ROKOVANIE:
1. bod
Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rohovciach slávnostne otvoril najstarší
člen obecnej rady, Pálffy Dezider. Pozdravil novozvolených poslancov, odstupujúcich
poslancov, pozvaných hostí , členov Miestnej volebnej komisie a prítomných obyvateľov
obce.
Člen obecnej rady, pán Pálffy Dezider konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci
deviati novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva Obce Rohovce. Ďalej konštatoval, že
Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Ondreja Csölleho a Ing. Moniku Lászlóovú, za zapisovateľku Zuzanu Vasovú,
samostatnú referentku Obecného úradu v Rohovciach.

2. bod
Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy
Obce Rohovce
K tomuto bodu vystúpil predseda Miestnej volebnej komisie, Ladislav Domonkos.
Predniesol správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Rohovce, konaných dňa
27.11.2010. V zozname voličov bolo zapísaných 901 voličov, vo voľbách sa zúčastnilo 439
voličov, čo predstavuje 48.72 %. Pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných
434 platných hlasov a pre voľby starostu obce 380 platných hlasov. V obci sa zvolilo 9
poslancov. Zvolení poslanci a náhradníci sú nasledovní:
Zvolení poslanci:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Monika Lászlóová, Ing.
Miroslav Pálffy
Ondrej Csölle
Karol Szitás
Matej Herberger
Katarína Horváthová, Ing.
Dezider Pálffy
Zoltán Radványi, Ing.
Ervin Csölle

počet hlasov:

SMK-MKP
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
SMK-MKP
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
SMK-MKP
MOST-HÍD

252
251
226 (žrebom)
226
193
187
182
172
169

Náhradníci-kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

10.
11.
12.
13.
14.

Štefan Rublík
Viktória Mezeiová, Bc.
Vladimír Mikoš
Štefan Petykó
Gašpar Horváth

SMK-MKP
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
MOST-HÍD
SMK-MKP

počet hlasov:
164
150
147
125
124

15.

Štefan Lentulay

nezávislý kandidát

104

Počet platných hlasov odovzdaných pre jediného kandidáta na funkciu starostu
obce :
Horváth Eugen Bc. – nezávislý kandidát

380

Za starostu Obce Rohovce na volebné obdobie 2010-2014 bol zvolený Eugen
Horváth, Bc.
Zápisnicu o výsledku a priebehu hlasovania podpísali všetci členovia MVK bez
poznámok. Na záver pán Domonkos sa poďakoval členom a zapisovateľke MVK za ich prácu
vo volebnej komisii a poprial veľa úspechov novozvolenému Obecnému zastupiteľstvu a
starostovi obce.

3. bod
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a
odovzdanie insignií obce
Člen obecnej rady, pán Dezider Pálffy prečítal text sľubu starostu obce. Novozvolený
starosta obce, Eugen Horváth Bc. slovom „ sľubujem“ a svojim podpisom zložil sľub a
prevzal insígnie od pána Dezidera Pálffyho. Ladislav Domonkos, predseda MVK odovzdal
novozvolenému starostovi osvedčenie o zvolení za starostu Obce Rohovce.

4. bod
Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva
Novozvolený starosta, Eugen Horváth Bc. prečítal text sľubu poslancov obecného
zastupiteľstva a zvolení poslanci jednotlivo slovom „sľubujem“ zložili sľub do rúk starostu
obce. Sľub potvrdili aj svojim podpisom. Súčasne predseda MVK, Ladislav Domonkos
odovzdal poslancom osvedčenia o zvolení za poslanca Obecného zastupiteľstva
v Rohovciach.

5. bod
Vystúpenie novozvoleného starostu
Novozvolený starosta predniesol svoj prejav. Poďakoval za prejavenú dôveru,
predovšetkým tým občanom, ktorí sa zúčastnili volieb do miestnej samosprávy a svojimi
hlasmi podporovali novozvolenú samosprávu obce. Zdôraznil, že v zmysle zloženého sľubu
bude ochraňovať záujmy obce, teda chce ochraňovať záujmy všetkých občanov našej obce aj
v nasledujúcom volebnom období.
Oboznámil prítomných so svojim volebným programom, čo plánuje dosiahnuť
v nasledujúcich rokoch:
• obnoviť hlavné centrá obce, osadiť lavice v parkoch a v cintoríne,
•

priebežne upravovať a zveľaďovať verejné priestranstvá,

•

pokračovať v riešení energetickej úspornosti obecných objektov,

•

vybudovať nové autobusové zastávky,

•

opraviť miestne komunikácie a chodníky spravované obcou,

•

pokračovať vo vývoji v oblasti odpadového hospodárstva,

•

priebežne informovať občanov o činnosti miestnej samosprávy prostredníctvom
internetu,

•

pomáhať a podporovať fungovanie miestnej základnej školy a materskej škôlky,

•

zapojiť do spoločenskej činnosti čo najširšiu masu obyvateľstva, s osobitným
zreteľom na aktivizáciu mladých,

•

podporovať miestne združenia a kluby, ako športový klub, hasiči, poľovníci
a CSEMADOK,

•

podporovať fungovanie miestneho klubu dôchodcov,

•

pokračovať v podpore novorodencov,

•

pokúsiť sa o zabezpečenie zlepšenia lekárskej starostlivosti,

•

pokračovať v ochrane životného prostredia,

•

zlepšiť verejný poriadok.

Dosiahnutie prevažnej väčšiny týchto cieľov má peňažný charakter, preto miestne
zastupiteľstvo bude musieť určiť poradie dôležitosti. V záujme dosiahnutia niektorých našich
predstáv bolo dobrým krokom stať sa zakladajúcim členom mikroregiónu Dunajská
Magistrála. Spolupráca dotknutých obcí v tejto modernej podobe už bude mať čoskoro
viditeľné výsledky, nakoľko sme boli úspešní v rámci projektu LEADER. Budeme sa snažiť
na dosiahnutie našich cieľov získať finančné toky z fondov Európskej Únie respektíve zo
štátnych zdrojov. V rámci cezhraničnej spolupráce sme tiež zásluhou nášho mikroregiónu
štrnástich obcí boli zaradený do pripravovaného projektu prepojenia SR a MR cyklotrasou,
ktorá prejde všetkými dotknutými obcami. Myslím si, že v prípade uskutočnenia tohto plánu
bude možné rozvíjať vidiecke turizmus aj v našej obci. Vyzval obyvateľov obce k širokej
podpore a k súdržnosti pri splnení týchto plánov, ako i nových nápadov.
V závere svojho vystúpenia sa pán starosta poďakoval odstupujúcim poslancom
obecného zastupiteľstva za ich odvedenú prácu, pánom Ladislavovi Domonkosovi, Gašparovi
Horváthovi a Štefanovi Rublíkovi a odovzdal im knihy na pamiatku.

6. bod
Voľba poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia OZ
Podľa jednotlivých odstavcov § 12 zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení
Obecné zastupiteľstvo môže poveriť poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia.
Novozvolený starosta navrhoval na túto funkciu poslanca Ing. Zoltána Radványiho.

Poslanci 8/0/1 zdržal sa schválili poverenie poslanca Ing. Zoltána Radványiho
zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 odsek 2 prvá veta, odsek 3
tretia veta, odsek 5 tretia veta a odsek 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

7.
Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov,
návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov z radov
poslancov
V zmysle § 14 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo
môže zriadiť obecnú radu. Počet členov obecnej rady tvorí najviac jednu tretinu počtu
poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta konštatoval, že v našej obci má Obecné
zastupiteľstvo 9 členov, teda obecná rada môže mať 3 členov. Do obecnej rady navrhol
schváliť nasledovných poslancov: Ondreja Csölleho, Dezidera Pálffyho a Karola Szitása.

Poslanci verejným hlasovaním hlasovali o zriadení obecnej rady a o jednotlivých
členoch rady .
V pomere 9/0/0 schválili zriadenie obecnej rady s počtom členov 3.
O jednotlivých členoch hlasovali nasledovne:
Ondrej Csölle – nezávislý kandidát
9 áno/ 0 nie/ 0 zdržal sa
Dezider Pálffy – nezávislý kandidát
9 áno/ 0 nie/ 0 zdržal sa
Karol Szitás – SMK-MKP
9 áno/ 0 nie/ 0 zdržal sa
Poslanci schválili za členov obecnej rady nasledovných poslancov:
Ondrej Csölle – nezávislý kandidát
Dezider Pálffy – nezávislý kandidát
Karol Szitás – SMK-MKP
Starosta obce navrhol zriadiť 4 odborné komisie Obecného zastupiteľstva .
V nasledujúcom volebnom období bude vytvorená:
l. komisia pre kultúru a mládež
2. komisia pre sociálne veci a verejný poriadok
3. komisia pre šport
4. komisia na ochranu verejného záujmu
Poslanci zriadenie komisií schválili v pomere 9/0/0.
Na základe predbežnej dohody za predsedu komisie pre kultúru a mládež starosta
navrhol Ing. Katarínu Horváthovú, za jej členov Karola Szitása a Ing. Moniku Lászlóovú.
Poslanci schválili zloženie komisie kultúry a mládeže v pomere 9/0/0.
Za predsedu komisie pre sociálne veci a verejný poriadok starosta navrhol poslanca
Dezidera Pálffyho, za jej členov Ondreja Csölleho a Ing. Zoltána Radványiho.
Poslanci schválili zloženie komisie pre sociálne veci a verejný poriadok v pomere
9/0/0.

Za predsedu komisie pre šport starosta navrhol poslanca Mateja Herbergera, za jej
členov Ervina Csölleho a Miroslava Pálffyho.
Poslanci schválili zloženie komisie pre šport v pomere 9/0/0.
Za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu navrhol poslanca Karola Szitása,
za jej členov Ondreja Csölleho a Dezidera Pálffyho.

Ďalej starosta požiadal predsedov odborných komisií, aby do konca marca 2011
doplnili odborné komisie o ďalších členov z radov obyvateľstva a o tejto skutočnosti podali
správu na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva po uvedenom termíne.

8. bod
Určenie mesačného platu starostu obce
V zmysle § 11 ods. 4 písmeno i zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov určuje plat starostu vo výške
súčinu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a násobku 2,2.
Poslanci určili mesačný plat starostu obce v zmysle predloženého návrhu
v pomere 9/0/0.

9. bod
Príhovor hostí

K príhovoru sa nikto neprihlásil.

10. bod
Schválenie uznesení
Vystúpila poslankyňa Ing. Katarína Horváthová a oboznámila poslancov s návrhom
uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Návrh uznesenia poslanci v pomere 9/0/0 schválili.

Uznesenia
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 15. decembra 2010

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
A. berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Eugen Horváth zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva:


Ervin Csölle



Ondrej Csölle



Matej Herberger



Ing. Katarína Horváthová



Ing. Monika Lászlóová



Dezider Pálffy



Miroslav Pálffy



Ing. Zoltán Radványi



Karol Szitás

Uznesenie č. 2

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
poveruje
poslanca Ing. Zoltána Radványiho zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 odsek 2 prvá veta, odsek 3 tretia veta, odsek 5 tretia veta a odsek
6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
A. zriaďuje
obecnú radu
B. volí
za členov obecnej rady poslancov
Ondreja Csölleho
Dezidera Pálffyho
Karola Szitása

Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
A. zriaďuje
komisie, a to
•

Komisia športu

•

Komisia kultúry a mládeže

•

Komisia sociálna a verejného poriadku

•

Komisia na ochranu verejného záujmu

B. volí
a) predsedu komisie športu Mateja Herbergera
členov komisie športu Ervina Csölleho a Miroslava Pálffyho
b) predsedu komisie kultúry a mládeže Ing. Katarínu Horváthovú
členov komisie kultúry a mládeže Ing. Moniku Lászlóovú a Karola Szitása
c) predsedu komisie sociálnej a verejného poriadku Dezidera Pálffyho
členov komisie sociálnej a verejného poriadku Ondreja Csölleho a Ing. Zoltána
Radványiho
d) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Karola Szitása
členov komisie na ochranu verejného záujmu Ondreja Csölleho a Dezidera
Pálffyho

C. ukladá:
predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva

po

31. marci 2011 návrhy na ďalších členov komisií obecného zastupiteľstva z radov
obyvateľov obce.

Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo
výške súčinu priemernej mesačnej

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve

a násobku 2,2.

11. bod
Záver
Na záver novozvolený starosta Eugen Horváth Bc. poďakoval prítomným za účasť a
pozval ich na krátke pohostenie.

Bc. Eugen Horváth
starosta obce
Overovatelia:
………………………………..
Ondrej Csölle
……………………………….
Monika Lászlóová, Ing.
Zapísala: Vasová

