ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
zo dňa 22.04.2010
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 8, poslanec Ing Zoltán Radványi je neprítomní ospravedlnene . Konštatoval,
že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Gašpara Horvátha a Ondreja Csölleho. Za zapisovateľku Zuzanu Vasovú. 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 10 uznesení. Uznesenia č. 210, 213,
214, 215, 216 a 218 neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému úradu ani
starostovi.
Uznesenie č. 209 –
bolo splnené poukázaním finančných prostriedkov v sume
540,00 € spoločnosti K Gryf s.r.o. Pomlejská 40 , Šamorín na prevádzku LSPP v Šamoríne.
Uznesenie č. 211bolo splnené poukázaním finančného prostriedkov v sume
100,00 € Zariadeniu pre seniorov v Gabčíkove.
Uznesenie č. 212- finančný príspevok v hodnote 180,00 € bol pridelený materskej
škole na vystúpenie hudobnej skupiny PROFIL DUO na maškarnom plese.
Uznesenie č. 217 – nájomná zmluva s firmou JOSTAV s.r.o. na pozemok 134/74
v k.ú. Rohovce v rozmere 396 m2 na zriadenie parkoviska so zlučovačom ropných látok,
vybudovania IS a prístupu k bytovému domu bola uzavretá.

Bod č. 2
Interpelácie poslancov
K tomuto bodu neboli predložené žiadne dotazy zo strany poslancov.

Bod č. 3
Prerokovanie žiadostí
3.1 Pán starosta informoval poslancov so žiadosťou Poľovníckeho združenia Jastrab
Rohovce o prenájom pozemku na parcelách 170/35 vo výmere 81 m2 a 171/23 vo výmere
9m2 , ktoré sú vo vlastníctve obce Rohovce z dôvodu vybudovania novej viacúčelovej stavby
– poľovníckeho domu.
Ing. Jozef Majerik- predseda PZ Rohovce- vyjadril sa k celej žiadosti s tým, že

združenie potrebuje pri organizovaní svojich poľovníckych a spoločenských akcií miestnosť
vybavenú s kuchynkou a prípadne aj s nocľahom. Preto sa rozhodli už pred štyrmi rokmi, že
sa pokúsia o vybudovanie novej stavby namiesto už existujúcich unimobuniek a bola by
centrom a dominantou celého poľovníckeho areálu. Za týmto účelom si poľovnícke združenie
dlhodobo prenajalo od Urbariátu Rohovce v roku 2006 pozemky, na ktorých sa nachádza aj
časť batériovej strelnice na asfaltové terče.
Gašpar Horváth – poslanec -sa spýtal či už majú nejaký vypracovaný plán.
Ing. Jozef Majerik- plán pripravuje pán Bajkay. Prekonzultované je aj so
špecialistom na balistiku, ktorý vysvetlil čo a ako treba prichystať a podľa toho pán Bajkay
spraví projekt.
Starosta – stál na ich strane a konštatoval, že to je organizácia, ktorá je ochotná
pomáhať vo všetkom ak sú o to požiadaní, realizovaný projekt bude zveľaďovať našu obec
v športovom areáli.
Attila Szabo – hlavný kontrolór – sa spýtal, či bude mať strelnica samostatné
oplotenie.
Ing. Jozef Majerik- nebude mať samostatné oplotenie, bude zo živého plotu.
Dezider Pálffy – poslanec- povedal, že poľovníci sú taká istá organizácia ako
športový zväz, už pred 10 rokmi rozprávali o tom, že potrebujú takúto stavbu, ale konštatoval,
že nepozná poľovnícky zákon a treba sa poinformovať o tom ak by zanikla organizácia a po
právnom zaniknutí komu patrili nehnuteľnosti vo vlastníctve miestnej organizácie. Ešte ho
zaujímalo na koľko rokov chcú prenajať pozemok, navrhol bezplatne prenajať predmetné
pozemky.
Karol Szitás – poslanec- dodal, že im drží palce nakoľko vie, že sa veľmi snažia.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili uzavrieť
bezplatnú nájomnú zmluvu s Poľovníckym združením JASTRAB Rohovce na pozemky
parcelné číslo 170/35 vo výmere 81 m2 a 171/23 vo výmere 9 m2 za účelom vybudovania
poľovníckeho domu na 50 rokov.
3.2 Pán starosta oboznámil poslancov so žiadosťou pána Ondreja Vaczulku so
zámerom prevádzkovať cukráreň v budove Martina Bulkóa vedľa mäsiarstva. Chcel by tam
predávať zákusky, kornútkovú zmrzlinu a nealko nápoje aj s možnosťou miestnej
konzumácie.
Pán starosta povedal, že kým povolenie je vydané na kaderníctvo dovtedy tam nemôžu
inú činnosť vykonávať. Na zmenu užívania stavby už podal vlastník žiadosť. Osobne by bol
rád keby existovalo v obci niečo aj pre rodiny s deťmi a pre mládež. Neprial by aby sa tam
predával alkohol vo väčšom množstve a neprevádzkovali výherné automaty. Prisľúbené je , že
nič také nemajú v pláne.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania berú na vedomie a
súhlasia so zriadením cukrárne a žiadajú pána Ondreja Vaczulku aby v cukrárni
neboli umiestnené výherné automaty a nepredávali sa alkoholické nápoje v nadmernom
množstve ( napr. čapované pivo, víno, destiláty).
3.3 Pán starosta informoval poslancov so žiadosťou Clubu dôchodcov, Rohovce
o poskytnutie finančnej pomoci na ich klubovú činnosť. Pripomenul, že z rozpočtu obce
organizácii, ktorá nie je zaregistrovaná nie je možné poskytnúť finančnú pomoc, nakoľko
nevedia svoje výdavky vyúčtovať. Navrhol priznať 200 € ako pomoc na vyplatenie
cestovného alebo nákup kytice, kvetov priamo z rozpočtu obce.

Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili poskytnutie
pomoci pre chod klubu dôchodcov do výšky 200,00 € na zaplatenie cestovného resp. na
nákup kvetov priamo z rozpočtu obce.
3.4 Pán starosta oboznámil poslancov s ďalším rokovacím bodom, ktorá bola žiadosť
Ing. Romana Kriška o riešenie cesty na parcele 29/2 kde sa plánuje s výstavbou rodinných
domov podľa schváleného zmeneného územného plánu Obce Rohovce. Pán Kriško ponúka
obci pozemky pod inžinierskymi sieťami za symbolické 1,00 €, pričom na základe dohody
zabezpečí vybudovanie inžinierskych sietí, geometrické zameranie a bude spolupracovať pri
vyňatí z pôdneho fondu. Pán starosta ešte dodal, že rozhodnúť o kúpe budeme môcť až po
geometrickom zameraní dotknutých parciel.
Csölle Ondrej – poslanec- sa spýtal, že akú úlohu nám dáva ak cesta bude majetkom
obce a pán Kriško pozemky predá na zástavbu.
Pán starosta - budeme mať tie isté povinnosti, ako na ostatných verejných
priestranstvách a komunikáciách v obci.

Bod č. 4
Informácie o zmenách v zákone o obecnom zriadení

V tomto bode pán starosta informoval poslancov so zmenami v zákone o obecnom
zriadení. Povedal, že na programe nasledujúceho rokovania bude aj rokovací poriadok
vypracovaný v zmysle novelizovaného zákona. Naznačil, že bolo treba vypracovať 1. zásady
odmeňovania poslancov, ktorý už je aj vypracovaný a doporučený na schválenie obecnou
radou. Pripomenul, že základné zásady odmeňovania poslancov upravujú pravidlá a spôsob
vyplácania odmien pre poslancov, poslancov členov obecnej rady, poslancov predsedov
a členov obecných komisií a zástupcu starostu obce. Podkladom na vyplatenie odmien je
prezenčná listina. Za neprítomnosť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
obecnej rady a na zasadnutiach jednotlivých komisií sa na záver kalendárneho roku na návrh
starostu obce rozdelia nevyplatené rozpočtované finančné prostriedky najaktívnejším
poslancom. Pán starosta žiadal poslancov o pripomienky k tomuto návrhu a ďalej informoval,
že v zmysle schválenej novely je potrebné najneskoršie 90 dní pred uskutočnením
komunálnych volieb schváliť rozsah výkonu funkcie starostu obce. Na základe doterajších
skúseností navrhol schváliť rozsah výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 20102014 na celý (1) úväzok.
Csölle Ondrej – poslanec- vyslovil svoj súhlas k vypracovanému návrhu.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania berú na vedomie
informáciu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schvaľujú zásady
odmeňovania poslancov zastupiteľstva Obce Rohovce.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schvaľujú rozsah výkonu
funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2010-2014 na celý (1) úväzok.

Bod č. 5
Prerokovanie vyhodnotenia Programového rozpočtu
za rok 2009
Ing. Piroska Orbánová účtovníčka- podala podrobnejšie informácie k jednotlivým
bodom vyhodnotenia Programového rozpočtu za rok 2009.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schvaľujú vyhodnotenie
Programového rozpočtu za rok 2009.

Bod č. 6
Prerokovanie záverečného účtu obce Rohovce
za rok 2009
Ing. Piroska Orbánová účtovníčka- podala stručnú informáciu k záverečnému účtu
obce za rok 2009. Poslanci k predloženému materiálu nemali žiadne pripomienky.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania
1. berú na vedomie
rozbor rozpočtového hospodárenia obce Rohovce za rok 2009
2. schvaľujú
(podľa § 16 zákona 583/2004 Zúz. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov)

záverečný účet obce Rohovce za rok 2009 nasledovne:
a) schodok rozpočtu obce
- 5 159,05 €
/ schodok bol vysporiadaný v roku 2009 cez finančné operácie prevodom z rezervného fondu/.

b) Stav fondov k 31.12.2009 nasledovne :
Sociálny fond – OcÚ
Sociálny fond- ZŠ s VJM
Rezervný fond
Fond správy a údržby bytov
c) Bilanciu aktív a pasív nasledovne:
OcÚ:
Aktíva
Pasíva
Rozpočtová organizácia ZŠ s VJM :
Aktíva
Pasíva
d) prehľad o stave a vývoji dlhu

199,03 €
703,28 €
64 309,10 €
1 783,76 €

867 081 €
867 081 €
29 605 €
29 605 €

e) zaradenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov,
poskytnutých v roku 2009 zo štátneho rozpočtu vo výške 20 235,10 € do rozpočtu
obce na rok 2010 ako príjmovú finančnú operáciu
f) prevod zostatku finančných operácií vo výške 21 029,82 € na účet rezervného
fondu.
g) finančné usporiadanie hospodárenia voči ZŠ s VJM s právnou subjektivitou
3. súhlasia
s celoročným hospodárením obce Rohovce bez výhrad

Bod č. 7
Prerokovanie výročnej správy obce Rohovce za rok 2009
V tomto bode programu opäť poskytla krátke informácie k predloženému materiálu
Ing. Piroska Orbánová – účtovníčka. Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky pán
starosta sa poďakoval pani účtovníčke za kvalitne vypracované materiály.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania
1.berú na vedomie
a) výročnú správu obce Rohovce za rok 2009
b) výsledok hospodárenia – stratu obce Rohovce za rok 2009 vo výške 19 596,89€
2. schvaľujú
vyrovnanie výsledku hospodárenia – straty za rok 2009 v sume 19 596,89€ na
ťarchu účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Bod č. 8
Príprava obecného dňa 2010
Pán starosta – podal krátku správu o príprave a priebehu Dňa obce. Povedal, že
plánuje uskutočniť Deň obce 2. a 3. júla a to z dôvodu , že škola sa skončí 30. júna ( streda)
a 5. júla ( pondelok)bude štátny sviatok. Prvý deň, v piatok bude odovzdanie bytoviek o 14.00
hodine, na ktorom sa môžu zúčastniť novinári po prípade môžu pozvať aj nejakého poslanca
z NR SR. O 17.30 hodine by sa konalo slávnostné odovzdanie multifunkčného ihriska.
Uskutoční sa to na školskom dvore slávnostným odovzdaním a prestrihnutím stuhy. Deti a
dospelí si môžu zahrať futbal z tejto príležitosti. Dúfa, že pribudnú aj nejakí sponzori.
Poľovnícke združenie sa ponúkol, že uvaria guláš, treba tam pripraviť stoly, lavice a ako
občerstvenie sa bude podávať pivo a kofola. Pozvaní hostia budú pohostení v školskom klube.
Ďalej informoval poslancov s programom druhého dňa, ktorý bude akýmsi vzdávaním cti
pred miestnymi hasičmi. Doobedňajší program bude zabezpečený podľa hasičmi
pripraveného scenára. Pán starosta navrhoval dohodnúť sa s miestnym farárom ohľadne svätej
omše, na ktorom sa uskutoční aj slávnostné posvätenie hasičskej vlajky. Na poludňajší
program by nadväzovala výstava a predvedenie požiarnej techniky. S poľutovaním sa vyjadril

k tomu, že armáda v tomto roku môže prispieť maximálne s nejakou vecnou cenou do
tomboly. Deti od 14.00- 17.00 hodiny sa budú môcť zúčastniť na rôznych súťažiach,
k dispozícii bude nafukovacia šmykľavka, vystúpi klaun a uskutoční sa aj maľovanie na tvár
pre najmenších. O 18.30 hodine bude krátke slávnostné otvorenie po ktorej vystúpi miestny
spevácky zbor a speváci ľudových piesní. O 20.00 hodine sa plánuje vystúpenie speváčky
Gizely Oňovej, ktorá sa vo svojom hodinovom programe predstaví s piesňami rôzneho žánru.
O 22.00 hodine bude vystúpenie skupiny Bódi Guszti a Fekete szemek z Maďarskej
republiky. Do piatej hodiny bude veselica, do tanca hrá hudobná skupina HFJ.

Bod č. 9
Rôzne

9.1 V tomto bode pán starosta informoval poslancov , že sa 24.apríla uskutoční
školenie týkajúce sa poskytnutia pred lekárskej prvej pomoci pre šiestich požiarnikov, troch
učiteľov základnej školy a jednej učiteľky materskej školy. Cena školenia pre desiatich
účastníkov je 170 € a 220 € pri zakúpení brožúrok.
9.2 V tomto bode pán starosta poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili na zbere odpadu
v katastri obce, ktoré sa uskutočnilo z príležitosti dňa Zeme ešte 27.marca. Zúčastnilo sa
približne 40 ľudí a asi dva traktorové prívesy smeti pozbierali. Podotkol, že sa na tomto
jarnom upratovaní veľa ľudí zúčastnilo s tým, že upratovali okolo svojich pozemkov.
9.3 Pán starosta v tomto bode informoval poslancov o možnostiach realizácie
prístupovej cesty pri bytovke, ktorá je realizovaná stavebnou firmou JOSTAV. Dodal, že
materiál dá k dispozícii obec a pracovné sily zaplatí firma. Chodník pri bytovke č. 157 bude
opravený zo zámkovej dlažby. Cesta bude z betónu, nakoľko zámková dlažba podľa odhadov
nevydrží väčšiu ťarchu ako má aj smetiarske auto.
9.4 Ďalej pán starosta informoval poslancov s vykonanými prácami. Je kompletne
zrekonštruovaná strecha obecného úradu vrátane tepelnej izolácie a je kompletne
zrekonštruovaný hromozvod na tejto budove. Strecha nad WC miestnosťou pri pošte je
opravená a taktiež je odstránené aj zatekanie pri komíne na budove požiarnej zbrojnice.
9.5 Ohľadom kanalizácie pán starosta dodal, že nový riaditeľ západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti závod Dunajská Streda zvolal starostov obcí. Povedal, že do konca
mája mala byť kanalizačná sieť v rámci výstavby „ Aglomerácia Šamorín skolaudovaná.
Dodávateľ začal s opravnými prácami ciest. Pán starosta povedal, že čerpadlá, ktoré boli
montované pri prvej etape ( bytovka č. 157 a pri rodinnom dome p. Halásza ) sa veľmi kazia,
nestíhajú pretláčať potrebné množstvo tekutého odpadu. Pri poslednej poruche však zistili, že
do systému sa dostali handry, ktoré tieto čerpadlá nemohli posekať.
9.6 K tomuto bodu dodal len toľko, že v základnej škole prasklo vodovodné potrubie,
telocvičňa bude napojená na nové vedenie a počas letných udržiavacích prác na celej budove
základnej školy bude vymenené vodovodné potrubie.
9.7 Pán starosta podal krátku správu o chode materskej školy, pripomenul, že prebehli
zápisy a na školský rok 2010/2011 bolo zapísaných 39 detí a do konca januára dosiahneme

počet až 42 detí. Prijať môžeme do počtu 46 detí. Pripomenul, že prebieha program zdravej
výživy aj v materskej ako aj na základnej škole. Deti každý deň dostanú 100% jablkovú
šťavu, 2,5 dl na dieťa úplne zadarmo.
9.8 V tomto bode pripomenul pán starosta, že na ďalší týždeň teda na 1. mája je
plánovaný majáles .
Karol Szitás- poslanec – podal informáciu, že členovia poľovníckeho zväzu
JASTRAB vyrúbu a požiarnici postavia máj. Otázkou je kam ho postaviť.
Starosta – navrhoval postaviť vedľa borovice lesnej, kde nie je elektrické vedenie.
Karol Szitás- poslanec- oboznámil poslancov s programom. Od 14.00 hodiny budú
detské a zručnostné hry, o 17.00 hod. bude vystúpenie Bratislavského folklórneho súboru
Szıttes, od 18.00 škola tanca a o 19.00 bude táborák a opekačka. Povedal, že počas celého
podujatia miestna organizácia Csemadoku chystá občerstvenie, cigánsku pečienku a párky pre
deti.
9.9 Karol Szitás- poslanec – doplnil programu, nakoľko v ňom nebol pripomenutý
Deň Matiek, ktorý sa bude konať 9. mája v kultúrnom dome o 15.00 hodine. Vystúpia deti zo
škôlky a miestny spevácky zbor.
9.10 Štefan Lentulay – požiarnik- pripomenul, že dňa 5.júna sa bude konať II.
ročník Pohára dobrovoľných hasičov obce Rohovce, o 8.00 sa začínajú detské súťaže a od
13.00 budú súťaže dospelých. Spýtal sa, či môžu rátať ako aj vlani s nákupom pohárov pre
víťazné družstvá.
Starosta – sľúbil, že tak ako vlani aj tento rok môžu rátať touto podporou.
Poslanci v pomere 8 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schvaľujú 165,00 € na
nákup pohárov na II. ročník Pohára dobrovoľných hasičov obce Rohovce.

Nakoľko na programe nebolo viac bodov pán starosta poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie.

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 22.04.2010

Uznesenie č. 219

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
uzavrieť bezplatnú nájomnú zmluvu s Poľovníckym združením JASTRAB Rohovce na
pozemky parcelné číslo 170/35 vo výmere 81 m2 a 171/23 vo výmere 9 m2 za účelom
vybudovania poľovníckeho domu na 50 rokov.

Uznesenie č. 220

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

beriena vedomie
a
súhlasí
so zriadením cukrárne a žiadajú pána Ondreja Vaczulku, aby v cukrárni neboli
umiestnené výherné automaty a nepredávali sa alkoholické nápoje v nadmernom
množstve ( napr. čapované pivo, víno, destiláty).

Uznesenie č. 221
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
poskytnutie pomoci pre chod klubu dôchodcov do výšky 200,00 € na zaplatenie
cestovného resp. na nákup kvetov priamo z rozpočtu obce.

Uznesenie č. 222
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

beriena vedomie
informáciu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Uznesenie č. 223
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
zásady odmeňovania poslancov zastupiteľstva Obce Rohovce.

Uznesenie č. 224

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
rozsah výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2010-2014 na celý (1) úväzok.

Uznesenie č. 225

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
vyhodnotenie Programového rozpočtu za rok 2009.

Uznesenie č. 226

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

1. b e r i e n a v e d o m i e
rozbor rozpočtového hospodárenia obce Rohovce za rok 2009

2. s c h v a ľ u j e
(podľa § 16 zákona 583/2004 Zúz. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov)

záverečný účet obce Rohovce za rok 2009 nasledovne:
a) schodok rozpočtu obce
- 5 159,05 €
/ schodok bol vysporiadaný v roku 2009 cez finančné operácie prevodom z rezervného fondu/.

b) Stav fondov k 31.12.2009 nasledovne :
Sociálny fond – OcÚ
199,03 €
Sociálny fond- ZŠ s VJM
703,28 €
Rezervný fond
64 309,10 €
Fond správy a údržby bytov
1 783,76 €
c) Bilanciu aktív a pasív nasledovne:
OcÚ:
Aktíva
867 081 €
Pasíva
867 081 €
Rozpočtová organizácia ZŠ s VJM :
Aktíva
29 605 €
Pasíva
29 605 €
d) prehľad o stave a vývoji dlhu
e) zaradenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov,
poskytnutých v roku 2009 zo štátneho rozpočtu vo výške 20 235,10 € do
rozpočtu obce na rok 2010 ako príjmovú finančnú operáciu
f) prevod zostatku finančných operácií vo výške 21 029,82 € na účet rezervného
fondu.
g) finančné usporiadanie hospodárenia voči ZŠ s VJM s právnou subjektivitou

3. s ú h l a s í
s celoročným hospodárením obce Rohovce bez výhrad

Uznesenie č. 227

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

1. b e r i e n a v e d o m i e
a)výročnú správu obce Rohovce za rok 2009
b)výsledok hospodárenia – stratu obce Rohovce za rok 2009 vo výške 19 596,89€

2. s c h v a ľ u j e
vyrovnanie výsledku hospodárenia – straty za rok 2009 v sume 19 596,89€ na ťarchu
účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Uznesenie č. 228

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
165,00 € na nákup pohárov na II. ročník Pohára dobrovoľných hasičov obce Rohovce.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Overovatelia:

..................................................
Gašpar Horváth
..................................................
Ondrej Csölle
Zapísala: Vasová

