ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
zo dňa 17.06.2010
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 6, poslanci Ing.Monika Lászlóová a Gašpar Horváth sú neprítomní
ospravedlnene a poslanec Ladislav Domonkos z dôvodu pracovných záležitosti príde
neskoršie. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za
overovateľov zápisnice určil poslancov Dezidera Pálffyho a Karola Szitása. Za zapisovateľku
Zuzanu Vasovú. Poslanci v pomere 6/0 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. 222, 223,
224, 225, 226 a 227 neustanovili žiadne úlohy alebo povinnosti ani Obecnému úradu ani
starostovi.
Uznesenie č. 219 –bolo splnené s uzavretím bezplatnej nájomnej zmluvy
s Poľovníckym združením JASTRAB Rohovce na pozemky parcelné číslo 170/35 vo výmere
81m2 a 171/23 vo výmere 9m2 za účelom vybudovania poľovníckeho domu na 50 rokov.
Uznesenie č. 220 -vo veci zriadenia cukrárne v obci Rohovce bolo oznámené
žiadateľovi, že Obec Rohovce nemá námietky voči jej zriadeniu.
Uznesenie č. 221- finančná podpora do výšky 200,00 € bola pridelená klubu
dôchodcov na zaplatenie cestovného resp. na nákup kvetov.
Uznesenie č. 228 – suma 165,00 € na nákup pohárov na II. ročník Pohára
dobrovoľných hasičov Obce Rohovce bola pridelená.

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 Dr. Ladislava Galambosa a Dr.
Elly Galambosovej o premiestnenie autobusovej zastávky pri základnej škole a o prístup
k svojmu pozemku aj od susedstva Jána Nagya, ktorý má postavené oplotenie na ich pozemku
76/3 nakoľko z druhej strany parcely od rodinného domu Pénzesovcov nebude možnosť sa

dostať na pozemok. Pravdepodobne pozemok bude predaný, nakoľko má viacerých
vlastníkov a nie je možnosť sa spolu dohodnúť. Pán starosta aj v mene zastupiteľstva
navrhoval počkať do budúceho roku, nakoľko v tohtoročnom rozpočte sme nerátali s takouto
sumou. Autobusová zastávka na jar budúceho roka by premiestnili na druhú stranu, kde by
načali oplotenie školy a vybudovalo by sa tam modernejšia zastávka. Všetko je
realizovateľné, len sa treba dohodnúť na harmonograme prác.
Pán Ladislav Galambos – pán starosta už povedal, že ich problémom je, že nemajú
vchod na pozemok.
Pani Ella Galambosová – vie, že sa to nedá uskutočniť z jedného dňa na druhý.
Pán Ján Nagy – v pláne bolo, že otvoria uličku medzi záhradami a pán Galambos mu
prisľúbil odkúpiť pozemok, na ktorom má postavené oplotenie, ktoré žiadajú zbúrať. Ale
nemôžu chcieť, aby mal otvorený celý svoj pozemok. Každý by chodil po ňom.
Pán Ladislav Galambos- povedal, že oplotenie spravili svojvoľne, išlo len
o používanie parcely.
Zoltán Radványi – poslanec – ako chcú vyriešiť výškový rozdiel.
Pán Ladislav Galambos – treba naniesť zeminu, autobusová zastávka bola spustená
pri nasadení.
Pán starosta- chápe pána Nagya, že nechce mať otvorenú svoju parcelu, preto
poprosil pána Galambosa, aby svoj pozemok oplotil zo strany od pána Nagya. Na budúci rok
na jar bude realizovateľné premiestnenie autobusovej zastávky prosí dovtedy o trpezlivosť.
Pán Ján Nagy – hneď ako oplotia pozemok rozoberie svoj.
Pán Ladislav Galambos – povedal, že aj predtým, tam bolo oplotenie z pletiva.
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania berú na vedomie a súhlasia
s premiestnením a vybudovaním novej autobusovej zastávky pri ZŠ na jar budúceho
roka .
3.2 Pán starosta informoval poslancov so žiadosťou základnej školy s VJM Rohovce
o prispievaní finančného príspevku na organizovanie školy v prírode v Skalici. Suma
navrhovaná obecnou radou sú 4,00 € na žiaka, tak ako v predchádzajúcom roku.
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania súhlasia s vyplatením
finančného príspevku 4,0 € / žiaka na usporiadanie školy v prírode v Skalici.
3.3 Pán starosta informoval poslancov s návrhom ZŠ s VJM Rohovce na zvýšenie cien
za nájom nebytových priestorov- telocvičňa ZŠ s VJM Rohovce z dôvodu neustále sa
zvyšujúcich cien zemného plynu, elektrickej energie a vody. Navrhovaná zmena je pre
športovcov z obce z doterajších 3,32 €/hod. na 5,00 €/hod. a pre športovcov z okolitých obcí
z 6,64 €/hod. na 10,00 €/hod.. Pre ŠK Rohovce bude naďalej prenájom bezplatný.
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili navrhnuté
zvýšenie cien za nájom nebytových priestorov- telocvičňa ZŠ s VJM Rohovce.
3.4 Pán starosta oboznámil poslancov so žiadosťou ZŠ s VJM Rohovce o doplnenie
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Rohovce č. 3/2008 zo dňa 27.08.2008 na zvýšenie
príspevku na činnosť školského klubu z doterajších 3,50 € / mes. na 4,00 €/ mes. na jedného
žiaka navštevujúceho školský klub od školského roku 2010/2011.
Karol Szitás – poslanec- budú dve triedy, z nich jedna bude do 15.00 hod. a druhá do
16.00 hod..Rodičia sa budú pýtať na platenie, či to bude jednotné.
Dezider Pállfy – poslanec – to nezávisí od hodín

Zoltán Radványi – poslanec - bude to jednotné pre všetkých žiakov navštevujúcich
školský klub
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili navrhnuté
zvýšenie príspevku na činnosť školského klubu v sume 4,00 € / mes. na každého žiaka a s
tým aj doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Rohovce č. 3/2008 zo dňa
27.08.2008.
3.5 Pán starosta v tomto bode informoval poslancov so žiadosťou Enermontu s.r.o.
člena skupiny ZSE o predaj časti pozemku pod novú transformačnú stanicu pre stavebníka
ZSE Distribúcia , a.s.. Jedná sa o predaj pozemku vo výmere 16m2 . pán starosta poukázal na
to, že v našom záujme je posilniť vedenie elektrickej energie, preto navrhuje odpredať za 30
€/ m2.
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili odpredaj
pozemkov pod novou trafostanicou parcelné číslo 171/31, 191/13, 171/32 a 192/4, v k.ú.
Rohovce podľa geometrického plánu č. 184/2009, pre stavebníka ZSE Distribúcia, a.s vo
výmere 16m2 za sumu 30 € / m2.
3.6. Pán starosta oboznámil poslancov so žiadosťou pána Ondreja Vaczulku o vydanie
súhlasu k povoleniu užívania priestoru obce pred cukrárňou k realizácii letnej terasy, ktoré by
uskutočnil na vlastné náklady. Poznamenal, že pán Vaczulka je si vedomý toho, že sa tam
plánuje úprava námestia, ale po včasnom oznámení, by ju zrušil. Podotkol, že on s tým
nesúhlasí, nakoľko existuje zastavovací plán, ktorý netreba narušiť.
Csölle Ondrej – poslanec – nie je tam toľko miesta na vytvorenie terasy.
Matej Herberger- poslanec – vedľa je dielňa a garáž vo vlastníctve obce, ku ktorým
by bol uzavretý vchod .
Starosta – je tam veľa prachu pri tom ako sa otáčajú autá, bolo by to nehygienické
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania nesúhlasia so žiadosťou
pána Vaczulku s vytvorením terasy pri svojej cukrárni.
3.7 V tomto bode pán starosta informoval poslancov s predbežnou ponukou NoviSol,
s.r.o.na realizáciu projektu výstavby a prevádzky fotovoltaického zariadenia na výrobu
elektrickej energie. Povedal, že spoločnosť vyhľadáva nehnuteľnosti a stavby na
nainštalovanie týchto zariadení a práve naše obecné budovy vyhodnotili ako maximálne
vhodné na ich umiestnenie. Spoločnosť vypracuje na vlastné náklady písomný návrh zmluvy ,
ktorý bude obsahovať určenie výšky navrhovaného nájomného.
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania berú na vedomie
informácie predbežnej ponuky NoviSol, s.r.o. na realizáciu projektu fotovoltaického
zariadenia.
3.8 V rámci stavby „ Kanalizácia Rohovce- Kyselica- Báč- Trnávka “- Aglomerácia
Šamorín predložila Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra návrh zmluvy na
zriedenie vecného bremena pre pozemky, na ktorých boli umiestnené kanalizačné stoky
v šírke 0,5 metra. Táto zmluva sa nezapisuje do katastra, slúži iba pre potreby prevádzkovania
kanalizačnej siete v našej obci.
Poslanci v pomere 6 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania súhlasia s podpísaním
zmluvy o vecnom bremene podľa predloženého návrhu so spoločnosťou ZSVS a.s. Nitra.

Bod č. 4
Príprava letnej rekonštrukcie základnej školy
V tomto bode pán starosta informoval poslancov s vykonanými prácami pri budove
základnej školy, ktoré sa uskutočnili kvôli prasknutiu vonkajšieho vodovodného potrubia.
Bolo vymenené hlavné potrubie od meracích hodín až k tunelu pod budovou školy,
samozrejme s napojením aj telocvične, kde sa vyriešil kompletný vodovodný systém vrátane
výmeny spŕch a WC. Doteraz vynaložená suma činí 2.335,02 € bez maľovania, murárskych
prác v umyvárni a betónovania na dvore.
Počas letných prázdnin, by sme chceli pokračovať s obnovujúcimi prácami na toaletách
v budove školy. Okolo 20. júla rátame so začatím aby sme stihli do začiatku nového
školského roka. Pán starosta povedal, že pisoáre budú vymenené a záchody budú sťahovacie.
Ešte treba 3 cenové ponuky vypýtať aj na maliarske a murárske práce.
Pán starosta poprosil poslancov o vypočutí referátu pani riaditeľky základnej školy .
Alica Szilassyová – riaditeľka ZŠ – povedala, že 28. júna je rozlúčková oslava a 30.
júna bude ukončenie školského roka. Ďalej podala informáciu o návrhu plánu výkonov školy
na školský rok 2010/2011. Od septembra bude navštevovať našu školu spolu 95 žiakov,
z toho budú traja prváci. Bude 19 spojených hodín, dva školské kluby budú fungovať, jeden
do 15.00 a druhý do 16.00 hodiny.
Pán starosta – sa spýtal na tabule, ktoré budú od septembra povinné, či počítajú
s týmito výdavkami.
Alica Szilassyová – riaditeľka ZŠ – povedala, že do augusta počká a potom vyberie
najvhodnejšiu ponuku.
Pán starosta skonštatoval, že sa dostavil na rokovanie Ladislav Domonkos poslanec
a pokračoval v zasadaní.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania berú na vedomie podané
informácie riaditeľky ZŠ s VJM Rohovce.

Bod č. 5
Príprava letnej rekonštrukcie kultúrneho domu
K tomuto bodu pán starosta dodal, že treba vykonať pár dôležitých prác, hlavne
opravu niektorých časti strechy na budove, ktoré už medzičasom sa aj vykonalo. Výmena
dverí a okien je v priebehu. U firmy, ktorá robila výmeny na budove školy je objednané a to
z toho dôvodu, že vyhrali ponuku jednej školy na leto a nebudú stíhať nám vyrobiť
objednávku cez leto. Na maľovku už tiež máme dobrú ponuku. Na dodávku záclon sú dva
ponuky, ktoré sú cenovo takmer rovnaké.
Dezider Pálffy- poslanec- pridajme 500,00 € a vymeňme aj v malej sále záclony,
keď sme sa už odhodlali na výmenu
Starosta- máme prisľúbenú zľavu 2,00 € na každý meter. Pripomenul, že celkovo
výdavky na opravu strechy, výmenu dverí a okien v kuchyni, maľovanie vnútorných stien
a záclony hlavne vo veľkej sále približne budú stáť okolo 13.500,00 €.

Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania súhlasia s letnou
rekonštrukciou kultúrneho domu, ktorej výdavky sú odhadované na cca. 13.500,00 €.

Bod č. 6
Informácie o pripravovaných projektoch

Pán starosta - informoval poslancov s podpísaním zmluvy medzi Ministerstvom
poľnohospodárstva SR a Občianskym združením Agroprameň Lehnice, v rámci ktorej sme sa
uchádzali o nenávratné finančné prostriedky z programu LEADER. V našom pláne je zo
získaných peňazí uskutočniť park pred obecným úradom a bezbariérový prístup ku
kultúrnemu domu.
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania berú na vedomie
informácie o pripravovaných projektoch.

Bod č. 7
Príprava obecného dňa 2010

Pán starosta – podal krátku správu o príprave a priebehu odovzdania multifunkčného
ihriska a Dňa obce. Povedal, že v piatok sa koná slávnostné odovzdanie ihriska, ktoré sa
uskutoční na školskom dvore slávnostným odovzdaním a prestrihnutím stuhy. Preto deň
vopred o 18.00 hod. poprosil poslancov o pomoc, na prenesenie stolov a lavíc na školský
dvor, kde ich zmontujú tak ako aj pivný stan. Treba zabezpečiť zvukovú techniku.
Zoltán Radványi- poslanec- naznačil, že je veľmi veľa komárov
Starosta - treba ich postriekať aspoň dvakrát, v stredu a vo štvrtok s kontaktným
postrekom, na množstvo asi tak na 200 l vody.
Pán starosta ešte pripomenul, že potrebujeme aj hlásateľa.
Szitás Karol – poslanec- navrhoval znova pani Darinu Vargovú, ktorá už aj vlani sa
podujala tejto činnosti.
Starosta – upozorňoval aj na zabezpečenie osvetlenia. Povedal, že ostatné prípravy
prebehnú podľa vopred dohodnutého plánu, ako je uvarenie guláša Poľovníckym združením
JASTRAB, ku ktorému zabezpečí chlieb obec a ostatné prísady oni.
Ladislav Domonkos a Štefan Rublik – poslanci – považovali to za nepotrebné,
nakoľko osvetlenie okolo multifunkčného ihriska úplne stačí.
Starosta- pokračoval s ďalším dňom, poprosil poslancov, aby sa dostavili na 8.30
hod. ku kultúrnemu domu, nakoľko už o 8.45 hod. sa treba vybrať na omšu, ktorá bude o 9.00
hod.. Ale predtým je potrebné doniesť lavice od školy. Následne o 11.00 hod. bude ukážkové

cvičenie hasičských zborov viacerých obcí a od 12.00 hod. slávnostný obed.
Ondrej Csölle – poslanec – nebudeme sa naťahovať skoro ráno s lavicami, večer sa
počká na ukončenie programu a povynášajú ich pred kultúrny dom.
Karol Szitás – poslanec- sa spýtal na detské preteky, o koľkej sa začínajú, aby sa
neprekrývalo s ukážkou požiarnej techniky.
Ešta sa opýtal, či nie je možné nahrávať na video.
Starosta- všetko je možné, lenže to stojí veľa peňazí, a na poslednú chvíľu sa ťažko
zháňa kameraman.
Zoltán Radványi- poslanec - sa spýtal, či by nebolo dobré dať napísať článok do
novín.
Starosta- keby sme to objednali v Új Szó musíme kúpiť od nich určitý počet
výtlačkov denníka asi tak 200-300 kusov. Program bude prebiehať podľa dohodnutého plánu
a to od 14.00- 18.00 bude výstavba požiarnej techniky , pre deti veľká šmykľavka, maľovanie
tvárí a šašo DUDÓ , medzitým budú preteky šikovnosti a pečenie palaciniek, ktoré chystá
klub dôchodcov. O 18.30 hod. vystúpia mažoretky zo Šamorína, 18.45 hod. vystúpenie
miestnych spevákov ľudových piesní, o 19.00 hod. vystúpenie miestneho speváckeho zboru,
o 20.00 predstavenie Kangoo, od 20.15 hod. do 21.00 hod. vystúpenie Alexandry Oroszovej
víťazky speváckej súťaže „ Hľadá sa muzikálová hviezda 2010“od 21.00 hod. do 22.00 hod.
hrá skupina HFJ a od 22.00 do 22.50 hod. Bódi Guszti és a Fekete Szemek z Maďarskej
republiky a do piatej hodiny bude ľudová veselica, do tanca hrá skupina HFJ. O chutné jedlá
a občerstvenie počas celého podujatia sa postará Zoltán Méri a pre záujemcov budú aj
sladkosti ako sú trdelník, cukrová vata, pukance a iné.

Bod č. 8
Rôzne

8.1 V tomto bode pán starosta informoval poslancov, s letnou prevádzkou materskej
školy .Materská škola bude v prevádzke od 1. júla do 9. júla t.j. 6 pracovných dní a od 23.
augusta do 31. augusta t. j. 7 pracovných dní. Počas tejto doby bude fungovať len jedna trieda.
Od 09. augusta do 20. augusta bude prebiehať veľké upratovanie.
8.2 K tomuto bodu pán starosta povedal, že prebehla kolaudácia pri Šulianskom
jazere na vodu a kanalizáciu. Prosil poslancov o spoluprácu o vymedzení čísla od ktorého sa
budú číslovať tamojšie domy.
Dezider Pálffy- poslanec - odporučil začať od čísla 1201
Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania súhlasili s tým, aby sa
začalo s vydávaním súpisného čísla od čísla 1201 pre rekreačné stredisko Šulianske
jazero.
8.3 Pán starosta v tomto bode poukázal na to, že je stále dažďové obdobie a bude
potrebné zabezpečiť čerpadlo pre prípadný havarijný stav. Preto žiada poslancov o súhlas na
kúpu plávajúceho čerpadla, ktorého hodnota je cca. 1.120,00 €.

Poslanci v pomere 7 za/ 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania súhlasili s nákupom
plávajúceho čerpadla v hodnote cca. 1.120,00 €.
8.4 Ďalej pán starosta informoval poslancov s ťažkosťami
pri
odvážaní
opotrebovaných pneumatík. Firma, ktorá doteraz uskutočnila odvoz, nie je ochotná brať
zadarmo. Prebehli rokovania s firmou Gulázsi, tá dávala najlepšie ponuku 49,00 €/ t a firma
Dron, ktorá z nich vyrába koks je ochotná odnášať za 75,00 € / t.
8.5 Ohľadom zberného dvora pán starosta dodal, že sa vykonala výmena zamestnanca
na zbernom dvore. Ešte dodal, že bude treba zaobstarať tri kontajnery na železo, papier
a sklo- tieto kontajnery podľa rokovaní má zabezpečiť firma DARUTIL, s ktorou spoločne
prevádzkujeme zberný dvor.
Csölle Ondrej – poslanec- sa spýtal na kanalizáciu, v akom štádiu sa teraz nachádza.
Starosta- informoval poslancov o oficiálnom odovzdaní v Šamoríne, ktoré sa
uskutoční dňa 24.5,2010 a potom pokračujú ďalej.
Matej Herberger – poslanec - ako sa pokračuje v stavbe bytoviek.
Starosta - plánuje sa stretnutie s firmou JOSTAV nasledujúci týždeň, už dve zmluvy
majú podpísané s ministerstvom, byty sú tak na 90% hotové, lenže peniaze im neprichádzali
a ako bude možné začnú s výstavbou cesty.
Karol Szitás – poslanec – informoval poslancov, že ples miestnej organizácie
Csemadok-u sa bude konať 26.septembra .
Ešte sa opýtal, či sme nerozmýšľali o zbierke pre postihnutých záplavami.
Starosta - zatiaľ boli výzvy na peňažné zbierky, ale v našom kraji postihnuté obce
budú z časti riešené z centrálneho krízového fondu, ktorého zakladateľom je aj naša obec. Ak
príde konkrétna žiadosť aj o vecnú pomoc určite zorganizujeme zbierku.

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

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenia zo zasadnutia OZ Rohovce zo dňa 17.06.2010

Uznesenie č. 229
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

beriena vedomie
a
súhlasí
s premiestnením a vybudovaním novej autobusovej zastávky pri ZŠ na jar budúceho
roka .

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 230

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

súhlasí
s vyplatením finančného príspevku 4,0 € / žiaka na usporiadanie školy v prírode
v Skalici.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 231
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
navrhnuté zvýšenie cien za nájom nebytových priestorov- telocvičňa ZŠ s VJM Rohovce.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 232
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
navrhnuté zvýšenie príspevku na činnosť školského klubu v sume 4,00 € / mes. na
každého žiaka a s tým aj doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Rohovce č.
3/2008 zo dňa 27.08.2008.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 233

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

schvaľuje
odpredaj pozemkov pod novou trafostanicou parcelné číslo 171/31, 191/13, 171/32
a 192/4, v k.ú. Rohovce podľa geometrického plánu č. 184/2009, pre stavebníka ZSE
Distribúcia, a.s vo výmere 16m2 za sumu 30 €/m2.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 234

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

nesúhlasí
so žiadosťou pána Vaczulku s vytvorením terasy pri svojej cukrárni.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 235

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

beriena vedomie
informácie predbežnej ponuky NoviSol, s.r.o. na realizáciu projektu fotovoltaického
zariadenia.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 236

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

súhlasí
s podpísaním zmluvy o vecnom bremene podľa predloženého návrhu so spoločnosťou
ZSVS a.s. Nitra.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 237

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

beriena vedomie
podané informácie riaditeľky ZŠ s VJM Rohovce.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 238

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

súhlasí
s letnou rekonštrukciou kultúrneho domu, ktorej výdavky sú odhadované na cca.
13.500,00 €.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 239

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

beriena vedomie
informácie o pripravovaných projektoch.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 240

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

súhlasí
s tým, aby sa začalo s vydávaním súpisného čísla od čísla 1201 pre rekreačné stredisko
Šulianske jazero.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Uznesenie č. 241

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach

súhlasí
s nákupom plávajúceho čerpadla v hodnote cca. 1.120,00 €.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Overovatelia:

..................................................
Karol Szitás
..................................................
Dezider Pálffy
Zapísala: Vasová

