ROKOVANIE:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rohovciach otvoril starosta obce, Eugen
Horváth. Pozdravil poslancov a prítomných obyvateľov. Konštatoval, že na zasadnutí
poslanci sú prítomní v počte 9. Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať
a uznášať sa. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Mateja Herbergera a Gašpara
Horvátha , za zapisovateľku Ing. Pirosku Orbánovú. Poslanci v pomere 9/0 schválili
program rokovania.

Bod č. 1
Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesenia z posledného zasadnutia.
Konštatoval, že na poslednom zasadnutí bolo prijatých 27 uznesení. Uznesenia č. 5, 6, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,24, 26, 27 a 28 neustanovili žiadne úlohy alebo
povinnosti ani Obecnému úradu ani starostovi.
Uznesenie č. 2 – bolo splnené poukázaním finančných prostriedkov dňa 27.2.2007
v sume 12 960 Sk spoločnosti Gryf s.r.o. Pomlejská 40, Šamorín.
Uznesenie č. 3– bolo splnené poukázaním finančných prostriedkov dňa 27.2.2007
v sume 3000 Sk na účet Domu dôchodcov v Gabčíkove . Riaditeľstvo Domu dôchodcov
písomne poďakoval finančný dar.
Uznesenie č. 4– bolo splnené vyplatením náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku
bývalému starostovi , Pálffy Deziderovi.
Uznesenie č. 7– poslanci žiadali starostu o vykonanie kontroly spotreby elektrickej
energie v predajni železiarstva v budove súp. č. 153. Kontrola bola vykonaná a starosta
zistil, že v roku 2006 bola vyššia spotreba o 1554 KWh oproti roku 2005. Náklady tejto
spotreby budú vyfakturované všetkým nájomníkom v tejto budove na základe veľkosti
podlahovej plochy. Meranie elektrickej energie bude v budúcnosti doriešené tak, že
dotknutý elektromer prevezme obec , spotreba elektrickej energie sa následne bude
faktúrovať železiarstvu a za spoločne užívané priestory všetkým nájomníkom v tejto budove.
Uznesenie č. 8– problematika IBV –lokalita Bobrie jazero je na programe terajšieho
zasadnutia.
Uznesenie č.9 – finančné prostriedky boli poukázané ZŠ s VJM dňa 27.2.2007.
Uznesenie č. 10– finančná výpomoc pre ZŠ s VJM Rohovce vo výške 100 tis. Sk
bola poskytnutá dňa 16.2.2007.
Uznesenie č. 21– upravený rozpočet bol vyvesený na úradnú tabuľu dňa 17.2.2007 .
Uznesenie č. 22– zo schválenej návratnej sociálnej výpomoci pre občana Szabó
Gabriela , Rohovce č. 256 bola uhradená prvá splátka na úhradu nedoplatku spotreby
elektrickej energie.
Poslanci v pomere 9 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania schválili vyhodnotenie
plnenia uznesení z posledného zasadnutia.

Bod č. 2
Prerokovanie zadania k urbanistickej štúdii „ Bobrie jazero „
K tomuto bodu vystúpil starosta obce. Predstavil Ing. Dušan Dubiša , konateľa firmy
Stavmonta s.r.o. Lodenica 6535, so sídlom v Šali , a architekta Ing. arch. Petra Miziu.
Starosta konštatoval, že na zasadnutí OZ Rohovce dňa 14.2.2007 uznesením č. 8 bol žiadaný
o objasnenie okolností a podmienok plánovanej výstavby v súvislosti v lokalite Bobrie
jazero. Na rokovaní so starostom Obce Horný Bar za prítomnosti predstaviteľa firmy
Stavmonta boli navrhnuté tri varianty riešenia:
1. výmena časti katastrálneho územia s obcou Horný Bar- musia schváliť obidve obecné
zastupiteľstvá ako aj štátne organizácie
2. lokalita Bobrie jazero zostane v k.ú. Rohovce, v zmluve bude zakotvená správa
inžinierskych sietí
3. lokalita Bobrie jazero zostane v k.ú. Rohovce, inžinierske siete vybuduje investor, správu
inžinierskych sietí bude zabezpečovať spoločenstvo obyvateľov
Spomínané varianty boli prerokované na zasadnutí OZ obce Horný Bar a oni došli
k záveru, že pre nich všetky tri varianty sú prijateľné. Podobná situácia je pri Lehniciach .
Starosta ďalej poznamenal, že on nenavrhuje výmenu katastrálneho územia , nakoľko
spomínaná oblasť až po Ladislavov majer je zastaviteľný a v celej lokalite možno vybudovať
v budúcnosti menšiu dedinu prípadne rekreačnú oblasť.
Rozprava:
Dezider Pálffy poslanec – obec má záujem o čo najekonomickejšie využitie svojho
územia a hlavne pre svojich obyvateľov . Plánujú aj stavať alebo pripravujú stavebné
pozemky na výstavbu ?
Gašpar Horváth poslanec – kedy začnú s výstavbou ?
Zoltán Radványi
Ing. poslanec ktorý
najpravdepodobnejší?

variant

z navrhnutých

je

Ing. Dušan Dubiš- konateľ firmy Stavmonta- výmera riešeného územia je 6 ha a
bude tam vytvorených 40-50 stavebných pozemkov . V súčasnosti ešte nevedia, či vytvoria
len stavebné pozemky s inžinierskymi sieťami alebo postavia aj kompletné stavby. Teraz
začínajú plánovací proces , určite bude veľa prekážok, ešte teraz je zložitá situácia.
Pravdepodobne prvá výstavba bude do 3 rokov. Samozrejme , každý stupeň prípravy ako aj
výstavby budú pripomienkovať s Obecným zastupiteľstvom.
Starosta navrhol na schválenie Zadanie k urbanistickej štúdii IBV- Lokalita Bobrie
jazero s nasledovnými podmienkami:
1. Obecné zastupiteľstvo obce Rohovce súhlasí s využitím lokality „ Bobrie jazero „ na
individuálnu bytovú výstavbu s vytvorením 20- 50 rodinných domov rôznych
veľkostných kategórií
2. dispozičné usporiadanie danej lokality bude schválené v ďalšom stupni územného
plánovania , na ktoré žiadame predložiť minimálne päť variantov riešenia
3. vypracovanie Územného plánu zóny zabezpečí investor na vlastné náklady
4. investor zabezpečí vybudovanie všetkých inžinierskych sietí súvisiacich s realizáciou
návrhu na vlastné náklady
Poslanci v pomere 9 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania schválili Zadanie
k urbanistickej štúdii IBV- Lokalita Bobrie jazero s navrhnutými podmienkami.
Ing. Dušan Dubiš- konateľ firmy Stavmonta poďakoval poslancom za prejavenú
dôveru.

Bod č. 3
Interpelácie poslancov
K tomuto bodu zo strany poslancov neboli podané otázky.

Bod č. 4
Prerokovanie žiadostí
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Adama Polačeka, bytom Rohovce č. 47 o
poskytnutie miestnosti v suteréne obecného úradu pre začínajúcu hudobnú skupinu . Oni by
prispeli k úprave priestorov fyzicky a zaväzujú sa, že tieto priestory budú udržiavať
v čistote a nezneužívať na iné, nedohodnuté účely. Starosta navrhol poslancom schváliť
poskytnutie miestnosti bezplatne za určitých podmienok / užívať len na dohodnutý účel ,
udržiavať poriadok a zákaz fajčenia v budove , vystúpenie zadarmo 1 x ročne / . V prípade
akéhokoľvek nedodržania dohodnutých podmienok nemôžu ďalej užívať miestnosť.
Poslanci v pomere 9 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania schválili poskytnutie
jednej miestnosti v suteréne budovy obecného úradu pre začínajúcu hudobnú skupinu
s navrhnutými podmienkami .
Ďalej starosta informoval poslancov s ponukou publikum s.r.o. v Dunajskej Strede na
uverejnenie verejnoprospešných informácií v mesačníku publikum. Cena za inzerciu
predstavuje 5000 Sk . Starosta vyjadril svoj názor, že nepodporuje takéto uverejnenie
informácií.
Poslanci v pomere 0 za /9 proti / 0 zdržal sa hlasovania neschválili ponuku
publikum s.r.o. v Dunajskej Strede na uverejnenie verejnoprospešných informácií
v mesačníku publikum .
Ďalšiu žiadosť podal Mikuláš Bódis, bytom Rohovce č. 98 u nákup pozemku výmery
3 m x 34,88 m , ktorým by sa umožnil vstup zo strany rybníku na pozemok parc. č. 172/34,
ktorý má vo vlastníctve.
Rozprava:
Dezider Pálffy poslanec – nesúhlasil s predajom, lebo žiadaný pozemok patrí
v súčasnosti ZŠ s VJM Rohovce. Nevidí dôvod na predaj, nakoľko menovaný má široký
prístup z dvora bytovky súp. č. 98.
Ladislav Domonkos poslanec – podporoval predaj z dôvodu, že keď predá svoj byt
v bytovke súpč. 98, nebude mať vstup na svoj pozemok.
Poslanci v pomere 1 za /8 proti / 0 zdržal sa hlasovania neschválili predaj
pozemku žiadateľovi Mikulášovi Bódisovi , Rohovce č. 98.
Ďalej starosta informoval poslancov so žiadosťou Gašpara Horvátha ml., bytom
Rohovce č. 75 o nákup stavebného pozemku parc. č. 104/2 o výmere 542 m2, a čiastočne
parcelu 104/1 o výmere cca 200 m2 , aby bol dostatočný vchod na stavebný pozemok. Za
tieto parcely ponúkol parcelu č. 119/3 , ktorá sa nachádza pred miestnym kostolom z ľavej
strany, ktorý Obecný úrad doposiaľ používa a má rozlohu 122 m2 . Starosta upozornil
poslancov, že prvá žiadosť o kúpu tohto pozemku bola podaná ešte v roku 2000 . Obyvateľ

Juraj Szabó bytom Rohovce č.157 chcel odkúpiť tento pozemok za účelom výstavby
rodinného domu, avšak jeho žiadosť bola odmietnutá z dôvodu, že tam plánujú vybudovať
centrum obchodov. V roku 2006 Miroslav Pálffy bytom Rohovce podal žiadosť o nákup
parciel č. 104/1 a 104/2 za účelom výstavby obchodných priestorov pre účely poskytnutia
služieb. Táto žiadosť tiež bola odmietnutá. Žiadosť Gašpara Horvátha už je v poradí tretia.
Ďalším problémom je to, že na nákup spomínaných parciel v marci roku 2007 podal žiadosť
ďalší obyvateľ, Alfréd Halász , ktorý plánuje otvoriť mäsiarstvo. Starosta ešte poznamenal, že
on si predstavil a plánoval tieto pozemky využívať na podnikanie a takto rozšíriť okruh
obchodov a služieb v obci. Ešte dodal, že predajom týchto parciel zanikne možnosť vytvoriť
ďalší stavebný pozemok na parcelách č. 105/5 a 104/3.
Rozprava:
Dezider Pálffy poslanec – koncom týždňa sa zúčastnil na rokovaní o výstavbe
nájomných bytov v obci a okolo budovy investori plánujú vybudovať aj pozemné
komunikácie. Takto vzniká možnosť vytvoriť stavebný pozemok z parcely č. 134/32, ktorá je
vo vlastníctve obce . On po dohovore so starostom ponúkol Gašparovi Horváthovi tento
pozemok za účelom výstavby rodinného domu, aby parcely č. 104/1 a 104/2 zostali na účel
poskytnutia obchodu a služieb a aby na dvore budovy súp. č. 153 mohli vytvoriť centrum
obchodov a služieb podľa územného plánu.
Szitás Karol poslanec - majú málo informácií o plánovanom mäsiarstve , podľa neho
možno realizovať aj výstavbu rodinného domu, aj výstavbu mäsiarstva.
Ondrej Csölle poslanec – on považoval za nesprávny výber pozemkov parc. č. 104/1,
104/2 na výstavbu rodinného domu , nakoľko to je v centre dediny. Je to neideálne aj z toho
dôvodu , že tam je veľký hluk.
Poslanci v pomere 6 za /3 proti / 0 zdržal sa hlasovania schválili predaj
pozemkov parc.č. 104/2 o výmere 542 m2, a čiastočne parcelu 104/1 o výmere cca 200 m2
Gašparovi Horváthovi, bytom Rohovce č.75 na výstavbu rodinného domu za tých istých
podmienok, ako boli stanovené v uznesení OZ č. 91/2001 zo dňa 6.6.2001 .
Dezider Pálffy poslanec – konštatoval, že poslanci, ktorí schválili predaj prevrátili
schválený územný plán obce.
Starosta obce ďalej žiadal poslancov, aby podali návrh na cenu predaja pozemkov.
Konštatoval, že doteraz predali stavebné pozemky obyvateľom obce za 150 Sk / m2. Ďalej
poznamenal , že Gašpar Horváth vo svojej žiadosti navrhol výmenu pozemkov za parcelu č.
119/3 o výmere 122 m2 , avšak výmena je v súčasnosti bezpredmetná , nakoľko pozemok č.
119/3 je vo vlastníctve inej osoby.
Dezider Pálffy poslanec – jeden pozemok bol odpredaný pred tromi rokmi, 6
pozemkov pred piatimi rokmi. Za toto obdobie cena stavebných pozemkov rástla na
dvojnásobok.
Starosta
konštatoval, že nakoľko poslanci nepodali viac návrhov na cenu, dal
odhlasovať cenu 150 Sk / m2 a predaj za tých istých podmienok, ako boli stanovené
v uznesení OZ č. 91/2001 zo dňa 6.6.2001 .
Poslanci v pomere 6 za /1 proti / 2 zdržal sa hlasovania schválili cenu pozemku
parc.č. 104/2 o výmere 542 m2, a čiastočne parcelu 104/1 o výmere cca 200 m2 vo výške
150 Sk/ m2 .

Ďalej starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Beaty Bugárovej , bytom Rohovce
č. 219 o odpredaj časti pozemku parc. č. 134/44 a to vo výmere 250 m2 podľa priloženého
náčrtu. Svoju žiadosť odôvodnil s tým, že mienia pristavať k predajni potravín obývaciu
časť, nakoľko sú nútení predať rodinný dom. Otec menovanej má ochromenú jednu stranu
v dôsledku mozgovej porážky. Starosta poznamenal, že predaj tohto pozemku nemá vplyv na
výstavbu nájomných bytov. Ďalej konštatoval, že pri predaji pozemkov
náklady
geometrického plánu ako aj prevodu nehnuteľností v každom prípade bude znášať budúci
vlastník .
Poslanci v pomere 9 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania schválili predaj časti
pozemku parc. č. 134/44 Beate Bugárovej, bytom Rohovce č. 219 a to vo výmere cca
250 m2 za účelom pristavania obývacej časti k predajni potravín za cenu 150 Sk/ m2 .

Bod č. 5
Prerokovanie prevádzkového poriadku pohrebiska
Starosta predložil na schválenie Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce
Rohovce .Zdôraznil § 4, v ktorom je určená hľbka hrobu 1,7 m na základe geologického
prieskumu , v zmysle ktorého podzemné vody v tejto lokalite sa nachádzajú v hľbke 2,2 m.
Tlecia doba ľudských ostatkov je najmenej 10 rokov. Ďalej navrhol určiť cenu užívacieho
práva na 10 rokov. Poslanci navrhli nasledovné poplatky :
- jednohrob pre dospelých
200 Sk
- dvojhrob pre dospelých
400 Sk
- detský hrob
100 Sk
- urnové miesto
100 Sk
Ďalej starosta navrhol určiť otváraciu dobu cintorína nasledovne:
od 1.4. - do 30.9 :
7.00 hod. - 21.00 hod.
od 1.10 - do 31.3. :
7.00 hod. – 18.00 hod.
Starosta konštatoval, že prevádzkovanie pohrebiska v obci bude zabezpečovať firma
Area Šamorín ale to nevylučuje zabezpečenie pohrebu inou firmou , ktorá sa zaoberá touto
činnosťou.
Poslanci v pomere 9 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania schválili Prevádzkový
poriadok pohrebiska na území obce Rohovce so schválenými zmenami.

Bod č. 6
Vytvorenie mikroregiónu s okolitými obcami
Starosta oboznámil poslancov , že so susednými obcami plánujú vytvoriť regionálne
združenie predovšetkým za účelom vybudovania Rekreačnej zóny- Malé Podunajsko.
Hlavným cieľom je využiť existujúce zariadenia, prírodné podmienky a ich zveľadenie.
Navrhol schváliť vstup do tohoto mikroregiónu.
Poslanci v pomere 9 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania schválili vstup do tohto
regionálneho združenia .

Bod č. 7
Rôzne
K tomuto bodu starosta podal krátku správu o kanalizácii v obci. Je nádej na
pokračovanie tejto stavby v obci. Ďalej dostal informáciu, že všetky projekty do EU budú
vrátené na prepracovanie. To sa týka aj nášho projektu, ktorý bol podaný na obnovu budovy
ZŠ s VJM Rohovce.
Ďalej starosta informoval poslancov , že Kürtiovci v súčasnosti ešte bývajú na
internáte SOU Šamorín . Inú vhodnú miestnosť ešte pre nich nenašiel. Po presťahovaní
skladu CO do budovy OcÚ plánuje vytvoriť v bývalej miestnosti ubytovňu pre
bezdomovcov. Na tento účel žiadal finančné prostriedky od Krajského úradu v Trnave .
Požiadal poslanca Gašpara Horvátha ,a by spolu navštívili pána farára , za účelom dočasného
ubytovania súrodencov Kürtiovcov v budove bývalého obecného úradu .
Poslanci v pomere 9 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania schválili
vytvorenie ubytovne pre bezdomovcov v bývalom sklade CO, v budove požiarnej
zbrojnice.
Ďalej starosta podal krátku správu o možnostiach výstavby nájomných bytov a
večných bytov. Počet záujemcov je v súčasnosti 16, a 15 občanov by chcel trojizbový byt.
V súčasnosti sa snažia získať všetky informácie o obidvoch formách výstavby . Záujemci
budú informovaní o podmienkach výstavby.
Starosta určil termín Obecného dňa na deň 23. jún 2007. Program bude upresnený
na nasledujúcej schôdzi OZ.
Starosta informoval poslancov, že dostal informáciu o možnosti odpredaja STL
plynovodu Rohovce , PE D 63 x 5,8 , dl. 65,96 m na parcele č. 112/1 v k.ú. Rohovce za
nadobúdaciu cenu do majetku SPP a.s. Mlynské Nivy 44/ a Bratislava.
Poslanci v pomere 9 za /0 proti / 0 zdržal sa hlasovania schválili odpredaj STL
plynovodu Rohovce , PE D 63 x 5,8 , dl. 65,96 m na parcele č. 112/1 v k.ú. Rohovce za
nadobúdaciu cenu do majetku SPP a.s. Mlynské Nivy 44/ a Bratislava.
Rozprava:
Borbély Ladislav obyvateľ obce- upozornil poslancov na veľký počet nepovoleného
výrubu stromov
a na nepovolené uloženie smetí v chotári. Ako poľovník sa stretáva
s neuveriteľným množstvom odpadu a smetí . Ďalej vyčítal poslancom, že keď stavebné
pozemky sa predávajú v obci za 800 Sk až 1000 Sk/ m2, predali pozemok obce v centre dediny
za 150 Sk a týmto rozhodnutím zneumožňujú ďalšiu výstavbu v spomínanej oblasti.
Starosta- v nasledujúcom čísle Infoservisu sa bude snažiť upozorniť obyvateľov na
zákaz uloženia smetí mimo smetiska a na vyrubenie pokuty až do 5000 Sk za nelegálne
ukladanie smetí.
Monika Lászlóová poslankyňa – žiadala umiestniť dopravnú tabuľu pri odbočke do
dediny smerom zo Šamorín a to nápisom Rohovce a vyznačenie smeru.
Ondrej Csölle poslanec – navrhol usporiadať v apríli
odpadu.

deň dobrovoľného zberu

Uznesenie č. 29
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
berie na vedmie
vyhodnotenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ č 2 – 28/2007 .

Uznesenie č. 30
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
Zadanie k urbanistickej štúdii
IBV- Lokalita Bobrie jazero s nasledujúcimi
podmienkami :
1. súhlasí s využitím lokality „ Bobrie jazero „ na individuálnu bytovú výstavbu
s vytvorením 20- 50 rodinných domov rôznych veľkostných kategórií
2. dispozičné usporiadanie danej lokality bude schválené v ďalšom stupni územného
plánovania , na ktoré žiadajú predložiť minimálne päť variantov riešenia
3. vypracovanie Územného plánu zóny zabezpečí investor na vlastné náklady
4. investor zabezpečí vybudovanie všetkých inžinierskych sietí súvisiacich s realizáciou
návrhu na vlastné náklady

Uznesenie č. 31
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
poskytnutie jednej miestnosti v suteréne budovy obecného úradu pre začínajúcu
hudobnú skupinu pod vedením Adama Polačeka s navrhnutými podmienkami , ktoré
budú upresnené v zmluve.

Uznesenie č. 32
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
neschvaľuje
ponuku publikum s.r.o. v Dunajskej Strede na uverejnenie verejnoprospešných
informácií v mesačníku publikum .

Uznesenie č.33
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
neschvaľuje
odpredaj pozemku výmery 3 m x 34,88 m , ktorým by sa umožnil vstup zo strany
rybníku na pozemok parc. č. 172/34, ktorý má vo vlastníctve Mikulášovi Bódisovi ,
Rohovce č. 98.

Uznesenie č. 34
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
odpredaj pozemkov parc.č. 104/2 o výmere 542 m2, a čiastočne parcelu 104/1 o výmere
cca 200 m2 Gašparovi Horváthovi, bytom Rohovce č.75 na výstavbu rodinného domu za
tých istých podmienok, ako boli stanovené v uznesení OZ č. 91/2001 zo dňa 6.6.2001 za
cenu 150 Sk / m2.

Uznesenie č. 35
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
odpredaj časti pozemku parc. č. 134/44 Beate Bugárovej, bytom Rohovce č. 219 a to
vo výmere cca 250 m2 za účelom pristavania obývacej časti k predajni potravín za
cenu 150 Sk/ m2

Uznesenie č. 36
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
Prevádzkový poriadok
pohrebiska
na území obce Rohovce podľa návrhu
s nasledujúcimi zmenami :
Čl. III. , §6, bod 3 : cena užívacieho práva na 10 rokov:
- jednohrob pre dospelých
200 Sk
- dvojhrob pre dospelých
400 Sk
- detský hrob
100 Sk
- urnové miesto
100 Sk
Čl. V, § 10 , bod 1 : otváracia doba cintorína :
od 1.4. - do 30.9 :
7.00 hod. - 21.00 hod.
od 1.10 - do 31.3. :
7.00 hod. – 18.00 hod.

Uznesenie č. 37
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
vstup obce do regionálneho združenia „Malé Podunajsko“
a súhlasí
so zmluvou o zriadení združenia obcí „Malé Podunajsko“ s predmetom činnosti:
-

miestna doprava a cestovný ruch, turistika,

-

starostlivosť o životné prostredie,

-

zachovanie jedinečných krajinných osobitostí, prirodzeného kultúrno-historického
bohatstva daného sektoru,

-

ochrana prírodných zdrojov – vody, poľnohospodárske a lesné kultúry,

-

podpora viacúčelového využitia krajiny,

-

vytvorenie rekreačnej zóny.

Uznesenie č. 38
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
vytvorenie ubytovne pre bezdomovcov v bývalom sklade CO, v budove požiarnej
zbrojnice.

Uznesenie č. 39
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
odpredaj STL plynovodu Rohovce , PE D 63 x 5,8 , dl. 65,96 m na parcele č. 112/1 v k.ú.
Rohovce za nadobúdaciu cenu do majetku SPP a.s. Mlynské Nivy 44/ a Bratislava.
Nakoľko na programe viac bodov nebolo, starosta obce poďakoval prítomným za
účasť a ukončil zasadnutie.

Starosta obce:
Bc. Eugen Horváth

Overovatelia:
……………………………..
Herberger Matej
…………………………….
Gašpar Horváth

Zapísala: Orbánová

