ROKOVANIE:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rohovciach otvoril starosta obce, Pálffy
Dezider. Pozdravil poslancov a pozvaných hostí. Konštatoval, že na zasadnutí poslanci sú
prítomní v počte 8, poslankyňa Ing. Monika Lászlóová je ospravedlnene neprítomná.
Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov Zoltána Radványiho Ing. a Štefana Rublika
za zapisovateľku
Pirosku Orbánovú. Poslanci v pomere 8/0 schválili program rokovania.

Bod č. 1
Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení z posledného zasadnutia.
Konštatoval, že na poslednom zasadnutí bolo prijatých 5 uznesení . Uznesenia č. 201/2006,
202/2006 a 204/2006
neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani starostovi ani
Obecnému úradu.
Uznesenie č. 200/2006- riaditeľka ZŠ s VJM Ilona Bodó uzavrela dohody s obcami
Báč a Trnávka o financovaní stravovania detí MŠ za roky 2005, 2006.
Uznesenie č. 203/2006- Miroslav Pálffy , bytom Rohovce č. 184 bol informovaný o
neschválení predaja parciel č. 104/1 / časť / , 104/2 a 104/3.
Poslanci v pomere 8/0 brali na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení OZ č.
200 – 204.

Bod č. 2
Správa starostu o svojej činnosti
Starosta podal krátku správu o svojej činnosti. Zaoberal sa s prípravou opravy kostola,
kde dodávateľom bude Eugen Méry , súkromný podnikateľ z Báču. Bude uskutočnená
vnútorná a vonkajšia maľba , ďalej oprava schodov a strechy, premiestnenie dúchadla
orgánu a reštaurovanie krstiteľne z 13. storočia. Práce budú dokončené do 15. októbra 2006.
Ďalej sa zaoberal modernizáciou a prístavbou domu smútku, majetkoprávnym usporiadaním
pozemkov cintorína formou zámeny pozemkov . Už bol realizovaný hydrogeologický
prieskum . Bola uskutočnená údržba ciest. Preprava detí zo Štrkovca bude zabezpečená
pravidelnou autobusovou linkou.
Poslanci v pomere 8/0 brali na vedomie správu o činnosti starostu.

Bod č. 3
Interpelácie poslancov
Poslanec Polaček Ján – poukázal na potrebu vybudovania chodníku pri obchode
Violy Bugárovej a určiť maximálnu povolenú rýchlosť 40 km/ h.

Poslanec Szitás Karol - navrhol obmedziť rýchlosť na ulici pri kostole . Navrhol
upozorniť obyvateľov cez miestny rozhlas , aby dávali pozor na svojich psov. V prípade
túlavého psa majiteľ dostane pokutu.

Bod č. 4
Žiadosti obyvateľov
Žiadosti neboli podané .

Bod č. 5
Prejednanie návrhu územného rozhodnutia výstavba areálu Domov seniorov
Na zasadnutí sa zúčastnil Ing. Ivan Palčo a Ing. Karol Vörös , ktorí podali
informácie v súvislosti s prejednaním návrhu územného rozhodnutia výstavby areálu
Domov seniorov . Predmetné objekty sú samostatnými stavebnými objektmi s jednorázovou
výstavbou . Objekty budú murované prízemné, dvoj až trojpodlažné z časti podpivničené.
SO-01 – ubytovacia jednotka BCD – zastavaná plocha 1867 m2, celková podlažná
plocha 4514 m2, počet ubytovacích jednotiek 91.
SO-02- jedáleň s hospodárskou budovou - zastavaná plocha 631 m2 , celková
podlažná plocha 701 m2, kapacita jedálne 86.
SO-03 – ubytovacia jednotka E,H - zastavaná plocha 765,3 m2, celková podlažná
plocha 1831,4 m2 , počet ubytovacích jednotiek 72 .
SO-04 – ubytovacia jednotka I - zastavaná plocha 1013 m2, celková podlažná plocha
910 m2 , počet ubytovacích jednotiek 12 .
SO-05 – areálové NN rozvody
SO-06- Areálové NTL rozvody
SO-07- areálový rozvod vody
SO-08- areálový rozvod kanalizácie
SO-09- studne pre tepelné čerpadlá
SO-10 – areálové osvetlenie
SO- 11 – krytý sklad odpadu
SO-12 – komunikácie a spevnené plochy
SO-13 – oplotenie
SO-14 – terénne a sadové úpravy
Pán Ing. Ivan Palčo dodal , že na kaštieľ už je vydané stavebné povolenie. Vzhľadom
na to, že
kaštieľ je spojený s ostatnými objektmi, prestavbu kaštieľa budú začať
s výstavbou nových objektov na jar roku 2007. Celkové náklady budú činiť cca 230 mil. Sk.
Dokončenie plánujú koncom roka 2008.
Poslanci v pomere 7 za / 1 zdržal sa / hlasovania schválili zastavovací plán
stavby „ Výstavba areálu domov seniorov „ na pozemkoch parc. č. 1/1, 1/2, 1/3, 5/4, 15

a 22 v k.ú. Rohovce podľa priloženého projektu pre územné rozhodnutie vypracované
OSP Danubius s.r.o. Šamorín , zodpovedný projektant Ing. Karol Vörös č. autor
4405-2-41, projektanti Ing. arch. Marián Ravasz č. autor. 1058-AA-1004 a Ing. arch.
Tomáš Vörös . a zmenu územného plánu obce Rohovce v rozsahu zastavania parciel 15
a 22 stavbou „ Výstavba areálu domov seniorov „ na základe rozhodnutia Krajského
úradu životného prostredia Trnava č. KÚŽP –2/2006/00312/ši zo dňa 26. júna 2006 a
udelení súhlasu podľa § 15 ods. 2 písm. c, zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
krajiny na umiestnenie uvedenej stavby v areáli historického kaštieľa a chráneného
parku v obci Rohovce.

Bod č. 6
Príprava volieb do orgánov samosprávy obcí
Starosta informoval poslancov , že podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo má určiť
počet poslancov, ktorí budú zvolení vo volebnom obvode . On navrhol 9 poslancov, čo
poslanci v pomere 8 / 0 schválili..

Bod č. 7
Rôzne
Starosta oboznámil poslancov s prípravou Dňa dôchodcov . V rámci kultúrneho
programu vystúpia žiaci ZŠ s VJM , spevácky zbor mužov z Mierova . Budú pozvaní aj
dôchodcovia z Dunakiliti.

Uznesenie č. 205
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
b e r i e na v e d o m i e
vyhodnotenie plnenia uznesení OZ č. 200-204 /2006.

Uznesenie č. 206
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
b e r i e na v e d o m i e
správu starostu o svojej činnosti.

Uznesenie č. 207
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schva ľuje
zastavovací plán stavby „ Výstavba areálu domov seniorov „ na pozemkoch parc. č.
1/1, 1/2, 1/3, 5/4, 15 a 22 v k.ú. Rohovce podľa priloženého projektu pre územné
rozhodnutie vypracované OSP Danubius s.r.o. Šamorín , zodpovedný projektant Ing.
Karol Vörös č. autor 4405-2-41, projektanti Ing. arch. Marián Ravasz č. autor. 1058AA-1004 a Ing. arch.
Tomáš Vörös . Rozmiestnenie objektov bude podľa
zastavovacieho plánu, výkres č. A02 z augusta 2006 .

Uznesenie č. 208
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schva ľuje
zmenu územného plánu obce Rohovce v rozsahu zastavania parciel 15 a 22 stavbou „
Výstavba areálu domov seniorov „ na základe rozhodnutia Krajského úradu
životného prostredia Trnava č. KÚŽP –2/2006/00312/ši zo dňa 26. júna 2006 a udelení
súhlasu podľa § 15 ods. 2 písm. c, zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na
umiestnenie uvedenej stavby v areáli historického kaštieľa a chráneného parku
v obci Rohovce.

Uznesenie č. 209
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
určuje
podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov počet poslancov na volebné obdobie 2006-2010 v počte 9 .

Nakoľko na programe viac bodov nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a
ukončil zasadnutie.
starosta obce:
Pálffy Dezider

Overovatelia:
………………………..
Ing. Radványi Zoltán
………………………..
Rublik Štefan

