ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
zo dňa 29.09.2009
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rohovciach otvoril starosta obce, Bc. Eugen Horváth.
Privítal poslancov a prítomných obyvateľov. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní
poslanci v počte 7. Dvaja poslanci Ladislav Domonkos a Matej Herberger sú neprítomní
ospravedlnene. Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za
overovateľov zápisnice určil poslancov Dezidera Pálffyho a Ing.Moniku Lászlóovú. Za
zapisovateľku Zuzanu Vasovú. Poslanci v pomere 7/0 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 10 uznesení. Uznesenia č. 171,174,
175,177a 178 neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému úradu ani starostovi.
Uznesenie č. 169 – nákup hasičskej cisterny LIAZ CAS 25 RTHP 706 sa uskutočnila,
ešte treba vybaviť prepis na polícii a uzatvoriť povinné poistenie.
Uznesenie č.170 – požiarne vozidlo značky AVIA momentálne čaká na predaj, vážny
záujemca sa zatiaľ neprihlásil, ale budeme musieť predať AVIU, nakoľko obec nemá
dostatok financií na to, aby sme udržali obe hasičské vozidlá .
Uznesenie č.172 – vysporiadanie pozemkov SPF- momentálne sa pripravujú
podklady, podľa pána starostu to určite bude zdĺhavý proces.
Uznesenie č.173- obyvatelia bytovky č. 104 boli vyzvaní, aby sa do termínu
31.októbra 2009 napojili na verejnú kanalizačnú sieť.
Uznesenie č.176- následná kontrola v školskej jedálni pri ZŠ bude vykonaná.

Bod č. 2
Interpelácie poslancov
Ondrej Csölle poslanec- žiadal informáciu o terajšom štádiu výstavby kanalizácie v
obci, od kedy sa môžu napojiť rodinné domy na kanalizačnú sieť.
Starosta – oboznámil poslancov s tým, že pred dvomi týždňami zvolal kontrolnú
akciu, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia dodávateľskej firmy , firmy zabezpečujúcej odborný
dozor a zástupca obce, z ktorej bol zapísaný záznam. Na základe ústnej dohody závady , ktoré
sa týkajú miestnych komunikácii, by sa mali odstrániť do kolaudačného konania. Po
kolaudácii cca. koncom októbra, sa všetci môžu napojiť na sieť, samozrejme po predložení
žiadosti na Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť a ohlásení drobnej stavby na obec.
Gašpar Horváth poslanec –sa spýtal, či je nejaká garancia na vykonané práce.
Starosta – oznámil, že rozkopané cesty a verejné priestranstvá musí dodávateľ prác
udržiavať a opraviť po dobu 18 mesiacov, na stavbu by mala byť 5 ročná záručná doba.
Karol Szitás poslanec- upozornil na to, že pri soche sv. Márie je stĺp na telefónne
vedenie vylomený.

Bod č. 3
Prerokovanie žiadostí

K tomuto bodu neboli podané žiadosti.

Bod č. 4
Prevádzka materskej školy v školskom roku 2009/2010
K tomuto bodu vystúpila Anastázia Ambrusová riaditeľka MŠ s VJM maďarským –
konštatovala, že na školský rok 2008/2009 bolo zapísaných 26 detí a na školský rok
2009/2010 je zapísaných 30 detí. Bola podaná žiadosť na Krajský Školský úrad v Trnave
o udelenie súhlasu na prekročenie počtu detí najviac o tri t.j. na 24 detí. Podľa zápisov sme
mali rátať s 29 deťmi, preto aby sme nestratili deti bolo treba prijať ďalšiu pracovnú silu na
50%-ný pracovný úväzok a učiteľku z 80%-ného pracovného úväzku prijať na 100%
pracovný úväzok. Na základe prijatého uznesenia OZ Rohovce č.159 zo dňa 30.04.2009 bola
Mgr. Oravecz-Mészáros Hedvig prijatá na 100% pracovný úväzok a Piroska E.Sátor na 50%
pracovný úväzok. S týmto rozhodnutím máme momentálne možnosť prijať až 42 detí .V
krátkosti opísala aktivity a prezentácie MŠ na verejnosti
v školskom roku
2009/2010.Poďakovala pánovi starostovi a poslancom za všetku podporu, ktorú prejavili pre
materskú školu.
Attila Szabo hlavný kontrolór- sa spýtal na pracovnú dobu novej učiteľky , ktorá je
prijatá na 50% pracovný úväzok.
Riaditeľka MŠ- pracovná doba jej trvá od 12.45 hod. do 15.45 hod.
Karol Szitás poslanec – žiadal informáciu, prečo sa zastavila práca okolo detského
ihriska pri materskej škole.
Starosta- oboznámil poslancov, že okolo multifunkčného ihriska pri základnej škole
sa teraz robia zemné práce a nadbytok zeminy bude prevezený na ihrisko, splaníruje sa
zemina, následne sa zaseje tráva , na jar pravdepodobne môžu ihrisko užívať.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie správu
riaditeľky MŠ s VJM Rohovce o prevádzke materskej školy v školskom roku 2009/2010.

Uznesenie č. 179

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
správu riaditeľky MŠ s VJM Rohovce o prevádzke materskej školy v školskom roku
2009/2010.

Bod č. 5
Prevádzka základnej školy v školskom roku 2009/2010
K tomuto bodu vystúpila novozvolená riaditeľka základnej školy PaedDr. Alica
Szilassyová. Konštatovala, že škola považuje za dôležité koncepciu výchovy a vzdelávania
národnostných menšín v materinskom jazyku a koncepciu vyučovania cudzích jazykov na 1.
stupni základnej školy. Povedala, že vo výchove a vzdelávaní budú sledovať nasledujúce
body:
1. Zabezpečiť poskytnutie informácie rodičom o možnostiach voľby školy s vyučovacím
jazykom národnostných menšín alebo s vyučovaním predmetu materinský jazyk,
2. Budú systematicky budovať školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovnovzdelávacieho procesu a mimo vyučovacích aktivít.
3. Budú podporovať činnosť športových krúžkov vo voľnom čase a v školskom klube,
sprístupnia ihrisko na školskom dvore.
4. V školskom poriadku vymedzia opatrenia ohľadom používania mobilného telefónu
v zmysle § 20 ods. 7 vyhlášky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole.
5. Monitorovať fyzickú aktivitu žiakov, vrátane monitorovania stavu pohybového aparátu
detí.
6. Rozvíjať vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na enviromentálnu výchovu
a vzdelávanie k trvale udržateľnému rozvoju osobnosti, zameranú hlavne na zdravé potraviny,
čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, ich
následnej recyklácie a zhodnocovania.
Riaditeľka školy oboznámila prítomných s organizačnými návrhmi a po prerokovaní
problémov prijala nasledovné opatrenia:
1. V prvom a druhom ročníku budú vyučovať podľa školského vzdelávacieho programu,
ktorý je pripravený na základe štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1.
2. V treťom a štvrtom ročníku zavedú 1. variant učebného plánu/ ďalej len „UP“/
3. V piatom a šiestom ročníku bude vyučovanie podľa vzdelávacieho programu ISCED
2.
4. Na 2. stupni v ostatných ročníkoch zavedú 3.variant UP
5. Rozširujúcim predmetom v ôsmom a deviatom ročníku bude matematika.
6. Výchovné predmety v 5.-9. ročníku budú hodnotené známkou.
7. Záujmové krúžky budú nasledovné: anglický jazyk, informatika, príprava na ďalšie
štúdium, bábkový a športový krúžok.
Ďalej oboznámila poslancov s rozdelením tried, s organizáciou školského roka ako
aj pripravovanie programov na tento školský rok, ktoré budú priebežne zaznamenávať
a koncom školského roka vydajú v podobe školských novín.
Starosta – navrhol uverejniť článok o škole, o chode udalostí, o spôsobe vyučovania
atď. aj v iných novinách .
Zoltán Radványi poslanec – sa pripojil k názoru pána starostu, nakoľko by sme s tým
mohli dosiahnuť väčší záujem o našu školu.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania brali na vedomie správu
riaditeľky ZŠ s VJM Rohovce o prevádzke základnej školy v školskom roku 2009/2010.

Uznesenie č. 180

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
správu riaditeľky ZŠ s VJM Rohovce o prevádzke základnej školy v školskom roku
2009/2010.

Bod č. 6
Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
( športový klub, DHZ)
K tomuto bodu vystúpil Attila Szabo hlavný kontrolór obce– konštatoval, že vykonal
kontrolu hospodárenia za II. polrok 2008 v ZO Dobrovoľného hasičského zboru
a v Športovom klube.
Ing. Piroska Orbánová účtovníčka- zdôraznila, že najneskôr do 15. januára treba
odovzdať pokladničné bloky prípadne faktúry na vyúčtovanie. Ak nedodržia termín
v budúcom roku stratia podporu zo strany obecného úradu.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania navrhli upozorniť športový klub
a dobrovoľných hasičov na dodržanie termínu na odovzdanie pokladničných blokov
prípadne faktúr t.j. najneskôr do 15.januára o vyúčtovaní poskytnutej podpory.

Uznesenie č. 181

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
upozorniť športový klub a dobrovoľných hasičov na dodržanie termínu na odovzdanie
pokladničných blokov prípadne faktúr t.j. najneskôr do 15.januára o vyúčtovaní
poskytnutej podpory.

Bod č. 7
Prerokovanie a schválenie zmeny
Územného plánu č. 2/2009

Pán starosta informoval poslancov, že dňa 27.8.2009 bola doručená Krajskému
stavebnému úradu žiadosť obce Rohovce o preskúmanie návrhu „ Územného plánu obce
Rohovce- Zmena a doplnok č. 02/2009“. Krajský stavebný úrad v Trnave , odbor územného
plánovania, ako príslušný orgán územného plánovania preskúmal predložené podklady
a doklady. Nakoľko nezistil zo strany obce Rohovce v zastúpení starostom obce porušenie
príslušných právnych predpisov platných na úseku územného plánovania odporúča
Obecnému zastupiteľstvu obce Rohovce schváliť predložený „ Územný plán obce RohovceZmena a doplnok č. 02/2009“.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania
berú na vedomie
1. Stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave č. KSÚ-OÚP00772/2009/Tr zo dňa 9.9.2009 obce Rohovce, zmena a doplnok č. 2/2009
2. Zapracované pripomienky k návrhu Územného plánu obce Rohovce , zmena
a doplnok č. 02/2009
Schvaľujú
1. Územný plán obce Rohovce , zmena a doplnok č. 02/2009
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Rohovce č. 1/2009, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Územného plánu obce Rohovce, zmena a doplnok č. 02/2009.

Uznesenie č. 182

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

berie na vedomie
1. Stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave č. KSÚ-OÚP-00772/2009/Tr
zo dňa 9.9.2009 obce Rohovce, zmena a doplnok č. 2/2009
2. Zapracované pripomienky k návrhu Územného plánu obce Rohovce , zmena
a doplnok č. 02/2009

schvaľuje
1. Územný plán obce Rohovce , zmena a doplnok č. 02/2009
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Rohovce č. 1/2009, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Územného plánu obce Rohovce, zmena a doplnok č. 02/2009.

Bod č. 8
Prerokovanie zmien v rozpočte na rok 2009
K tomuto bodu starosta odôvodnil predložený návrh na úpravu rozpočtu obce
Rohovce. Prehodnotenie
rozpočtu považuje
za dôležité z dôvodu uverejnenia
aktualizovaného rozpisu prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb na rok 2009 pre
jednotlivé mestá a obce, spracovaného na základe aktualizovaného dopadu finančnej
a hospodárskej krízy na ekonomiku Slovenskej republiky. MF SR podľa aktualizovanej
prognózy výnosu dane z príjmov FO na rok 2009 pre obce znižuje z hodnoty
1 398 015 000 € na sumu 1 168 087 000 €, čo je zníženie o 16.4 %. V našej obci to zníženie
predstavuje sumu 39 308 €. Z dôvodu uvedenej zmeny sa znižuje aj očakávaný výnos dane
z príjmov na jedného prepočítaného žiaka na sumu 59,69 € . Túto skutočnosť obec môže
zohľadniť pri financovaní školských zariadení / materská škola, školský klub, školská
jedáleň/.
V súvislosti s upresnením niektorých výdavkov navrhol schváliť nasledovné zmeny:
- finančný príspevok každému novému žiakovi ZŠ s VJM v Rohovciach vo
výške 65,- €, z toho 20,- € bude poskytnutý na nákup učebných pomôcok
a 45,- € na stravovanie žiaka,
- jednorazovú finančnú podporu každému novorodencovi obce Rohovce vo
výške 165,- € ,
- jednorazovú sociálnu výpomoc žiadateľom do výšky 100,- €.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schvaľujú úpravu jednotlivých
príspevkov podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 183

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
úpravu jednotlivých príspevkov podľa predloženého návrhu.
- finančný príspevok každému novému žiakovi ZŠ s VJM v Rohovciach vo výške 65,- €,
z toho 20,- € bude poskytnutý na nákup učebných pomôcok a 45,- € na stravovanie žiaka,
- jednorazovú finančnú podporu každému novorodencovi obce Rohovce vo výške 165,- € ,
- jednorazovú sociálnu výpomoc žiadateľom do výšky 100,- €.
Starosta bežné príjmy navrhol znížiť o 25 813 €, t.j. bežné príjmy budú predstavovať
526524 €. Kapitálové príjmy zahŕňajú dotáciu na výstavbu viacúčelového ihriska od Úradu
vlády SR a predaj pozemkov. Kapitálové príjmy budú predstavovať 43 153 €.
Celkové príjmy budú predstavovať 569 677 €.
Bežné výdavky navrhol znížiť o 4500 €, t.j. bežné výdavky budú predstavovať 526
143 € .
-

V kapitálovom rozpočte navrhol nasledovné zmeny::
bleskozvod
projekt – Moderná škola

+ 2 917 €
- 4 149 €

-

výstavba viacúčelového športového ihriska
+ 40 663 €
nákup kosačky
242 €
nákup požiarneho auta
+ 2 150 €
výstavba cesty
+ 3 395 e
Kapitálové výdavky navrhol zvýšiť o 44 734 € tis. Sk, t.j. kapitálové výdavky budú
predstavovať 118 114 €.
Celkové výdavky budú činiť 644 257 € .
Bežný rozpočet je prebytkový / + 381 €/, kapitálový rozpočet schodkový / - 74 961 €
/,
schodok celkového rozpočtu je 74 580 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý
prevodom zostatku finančných prostriedkov z roku 2008 zo štátneho rozpočtu / 13 354 € /
a prevodom z rezervného fondu / 61 226 € /
V rozprave k tomuto bodu bolo konštatované, že takýmto razantným znížením výnosu
dane z príjmov FO bude prakticky nemožné ustrážiť si bežné výdavky obce v rovnováhe
s príjmami.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania

1. s c h v a ľ u j ú
zmenu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 2 príjmov nasledovne:

z dôvodu neplnenia rozpočtovaných

Rekapitulácia rozpočtu:
V€

Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Prebytok bežného rozpočtu:
Kapitálové príjmy:
kapitálové výdavky:
Schodok kapitálového rozpočtu:
Spolu príjmy:
Spolu výdavky:
Schodok rozpočtu celkom:

Finančné operácie-príjmy:
Finančné operácie-výdavky
Finančné operácie:

Prebytok,schodok rozpočtu:

526 524
526 143
+ 381
43 153
118 114
- 74 961
569 677
644 257
- 74 580

74 580
0
74 580

0

Bežný rozpočet je prebytkový / + 381 €/, kapitálový rozpočet schodkový / - 74 961 € /,
schodok celkového rozpočtu je 74 580 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý
prevodom zostatku finančných prostriedkov z roku 2008 zo štátneho rozpočtu / 13 354 € /
a prevodom z rezervného fondu / 61 226 € /.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania

schvaľujú
prevod z rezervného fondu v sume 26 214 € na nasledujúce programy:
1. Program:
05 Komunikácie
05 – 0451 717 001 – Realizácia novej cesty – 2 500 €
2. Program:
06
Vzdelávanie
Podprogram: 06 02 Základná škola
06 02 – 09121 717 003 – Bleskozvod 2917 €
3. Program: 07 šport
Podprogram: 07 02 Multifunkčné športové ihrisko
07 02 – 0810 717 001 – realizácia multifunkčného športového ihriska 830 €
4. Program:
09 Prostredie pre život
Podprogram: 09 03 Bezpečnosť obyvateľov
Projekt: 09 03 02 Požiarna ochrana
09 03 02 03 2 0 714 005 – Nákup požiarneho auta 2 150 €
5. Program:
11 Administratíva
11 06 2 0 717 001 – Revitalizácia obecnej zóny 17 817 €

Uznesenie č. 184

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

1. s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 2 príjmov nasledovne:

z dôvodu neplnenia rozpočtovaných

Rekapitulácia rozpočtu:
V€

Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Prebytok bežného rozpočtu:
Kapitálové príjmy:
kapitálové výdavky:
Schodok kapitálového rozpočtu:
Spolu príjmy:
Spolu výdavky:
Schodok rozpočtu celkom:

526 524
526 143
+ 381
43 153
118 114
- 74 961
569 677
644 257
- 74 580

Finančné operácie-príjmy:
Finančné operácie-výdavky
Finančné operácie:

74 580
0
74 580

Prebytok,schodok rozpočtu:

0

Bežný rozpočet je prebytkový / + 381 €/, kapitálový rozpočet schodkový / - 74 961 € /,
schodok celkového rozpočtu je 74 580 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý
prevodom zostatku finančných prostriedkov z roku 2008 zo štátneho rozpočtu / 13 354 € /
a prevodom z rezervného fondu / 61 226 € /

Uznesenie č. 185

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
prevod z rezervného fondu v sume 26 214 € na nasledujúce programy:
1. Program:
05 Komunikácie
05 – 0451 717 001 – Realizácia novej cesty – 2 500 €
2. Program:
06
Vzdelávanie
Podprogram: 06 02 Základná škola
06 02 – 09121 717 003 – Bleskozvod 2917 €
3. Program: 07 šport
Podprogram: 07 02 Multifunkčné športové ihrisko
07 02 – 0810 717 001 – realizácia multifunkčného športového ihriska 830 €
4. Program:
09 Prostredie pre život
Podprogram: 09 03 Bezpečnosť obyvateľov
Projekt: 09 03 02 Požiarna ochrana
09 03 02 03 2 0 714 005 – Nákup požiarneho auta 2 150 €
5. Program:
11 Administratíva
11 06 2 0 717 001 – Revitalizácia obecnej zóny 17 817 €

Bod č. 9
Rôzne

9.1 Pán starosta v tomto bode informoval poslancov s dokončovacími prácami okolo
zberného dvora. Pripomenul , že k uvedeniu do činnosti potrebujeme človeka, ktorý sa trošku
vyzná i v administratíve, pretože pri preberaní rôznych zbieraných komodít odpadov treba
vypísať doklady . Naznačil, že otváraciu dobu by chcel udržať minimálne na terajšej úrovni.
9.2 Ohľadom multifunkčného ihriska pán starosta povedal, že základy už sú hotové, na
to teraz pôjde štrk a umelá tráva. Podľa jeho odhadu v priebehu troch týždňov by sa mohlo
dokončiť dielo. Naznačil, že v Blatnej na Ostrove už je položená tráva. Ešte okolo školy treba
opraviť oplotenie zo strany zberného dvora a všetky tri brány.
Štefan Rublik poslanec- sa spýtal, kedy sa uskutoční slávnostné otvorenie
Pán starosta- domnieva sa , že dielo sa odovzdá v mesiaci október. Slávnostné
otvorenie ešte bude treba dojednať aj na úrade vlády.
9.3 Pán starosta v tomto bode informoval poslancov, že s projektantom prebral
možnosť realizácie prístupovej cesty pri bytovke. Plány už v tomto roku treba spraviť.
Spracovanie tohto plánu s DPH by stálo 2 500 €.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili pokračovanie v
príprave projektu realizácie prístupovej cesty pri novej bytovke.
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schvaľuje
pokračovanie v príprave projektu realizácie prístupovej cesty pri novej bytovke.

9.4 Pán starosta oboznámil poslancov s programom Dňa dôchodcov, ktorý sa
uskutoční 24.októbra 2009. Poprosil poslancov o spoluprácu pri organizovaní programu a
vítaní hostí. Dôchodcom bude poskytnutá večera okolo piatej pol šiestej hodine. Na podujatí
vystúpia deti zo skôlky, žiaci zo základnej školy, spevácky klub, spevácky zbor a o pol
siedmej hodine speváčka Monika Rigóová.
9.5 Ďalším prerokovaným bodom bolo oplotenie okolo základnej školy. Pán starosta
pripomenul, že na oplotenie je potrebné zaobstarať približne 200m pletiva a napínacieho
drôtu. Zabezpečenie materiálu spolu s prácami by značili okolo 1 500,- €.
9.6 V tomto bode pán starosta informoval
poslancov o projektoch. Prvým
spomenutým projektom bol „ Revitalizácia obecnej zóny“. Týka, sa to obnovy časti miestnej
komunikácie, parkov v strede obce. Žiaľ nastali nedorozumenia s pamiatkovým úradom, ktorý
požiadal o predĺženie lehoty v stavebnom konaní. Tieto prieťahy, ale i tá skutočnosť, že
neodobrili naše pripravené projektové dokumentácie vo firme pripravujúcej podanie celého
projektu sa pán starosta rozhodol nepredložiť projekt Riadiacemu orgánu v rámci terajšej
výzvy ROP, po vyhlásení ďalšej výzvy sa budeme snažiť pripravovaný projekt podať.
9.7 Ďalším projektom bolo verejné osvetlenie – k tomuto pán starosta povedal len
toľko, že do konca februára bolo treba odovzdať žiadosť, na ktorú sme dodnes žiadnu
odpoveď nedostali.
9.8 K tomuto bodu pán starosta podal informáciu o začatí umiestnenia novej
transformačnej stanice. Transformátor bude umiestnený pri rodinnom dome Ľudmily

Csölleovej. Výkopové práce prebiehajú, majú sa konať do konca októbra.
9.9 Starosta informoval poslancov o divadelnom predstavení „ Aranylánc“, ktorý sa
uskutoční 11.októbra 2009 o 17.00 hodine v miestnom kultúrnom dome. Požiadal pána
Karola Szitása, aby sprostredkoval pomoc od výboru CSEMADOK-u pri realizácii tohto
kultúrneho podujatia.

Nakoľko na programe nebolo viac bodov pán starosta poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce
Overovatelia:
..................................................
Ing. Monika Lászlóová
..................................................
Dezider Pálffy
Zapísala: Vasová

