznesenie č. 49/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
neschvaľuje
úpravu povrchu par.č. 38/13 k.ú. Rohovce, vedený na LV 367, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 30 m2.
Hlasovanie:

K bodu 4. Rôzne

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

0
7
0
2 (P. Horváth, Zs.Herberger)

4.1.Pán starosta podal návrh na schválenie konsolidovanej výročnej správy Obce Rohovce za
rok 2020.
Uznesenie č. 50/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
berie na vedomie
Konsolidovanú výročnú správu Obce Rohovce za rok 2020 spracovanú na základe §20
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P. Horváth, Zs.Herberger)

4. 2. Pán starosta predložil návrhy správ o výsledkoch kontrol na základe schváleného
harmonogramu vykonania kontrol na 2. polrok 2021 hlavnej kontrolórky Ing. Helena
Matúsová ev.č.:
HK/08/2021 – správa o výsledku kontroly zákonnosti a uplatňovania vybraných všeobecne
záväzných nariadení a interných predpisov obce v praxi v 1. polroku 2021
HK/09/2021 – správa o výsledku kontroly vedenia pokladnice obce , nakladania s
pokladničnou hotovosťou a dodržiavania všeobecne platných a interných predpisov v
tejto oblasti za 1. polrok 2021
HK/10/2021- správa o výsledku kontroly dodržiavania zásad rozpočtového
hospodárenia, plnenia vybraných príjmov a čerpania vybraných výdavkov za 1. polrok
2021
HK/11/2021- správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní a
zákona o slobodnom prístupe k informáciám v obci Rohovce
V kontrolovaných oblastiach za kontrolované obdobie neboli zistené významné porušenia
všeobecne záväzných právnych alebo interných predpisov.
Uznesenie č. 51/2021
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 výsledkoch kontrol na 2. polrok 2021
(HK/08/2021, HK/09/2021, HK/10/2021, HK/11/2021)
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P. Horváth, Zs.Herberger)

4.3Pán starosta ďalej uviedol návrh na schválenie zaplatenie faktúry č. 21VF00020 v sume vo
výške 50 764,57€ za mesiac máj. Ide o projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy
Obecného úradu v obci Rohovce“ . Refundáciou bude uhradený 95% oprávnených nákladov.
Uznesenie č. 52/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
zaplatenie faktúry č. 21VF00020 v sume vo výške 50 764,57 € za mesiac máj v rámci
projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Rohovce“
tým, že 95% oprávnených nákladov bude uhradený refundáciou Slovenskou inovačnou
a energetickou agentúrou.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P. Horváth, Zs.Herberger)

5.3. Pán starosta predniesol návrh na schválenie podanie žiadosti o dotáciu na

Environmentálny fond na vybudovanie kanalizácie a vodovodu. V roku 2020 obec uznesením
č.43/2020 schválila podanie žiadosti, čo bolo splnené, ale žiadosť o dotáciu má štatus
nerozhodnuté. V tomto roku obec má možnosť znovu podať žiadosť o dotáciu.
Uznesenie č. 53/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
1. poveruje
pána starostu zistiť, stav podanej žiadosti o dotáciu názvom „Rozšírenie verejného
vodovodu a kanalizácie“ na Environmentálny fond v rámci výzvy „Špecifikácia
činností podpory na rok 2020 Oblasť B:Ochrana a využívanie vôd.
2. schvaľuje
znovu podanie žiadosti na Environmentálny fond o dotáciu názvom „Špecifikácia
činností podpory na rok 2021 OBLASŤ B: Ochrana a využívanie vôd“
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P. Horváth, Zs.Herberger)

5.4.Poslanci sa zhodli na tom, že treba vyzvať postupne obyvateľov, že na základe VZN 6/
2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Rohovce za osobitné využívanie verejného priestranstva sa vyrubuje
daň, vo výške 0,60€ za každý aj začatý m 2. (napr. umiestnenie skládky, trvalé parkovanie
vozidla mimo stráženého parkoviska). Dôvodom ich návrhu je, že pri miestnom prešetrení
náhodou zbadali skládku (napr. uskladnenie dreva) na verejnom priestranstve. Pri miestnom
prešetrení ešte zistili, oplotenie pozemku par.č.2/72 k.ú. Rohovce, LV 367, navrhli stav
prešetriť.
Uznesenie č. 54/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
poveruje
p. starostu o dodržiavanie a uplatňovanie VZN 6/2019 o miestnych daniach a o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Rohovce, ohľadom osobitného využívania verejného priestranstva.

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P. Horváth, Zs.Herberger)

Pán starosta informoval prítomných o schválení žiadosti o poskytnutie účelovej dotácie na
rekonštrukciu Materskej školy v Rohovciach, ktorá bola podaná v roku 2020 na
rekonštrukciu kúrenia MŠ, obnovu detského ihriska, zateplenie budovy a výmenu podláh,
presný názov je „Kárpát-medencei óvodafejlesztési program negyedik ütemének támogatása a nagyszarvai óvoda fejlesztésének támogatása” z Maďarska od „ Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkársága“ suma 33.250.000,- Ft.
Pán starosta už rokoval s odborníkmi a požiadal ich na vypracovanie cenovej ponuky.
Diskusia:
Poslanec Lentulay I. sa pýtal na projekt SKHU/WETA/1901/4.1/105 , Nagyszarva & Kimle,
„Výmena skúseností bez hraníc“ . Pán starosta informoval, že podal žiadosť o predĺženie
projektu do 31.10.2021. Doteraz v rámci projektu sa uskutočnilo výsadba stromov v hodnote
cca 4800€. Bohužiaľ kvôli pandemickej sitácii COVID 19 bolo ťažké zorganizovať spoločné
podujatia (2 na Slovensku a 3 v Maďarsku).
Poslankyňa Mgr. Hervay R. podotkla, že asi zlyhala aj komunikácia medzi oboma stranami.
Treba dohliadnuť a uskutočniť aj zasadenie už zakúpených byliniek.
Podotkla, že je nespokojná s informovanosťou, čo sa týka o podaných žiadostiach o dotáciu
a o organizovaných akciách v obci.
Pán starosta vravel, že na základe uznesenia, boli navrhnutí 3 poslanci na koordináciu činnosti
projektu.

Poslanci Rublik I. a Mgr.Hervay R. tvrdili, že boli poverení ohľadom výsadby stromov
v rámci projektu, čo aj splnili. Ďalšie informácie ohľadom priebehu projektu nedostali.
Poslanci navrhli sa spojiť so spoločným partnerom Szigetköz Natúrpark Egyesület, Kimle v
Maďarsku a zistiť, či je reálna možnosť úspešne dokončiť projekt, keď nie, tak treba poslať
odstúpenie od zmluvy.
Uznesenie č. 55/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
1.poveruje
pána starostu zistiť od spoločného partnera Szigetköz Natúrpark Egyesület , Kimle
v Maďarsku v rámci projektu SKHU/WETA/1901/4.1/105, či do konca októbra je reálne
dokončiť úspešne projekt.
2.schvaľuje
odstúpenie od zmluvy SKHU/WETA/1901/4.1/105 v zmysle bodu 14.5 zmluvy po
spoločnej dohode s partnerom Szigetköz Natúrpark Egyesület, Kimle.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (P. Horváth, Zs.Herberger)

Poslanec Lentulay I. oboznámil prítomných, že Agroprameň na svojej stránke uverejnil výzvy
na ktoré by mohol Obec Rohovce reagovať. P. starosta sa spojí s kompetentným,
a poinformuje sa o prebiehajúcich výzvách.
Ďalej sa dotazoval na spomaľovače a tabuľu s povolenou rýchlosťou 70km/h na ceste 1.triedy
63 pri Rohovciach. Pán starosta odpovedal, že je to v kompetencii obci Trnávka.
Ďalej sa dotazoval na dokončenie obnovenej cesty pri bytovom dome súp.č. 157 a o dotáciu
pre knižnicu.
Pán starosta cestu vybavuje, telefonicky kontaktoval spoločnosť, ktorá cestu robila. Žiadosť
o dotáciu pre knižnicu musí doplniť ďalšími náležitosťami.
Poslanec Lentulay navrhol aj vybudovanie autobusovej zastávky na verejnom priestranstve
par. č. 113/2 k.ú. Rohovce, LV 367. Pred zasadnutím poslanci OZ absolvovali miestne
zistenie na verejnom priestranstve par.č.113/2 k.ú. Rohovce, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, kde by chceli navrhnúť vybudovanie autobusovej zastávky.
Poslanec Szitás K. sa informoval, kedy budú dokončene rekonštrukčné práce na požiarnej
zbrojnici. Podľa odhadov do konca októbra odpovedal p.starosta.
Poslanec Szitás K. sa dotazoval na požiarne auto, čo OZ schválilo, lebo sa dopočul, že sa
kupuje iné požiarne auto. Pán starosta informoval, že áno kupuje sa iný typ, ale cena
požiarneho auta je nezmenená. Poslankyňa Hervay R. navrhla podať žiadosť o pridelenie
hasičského auta na Ministerstvo vnútra SR, odôvodniť tým, že v obci sa nachádza sociálne
zariadenie, dom seniorov a migračný tábor.

Poslanec Szitás K. ďalej navrhol, aby častejšie zasadala obecná rada, kde by mohli prejednať
niektoré žiadosti občanov. (napr. odpredaj pozemkov)
Páni poslanci sa dohodli na priebežnom termíne konania podujatia deň dôchodcov, keď to
pandemická situácia dovolí na 23.10.2021 a dňa 20.11.2021 by boli zabíjačkové slávnosti.
Po vyčerpaní programu pán starosta konštatoval, že bol vyčerpaný program dnešného
rokovania a vyhlásil zasadnutie za ukončené.

Overovatelia:

......................................................
Mgr. Hervay Rozália

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

Zapísala:

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

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

