Obec Rohovce
Obecný úrad 930 30 Rohovce č. 164
IČO: 00305715; DIČ: 2021168985, e-mail: starosta@rohovce.sk
tel.: 031/5598227, 031/5598282
___________________________________________________________________________
Číslo: 120-3/2022
V Rohovciach dňa 14.07.2022

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prítomní podľa prezenčnej listiny v prílohe č. 1.
NÁVRH PROGRAMU :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026
4. Stanovenie volebných obvodov a počtu poslancov OZ na volebné obdobie 2022-2026

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Zoltán László, starosta obce. Privítal všetkých
prítomných a informoval, že sú prítomní siedmi poslanci, neprítomní sú dvaja (Lentulay I.,
Rublík Š. ) a zastupiteľstvo je uznášaniaschopné (viď. prezenčná listina). Pán starosta
konštatoval, že v zmysle § 3 zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazyka národnostných
menšín zasadnutie môže byť vedené v maďarskom jazyku ak tým všetci poslanci súhlasia
a všetci prítomní ovládajú maďarský jazyk. Pán starosta predložil návrh na určenie
overovateľov zápisnice a návrh na určenie zapisovateľa.
Overovatelia zápisnice: Ing. Radványi Z. a Szabo Attila
Zapisovateľ: Fehérová M.
Pán starosta predložil na hlasovanie návrh programu zasadnutia OZ, ktorí poslanci obdržali
doručené poštou a niektoré návrhy boli pripravené poslancom pred začiatkom zasadnutia
v písomnej forme.
Návrh pána starostu o doplnenie bodu programu bolo, doplnil sa bod 5.Prerokovanie
žiadosti
PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026
4. Stanovenie volebných obvodov a počtu poslancov OZ na volebné obdobie 2022-2026

5. Prerokovanie žiadosti

Uznesenie č. 35/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
a) overovateľov zápisnice a zapisovateľa,
b) doplnený program zasadnutia;

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Lentulay I., Rublík Š.)

K bodu 3. Rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026
Návrh na rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026 bol plný úväzok
(na 100%).
Uznesenia č. 36/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
určuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie
2022-2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Rohovce na plný úväzok (na 100%).

Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Lentulay I., Rublík Š.)

K bodu 4. Stanovenie volebných obvodov a počtu poslancov OZ na volebné
obdobie 2022-2026

Návrh na určenie volebných obvodov pre spojené voľby v roku 2022 bol 1 volebný obvod a
návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva v obci Rohovce na celé volebné
obdobie 2022-2026 bol 9 počet poslancov.
Uznesenia č. 37/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
určuje
a) v súlade s ust. § 8 ods. 1 zákona č 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude 1 volebný obvod pre celú
Obec Rohovce pre voľby do orgánov samosprávy obce aj pre voľby do orgánov
samosprávnych krajov v roku 2022.
b) v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie 2022-2026
počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Rohovce bude 9 (deväť)
poslancov.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Lentulay I., Rublík Š.)

K bodu 5. Prerokovanie žiadosti

Pán starosta informoval prítomných o žiadosti o stanovisko OZ investorky Andrey Prokešovej
k plánovanému investičnému zámeru NN prípojky k objektu SKLADOVÁ HALA
ROHOVCE par.č. 170/10 a 170/11. Predmetom projektu je káblová prípojka NN z existujúcej
distribučnej trafostanice TS 0749-008 do novovybudovaného rozvádzača RE, ktorý bude
umiestnený vedľa predmetnej TS par.č. 192/1 a 192/4 k.ú. Rohovce, LV 367.
Uznesenia č. 38/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
súhlasí
s investičným zámerom NN prípojka z existujúcej distribučnej trafostanice TS 0749-008
(par.č. 192/1 a 192/4 k.ú. Rohovce, LV 367, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)
k objektu SKLADOVÁ HALA ROHOVCE par.č. 170/10 a 170/11 k.ú. Rohovce.
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7
0
0
2 (Lentulay I., Rublík Š.)

Po vyčerpaní programu pán starosta konštatoval, že bol vyčerpaný program dnešného
rokovania a vyhlásil zasadnutie za ukončené.

Overovatelia:

......................................................
Radványi Zoltán, Ing.

.....................................................
Szabo Attila

Zapísala:

..................................................
Monika Fehérová

.......................................................
Zoltán László
starosta obce

