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: 113-3/2020
V Rohovciach dňa 04.08.2020

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. Úprava rozpočtu na rok 2020
5. Rôzne

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Zoltán László, starosta obce. Privítal všetkých
prítomných a informoval, že sú prítomní šiesti poslanci, neprítomný 3 (Mgr. Hervay, Ing.
Radványi, Rublík) 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:
Zapisovateľ: Monika Fehérová
Overovatelia: Pavol Horváth, István Lentulay
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
Úprava rozpočtu na rok 2020
Rôzne

Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 21/05/2020
(č. 13-23/2020) predložil starosta obce.

Uznesenia č. 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020,
21/2020, 22/2020 a 23/2020 splnené.

Uznesenie č. 24/2020 :
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. 13-23/2020 zo zasadnutia 21.05.2020
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6
0
0
3 (Mgr.Hervay,Ing.Radványi,Rublík)

K bodu 2. Interpelácie poslancov
Neboli žiadne interpelácie.

K bodu 3. Prerokovanie žiadostí obyvateľov
3.1 Obyvateľka Katarína Pálffyová, zo dňa 16.07.2020 napísala žiadosť o prešetrenie
dopravnej situácie na Kasárenskej ulici. Z časti ulice (na konci) nie je chodník a časom sa stal
aj najfrekventovanejšou ulicou. Premávajú tu autobusy, aj hospodárske stroje, autá
a nedodržujú rýchlosť. Pán starosta informoval prítomných, že bol v spoločnosti SAD
a prisľúbili mu, že autobusy nebudú chodiť cez Kasárenskú ulicu, ale cez Hlavnú ulicu.
Uvažoval aj o umiestnení retardérov, ale prach a hluk by vadil obyvateľom domov, pred
ktorým by bol umiestnený. Poslanec Lentulay navrhol zistiť cenu retardéra alebo štatistického
radara. (Spis č.318/2020OcÚRo)
Uznesenie č. 25/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
poveruje
pána starostu, aby získal cenové ponuky od firiem, ktoré ponúkajú retardér, prípadne
štatistický radar.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6
0
0
3 (Mgr.Hervay,Ing.Radványi,Rublík)

3.2 Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy, pre obyvateľa Alfréd Halász. Predmetom žiadosti
sú dve skladové priestory vo výmere 94,20m2, pod súpisným číslom 153, vedený na LV 367.
Doteraz platil za nájom štvrťročne 753,60€. (Spis č.293/2020OcÚRo)
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy požiadal aj obyvateľ Viliam Újhelyi. 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 30.09.2020. (Spis
č.331/2020OcÚRo)

Uznesenie č. 26/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
a) predĺženie nájomnej zmluvy na rok, na nebytové priestory, vo výmere 94,20m2,
pod súpisným číslom 153 v Rohovciach, vo výške 753,60 € štvrťročne s mesačnou
výpovednou lehotou pre obyvateľa Alfréd Halász, bytom Rohovce 166.
b) 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 Újhelyi Viliama, bytom Rohovce 101.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6
0
0
3 (Mgr.Hervay,Ing.Radványi,Rublík)

3.3 Pán starosta predniesol požiadavku na rekonštrukciu ulice Kozia ulica, časť par.č. 151/1 a
Hlboká ulica časť 134/17 k.ú. Rohovce a časť 134/44 k.ú. Rohovce. Požiadal firmy o aktuálne
ponuky, čo predložil poslancom. Pán starosta požiadal prítomných poslancov, aby hlasovaním
rozhodli, do ktorej ulice majú prioritne investovať peniaze. Pán poslanec Horváth Blažej sa
vyjadril, že rekonštrukcia Kozej ulice (par.č. 134/17 k.ú. Rohovce) sa ťahá roky a je
nevyhnutná oprava, kvôli kanalizácii, čo pred rokmi zaviedli a čo spôsobilo zhoršenie kvality
cesty. (Spis 175/2020OcÚRo)
Uznesenie č. 27/2020
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 ulíc v hodnote 39.000€
2) poveruje
a) pána starostu zistiť presné platobné podmienky spoločnosti EKOM
PLUS,s.r.o.
b) doplniť ďalšiu cenovú ponuku (kvalitnejší materiál)
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6
0
0
3 (Mgr.Hervay,Ing.Radványi,Rublík)

3.4 Obec Rohovce v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v

znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Rohovciach
č. 69/2019 zo dňa 30.09.2019 zverejnil ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU
HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA. Cenu pozemku stanovil na 17€/m2 a splatnosť
kúpnych zmlúv bol stanovený na 3 mesiace. Pán Homola v združení dotknutých
obyvateľov, uviedol nesúhlas s cenou pozemku a doručil žiadosť o prešetrenie a zníženie
ceny pozemkov, čo uviedol v liste zo dňa 29.02.2020, čo podpísali všetci obyvatelia. V liste
stanovili cenu pozemku za m2, 0,50€ až 3€. Poslanec Horváth Blažej nesúhlasil
s navrhovanou cenou a vyjadril sa, že cena 17€/m2 za pozemky je adekvátna. Cena
pozemkov v obci Rohovce sa pohybuje cca 50€/m2. Za obyvateľov boli prítomní p. Varga
Peter a pani Mária Lászlóova. Nakoniec obecné zastupiteľstvo navrhol novú cenu a to 15€
za m2. (č.Spisu 317/2020OcÚRo)
Uznesenie č. 28/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
1)zruší
uznesenie z roku 2019 číslo 69/2019
2)schvaľuje
predaj pozemkov parcelné č. 151/2,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21,22,23,24 v
k.ú. Rohovce, podľa zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, obec môže použiť ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e),
a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý tu spočíva v tom, že na predávané
nehnuteľnosti nie je prístup zo žiadnej komunikácie a kupujúci ich dlhodobo užívajú
ako záhrady za cenu pozemku 15€ za 1m2
3)poverilo
pána starostu s vypracovaním jednotlivých zámerov, pre každého kupujúceho osobitne.

3.5. Obyvatelia bytového domu, súpisné číslo 104 tiež nesúhlasia s cenou 45/m2 za časť
pozemku okolo bytového domu par.č. 173/1 k.ú. Rohovce vedený na LV 367 , čo obecné
zastupiteľstvo schválilo, uznesením číslo 95/2019. Označili pozemok ako priľahlí pozemok,
lebo na pozemku sa nachádza príslušenstvo bytového domu (garáže, oplotenia). Obyvatelia by
kúpili časť pozemku, okolo bytového domu, súpisné číslo 104, par.č. 173/1 k.ú. Rohovce za
regulovanú cenu za m2. (Spis č.81/2020OcÚRo)
Uznesenie č. 29/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
neschvaľuje
časť predaja pozemku okolo bytového domu súpisným č. 104 par.č. 173/1 k.ú. Rohovce,
za regulovanú cenu.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6
0
0
3 (Mgr.Hervay,Ing.Radványi,Rublík)

4. Úprava rozpočtu na rok 2020
Pán starosta požiadal účtovníčku obce Ing.Pirosku Orbánovú, aby v krátkosti oboznámil
prítomných o úprave rozpočtu na rok 2020.

Uznesenie č. 30/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Rohovce v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) b e r i e n a v e d o m i e
1/stanovisko hlavnej kontrolórky k predloženému návrhu 2.
Rohovce na rok 2020

zmeny rozpočtu obce

2/ ústne stanovisko hlavnej kontrolórky k pozmeňovaciemu návrhu starostu na čerpanie
prostriedkov rezervného fondu na bežné a kapitálové výdavky počas pandémie
b) s c h v a ľ u j e
1/ čerpanie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky na základe pozmeňovacieho
návrhu starostu obce počas pandémie podľa §36 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej
ľudskej choroby COVID-19
na financovanie
projektu
č. „
SKHU/WETA/1901/4.1/105 Nagyszarva a Kimle nazvaného Výmena skúseností bez
hraníc „ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika- Maďarsko
v sume 24 263 € .
2/zmenu v čerpaní prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky na základe
pozmeňovacieho návrhu starostu obce nasledovne:
Zdroj:

Klasifikácia Položka: Názov:

Pôvodná

Zmena

suma:
46

46

46

0451

0510

0660

717 002

716

717 003

Rekonštrukcia
a modernizácia ciest
Projektová
dokumentácia- zberný
dvor

Prístavba, stavebné
úpravy- súp. č. 190

Upravená
suma:

0

+ 39 000

39 000

1 700

-110

1 590

46

46

0660

0820

717 002

717 002

Klimatizácia- súp. č.
190 lekáreň
Rekonštrukcia,
modernizácia-Kultúrny
dom-chlad. zariadenie

4 400

-1841

2 559

1 600

-46

1 554

4 000

-4 000

Spolu:

0

+ 33 003

Sumarizácia čerpania rezervného fondu:
Skutočnosť k 1.1.2020:

124 421,14 €

prevod zostatku z roku 2019:

+ 70 771,72 €

príjem spolu:

195 192,86 €

čerpanie v roku 2020 po 2. rozpočtovom opatrení celkom 170 466 €
v tom:
a/ na bežné výdavky:

24 263,00 €

b/ na kapitálové výdavky:
- 30 000 € splátka úveru
- 53 000 € zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy- spoluúčasť
- 15 000 € prístavba a prestavba požiarnej zbrojnice- spoluúčasť
- 4 113 € prístavba a modernizácia lekárne
- 1 590 € zberný dvor – projekt
- 3 500 € územný plán
- 39 000 € rekonštrukcia a modernizácia ciest
Spolu:
stav po 2. úprave k 2.8.2020:

146 203,00 €
24 726,86 €

3) zmenu rozpočtu obce Rohovce na rok 2020 rozpočtovým opatrením č.2
a/ v zmysle Vnútorného predpisu č.2/2019 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho
rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu
iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce ( Usmernenie
k aplikácii § 14 zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. )
b/ v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b /, c/ , d/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov / povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov
a povolené prekročenie a viazanie finančných operácií/

c/ v zmysle §36 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej
oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
podľa predloženého návrhu a so schválenými zmenami nasledovne:

Pôvodný rozpočet
na rok 2020

Rozpočtové
opatrenie
č.1

Zmena
rozpočtové
opatrenie č. 2
2.8.2020

Bežné príjmy - obec

908 084

938 899

13 833

952 732

Bežné príjmy - ZŠ

40 400

46 743

-395

46 348

Bežné príjmy spolu

948 484

985 642

13 438

999 080

Bežné výdavky -obec

449 886

488 257

38 339

526 596

Bežné výdavky - ZŠ

450 041

486 557

2 695

489 252

974 814

41 034

1 015 848

-27 596

-16 768

Názov položky

Bežné výdavky spolu

prebytok, schodok bežného
rozpočtu

899 927

+ 48 557

10 828

Rozpočtové
opatrenie
č.2

Kapitálové príjmy

424 358

424 358

0

424 358

Kapitálové výdavky

457 358

507 558

33 003

540 561

-33 000

-83 200

-33 003

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)

1 372 842

1 410 000

13 438

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)

1 357 285

1 482 372

Schodok kapitál. rozpočtu

Schodok ( bežné + kapitálové)
Finančné operácie - príjmy- OCU

+ 15 557
63 000

-116 203
1 423 438

74 037

1 556 409

-72 372

-60 599

-132 971

130 309

57 266

187 575

Finančné operácie prímy- ZŠ

1 350

0

1 350

Finančné operácie - výdavky

30 000

0

30 000

33 000

101 659

57 266

158 925

1 435 842

1 541 659

1387 285

1 512 372

Prebytok z fin. operácií
PRÍJMY CELKOM (bež.+kapitálové
+finančné )
VÝDAVKY CELKOM (
bež.+kapitálové+finančné )

Rozdiel celkových príjmov
a výdavkov

30 000

48 557

29 287

70 704
74 037

-3 333

1 612 363
1 586 409

25 954

Bežný rozpočet je schodkový z dôvodu používania prostriedkov rezervného fondu na úhradu
bežných výdavkov počas pandémie podľa §36 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej
ľudskej choroby COVID-19 .

Kapitálový rozpočet je schodkový a krytý prevodom z rezervného fondu .
Celkový rozpočet je prebytkový.

5. Rôzne
5.1. Pán Varga Peter, predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Rohovciach, oznámil
prítomným, že dostal 2 ponuky na kúpu hasičského auta, modernejším vybavením. Jedno
hasičské auto by stálo 9000€ a druhé 10 000€. Obe autá skontroloval a sú veľmi dobrom stave.
Na ponuky musí odpovedať o mesiac, preto prosí poslancov o vyjadrenie najneskôr o mesiac.

5.2. Riaditeľka Materskej školy v Rohovciach Anastázia Ambrusová podala správu
o škôlke. Po uvoľnení opatrení z dôvodu pandémie COVID 19 otvorili škôlku dňa 01.06.2020
a fungovali do 31.07.2020. Dodržali všetky predpísané opatrenia. Prijali 7detí do škôlky od
septembra a budú fungovať plným počtom detí. V tomto roku bola plánovaná rekonštrukcia
niektorých miestností v škôlke, ale z dôvodu pandémie sa práce posunuli na budúci rok.

5.3. Riaditeľka Základnej školy PaedDr. Alica Szilassyová s vyučovacím jazykom
maďarským podala správu o škole. Oznámila prítomným, že tiež otvorili školu po uvoľnení
opatrení od 01.06.2020 a fungovali do 30.06.2020. Prvý júlový týždeň fungoval denný tábor.
Oznámila, že škola prijala detí do prvého ročníka.

5.4. Deň obce. Poslanec Karol Szitás oznámil prítomným, ako sa dohodla kultúrna komisia
ohľadom udalosti dňa obce Rohovce. Navrhovaný program by bol nasledovný:
1. Termín udalosti 26/09, oslava 770rokov od prvých písomných prameňoch (r.1250)
2. 9:00-9:30 začatie slávnostnej omše
3. Po omši vysvätenie tabule
4. Vystúpenie miestnych organizácii
5. Rozdávanie cien – cena obce, cena starostu
6. Pohostenie v kultúrnom dome
7. Udalosť by sa posunula na futbalové ihrisko a tam by začal rodinný program
Uznesenie č. 31/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
priebežný návrh programu Dňa obce Rohovce dňa 26.09.2020
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6
0
0
3 (Mgr.Hervay,Ing.Radványi,Rublík)

5.5. Pán starosta ďalej oznámil prítomným, že Spoločný obecný úrad Šamorín navrhol
zvyšovanie paušálneho ročného poplatku na jedného obyvateľa k 31.12.
predchádzajúceho roku v zmysle oficiálnej informácie Štatistického úradu SR
a) na činnosť územného plánovania a stavebného konania vo výške 4€
b) na činnosť opatrovateľskej služby vo výške 0,50€ (Spis č.259/2020OcÚRo)
Uznesenie č. 32/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
1) schvaľuje
a) zvyšovanie paušálneho ročného poplatku na jedného obyvateľa k 31.12.
predchádzajúceho roku v zmysle oficiálnej informácie Štatistického úradu SR na
činnosť územného plánovania a stavebného konania vo výške 4€
b) zvyšovanie paušálneho ročného poplatku na jedného obyvateľa k 31.12.
predchádzajúceho roku v zmysle oficiálnej informácie Štatistického úradu SR na
činnosť opatrovateľskej služby vo výške 0,50€
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6
0
0
3 (Mgr.Hervay,Ing.Radványi,Rublík)

5.6 . Pán starosta informoval prítomných, že je nevyhnutné obnoviť web stránku obce, aj
hlavne z dôvodu zákona §34 o e-Govermente o prepojení na centrálnu úradnú elektronickú
tabulu (CUET), na ktoré sa zasielajú, a na ktorom sa zverejňujú elektronické úradné
dokumenty. Firma GALILEO CORPORATION S.R.O. ponúkol obci najvýhodnejšiu
cenovú ponuku na výrobu webového sídla. Doteraz oficiálnu webovú stránku Obce
Rohovce spravoval poslanec Karol Szitás. (Spis č.246/2020OcÚRo)
Uznesenie č. 33/2020
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 GALILEO CORPORATION S.R.O. na výrobu webového sídla.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6
0
0
3 (Mgr.Hervay,Ing.Radványi,Rublík)

5.7. Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s protestom prokurátora č. Pd
65/20/2201-2. Ďalej uviedol, že Okresná prokuratúra v Dunajskej Strede v rámci
kontrolnej činnosti vykonala previerku v obci Rohovce so zameraním na zhodnotenie

stavu zákonnosti Všeobecného záväzného nariadenia o chove, vodení a držaní psov na
území obce Rohovce č. 1/2012 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2012podľa
zákona č. 282/2002 Z.z, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení
neskorších predpisov. VZN v jeho súčasnej podobe je v rozpore s § 6 dos. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §2 od. 1 písm. a) a § 7
zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení
neskorších predpisov. (Spis č.297/2020OcÚRo)
Uznesenie č. 34/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
1) Zrušenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 01/2012 o chove, vodení a držaní
psov na území obce Rohovce schváleného uznesením č. 89/2012 zo dňa
10.05.2012 účinnosťou od 01.06.2012 v zmysle listu Okresnej prokuratúry č. Pd
65/20/2201-2 v Dunajskej Strede zo dňa 28.07.2020
2) Zrušenie Všeobecného záväzného nariadenia a č. 04/2012 o chove, vodení
a držaní psov na území obce Rohovce schváleného uznesením č. 113/2012 zo dňa
04.10.2012 účinnosťou 01.11.2012 v zmysle listu Okresnej prokuratúry č. Pd
65/20/2201-2 v Dunajskej Strede zo dňa 28.07.2020
3) OZ vyhovuje protestu prokurátora v zmysle listu Okresnej prokuratúry č. Pd
65/20/2201-2 v Dunajskej Strede zo dňa 28.07.2020
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

6
0
0
3 (Mgr.Hervay,Ing.Radványi,Rublík)

5.8. P. starosta ďalej informoval o prebiehajúcich sa prácach v dedine. Obnova lekárne zo
strany obce prebehla súlade s dohodnutými podmienkami. So spoločnosťou MEDALEX
s.r.o. je už uzatvorená nájomná zmluva a teraz spoločnosť vybavuje povolenie, aby
lekáreň mohla prevádzkovať v dedine.
Prebieha aj rekonštrukcia požiarnej zbrojnice.
Čipovanie smetných nádob prebehla úspešne.
Spracovanie územného plánu obce sa tiež začala. Treba nájsť kvalifikovanú osobu, ktorá
vypracuje zóny, kde bude stavebná uzávera.
Presné podmienky dňa obce (súlade aj s bezpečnostnými opatreniami z dôvodu
pandémie COVID 19) treba dohodnúť na zasadnutí kultúrnej komisie.

Po vyčerpaní programu pán starosta konštatoval, že bol vyčerpaný program dnešného
rokovania a vyhlásil zasadnutie za ukončené.

Overovatelia:

......................................................
Pavol Horváth

.....................................................
István Lentulay

Zapísala:
..................................................
Monika Fehérová

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

