ROKOVANIE:
1. bod
Otvorenie zasadnutia
Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rohovciach slávnostne otvoril odstupujúci
starosta , Pálffy Dezider. Pozdravil novozvolených poslancov, odstupujúcich poslancov,
pozvaných hostí , členov Miestnej volebnej komisie a prítomných občanov obce.

2. bod
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Odstupujúci starosta , Pálffy Dezider konštatoval, že na zasadnutí
sú prítomní
novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva Obce Rohovce v plnom počte, t.j. 9. Ďalej
konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov Štefana Rublika a Ondreja Csölleho , za zapisovateľku Ing.
Pirosku Orbánovú, samostatnú referentku Obecného úradu v Rohovciach.

3. bod
Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy
Obce Rohovce
K tomuto bodu vystúpil predseda Miestnej volebnej komisie, Štefan Rublík.
Predniesol správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Rohovce, konaných dňa
2.12.2006. V zozname voličov bolo zapísaných 869 voličov , vo voľbách sa zúčastnilo 597
voličov, čo predstavuje 68.69 %. Pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných
588 platných hlasov a pre voľby starostu obce 593 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.
Ondrej Csölle
Dezider Pálffy
Eugen Horváth Bc.
Štefan Rublík
Karol Szitás
Matej Herberger
Zoltán Radványi Ing.
Gašpar Horváth

počet hlasov:

SMK-MKP
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
SMK-MKP
SMK-MKP
nezávislý kandidát
SMK-MKP
SMK-MKP

351
286
277
263
241
234
221
214
202

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

10.
11.

Ladislav Domonkos
Melinda Bánkiová Mgr.

nezávislý kandidát
nezávislý kandidát

počet hlasov:
202
197

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Tibor Kovačič
Ernest Csölle
Koloman László
Miroslav Pálffy
Mária Restályová
Štefan Petykó
Jolana Gálová
Alžbeta Lengyelová
Denis Gál

SMK-MKP
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát

189
189
183
175
160
147
104
100
100

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu
starostu obce :
Horváth Eugen Bc. – nezávislý kandidát
Orbánová Piroska Ing. – nezávislý kandidát
Szitás Karol - SMK-MKP

276
192
125

Za starostu Obce Rohovce na volebné obdobie 2006-2010 bol zvolený Eugen
Horváth, Bc.
Zápisnicu o výsledku a priebehu hlasovania všetci členovia MVK podpísali bez
poznámok. Na záver poďakoval členom a zapisovateľke MVK za ich prácu vo volebnej
komisii a prijal veľa úspechov novozvolenému Obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce.

4. bod
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a
odovzdanie insignií obce
Ďalej odstupujúci starosta, Dezider Pálffy prečítal text sľubu starostu obce.
Novozvolený starosta obce , Eugen Horváth Bc. slovom „ sľubujem“ a svojim podpisom
zložil sľub a prevzal insignie od odstupujúceho starostu, Pálffy Dezidera . Štefan Rublík,
predseda MVK odovzdal novozvolenému starostovi osvedčenie o zvolení za starostu Obce
Rohovce.
Za starostu Obce Rohovce na volebné obdobie 2006-2010 bol zvolený Eugen
Horváth, Bc. Z toho dôvodu sa vzdal svojho poslaneckého mandáta a na jeho miesto
v Obecnom zastupiteľstve sa dostal prvý náhradník, Ladislav Domonkos .

5. 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, Štefan Rublík odovzdal
poslancom osvedčenia o zvolení za poslanca Obecného zastupiteľstva v Rohovciach.

6. 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 ho. Zdôraznil, že v zmysle zloženého sľubu bude ochraňovať záujmy
obce, teda chce ochraňovať záujmy všetkých občanov našej obce v nasledujúcom volebnom
období.
Oboznámil prítomných so svojim volebným programom, čo plánuje dosiahnuť
v nasledujúcich rokoch:
• v prípade záujmu miestnych obyvateľov začať so stavbou nájomných bytov,
• spustiť prvú etapu výstavby rodinných domov podľa schváleného územného plánu,
• upraviť miestne priestranstvá,
• v rekreačnej oblasti Šulianskeho jazera pokračovať vo výstavbe v zmysle schváleného
územného plánu, v úzkej spolupráci s Urbariátom,
• vyriešenie energetickej úspornosti obecných objektov,
• pokračovať vo výstavbe kanalizačnej siete,
• opraviť miestne komunikácie spravované obcou,
• upraviť okolie športového ihriska,
• v rekreačnej oblasti Šulianskeho jazera pokračovať vo výstavbe v zmysle schváleného
územného plánu, v úzkej spolupráci s Urbariátom,
• vyriešenie energetickej úspornosti obecných objektov,
• pokračovať vo výstavbe kanalizačnej siete,
• opraviť miestne komunikácie spravované obcou,
 podporovať fungovanie miestneho klubu dôchodcov,
• pokračovať vo vývoji v oblasti odpadového hospodárstva.
Ďalej považoval za veľmi dôležité, aby sa vytvoril dobrý, na vzájomnej dôvere
zakladajúci vzťah obyvateľstva s miestnou samosprávou. V záujme dosiahnutia tohto vzťahu
bude dôležité presadzovať nasledovné predstavy:
 priebežne informovať občanov o činnosti miestnej samosprávy,
 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 a červený kríž,
 kultúrny život v obci, aktivizovať miestnu organizáciu CSEMADOK-u,
 pokračovať v podpore novorodencov,
 pripraviť sa na decentralizáciu v oblasti sociálnych dávok,
 zabezpečiť zlepšenie lekárskej starostlivosti,
 podporovať vznik nových služieb v obci,
 zlepšiť verejný poriadok.
Dosiahnutie prevažnej väčšiny týchto cieľov má peňažný charakter, preto miestne
zastupiteľstvo bude musieť určiť poradie dôležitosti . V záujme dosiahnutia niektorých
predstáv považoval za dobrú myšlienku založenie mikro regiónu s okolitými obcami. Vidí
obrovskú príležitosť získania prostriedkov z fondov Európskej Únie, veď projekty viacerých
osád majú väčšiu šancu uspieť v jednotlivých projektoch. V spolupráci s družobnou obcou
Dunakiliti v Maďarskej republike budú uchádzať o grant z Európskych štrukturálnych fondov
v oblasti cezhraničnej spolupráce.

V závere svojho vystúpenia vyzval obyvateľov obce k širokej podpore a k súdržnosti
pri splnení týchto plánov, ako i nových nápadov.

7. bod
Voľba pracovných komisií
Do návrhovej komisie
starosta navrhol poslancov Moniku Lászlóovú, Ondreja
Csölleho a Gašpara Horvátha, do volebnej komisie poslancov Štefana Rublíka, Zoltána
Radványiho a Mateja Herbergera.
Poslanci návrhy schválili v pomere 9/0.

8. bod
Voľba zástupcu starostu obce
Starosta na začiatok informoval poslancov v zmysle § 13b ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení , že zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo
z poslancov na návrh starostu obce. Na základe platného rokovacieho poriadku obce voľba
zástupcu starostu sa vykoná tajným hlasovaním. Na základe predbežných rokovaní, na ktorom
ponúkol poslancom za SMK, že za svojho zástupcu navrhne poslanca z ich radov , navrhol
Ing. Moniku Lászlóovú, ktorá dostala najvyšší počet hlasov z novozvolených poslancov
a Karola Szitása, ako kandidáta na post starostu obce. Pani Ing. Monika Lászlóová požiadala
starostu, aby ustúpil od návrhu na jej zvolenie za zástupcu starostu obce, nakoľko
v súčasnosti popri zamestnaní študuje na vysokej škole. Na základe týchto jednaní starosta
navrhol Karola Szitása za zástupcu starostu obce. Ďalej žiadal členov volebnej komisie, aby
vykonali tajné hlasovanie.
Predseda volebnej komisie, Zoltán Radványi predkladal výsledok hlasovania:
Karol Szitás
SMK-MKP
6 áno / 3 nie
Starosta konštatoval, že poslanec Karol Szitás sa stal zástupcom starostu Obce
Rohovce.

9.
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. Na základe § 13b ods. 2 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu
je jej členom. Ďalej navrhol doplniť obecnú radu s poslancami Deziderom Pálffym a Ing.
Zoltánom Radványim.

Poslanci verejným hlasovaním hlasovali o zriadení obecnej rady a o jednotlivých
členoch rady .
V pomere 9/0 schválili zriadenie obecnej rady s počtom členov 3.
O jednotlivých členoch hlasovali nasledovne:
Dezider Pálffy – nezávislý kandidát
Zoltán Radványi – SMK-MKP

9 áno/ 0 nie/ 0 zdržal sa
9 áno/ 0 nie/ 0 zdržal sa

Poslanci schválili za členov obecnej rady nasledovných poslancov:
Zoltán Radványi – SMK-MKP
Dezider Pálffy – nezávislý kandidát
Starosta obce navrhol zriadiť 3 odborné komisie Obecného zastupiteľstva .
V nasledujúcom volebnom období bude vytvorená:
l. komisia pre kultúru a mládež
2. komisia pre sociálne veci a zdravotníckú starostlivosť
3. komisia pre šport
Poslanci zriadenie komisií schválili v pomere 9/0.
Na základe predbežnej dohody za predsedu komisie pre kultúru a mládež starosta
navrhol Ing. Moniku Lászlóovú. .
Poslanci návrh schválili v pomere 9/0/0.
Za predsedu komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo starosta navrhol poslanca
Gašpara Horvátha.
Poslanci návrh schválili v pomere 9/0/1 zdržal sa.
Za predsedu komisie pre šport starosta navrhol poslanca Ladislava Domonkosa.
Poslanci návrh schválili v pomere 9/0/1 zdržal sa.
Ďalej starosta uložil predsedom odborných komisií ich doplnenie členmi na ďalšie
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

10. bod
Príhovor hostí
Odstupujúci starosta Pálffy Dezider - krátko vyhodnotil volebné obdobie 2002-2006.
Bol vypracovaný územný plán obce, uskutočnila sa výstavba športovej prezliekárne , úprava
smetiska, verejné osvetlenie vo Štrkovci, výstavba I. etapy kanalizácie, oprava strechy a
výmena okien v požiarnej zbrojnici. Bolo zabezpečené fungovanie prenesených a
originálnych kompetenccií, opatrovateľská služba, stravovanie pre dôchodcov v školskej
jedálni, rozvoj odpadového hospodárstva atď. Na záver poďakoval svojim kolegom za
spoločnú prácu .
Gašpar Horváth poslanec – v mene SMK-MKP poďakoval občanom, že volili 5
poslancov z radov SMK-MKP. Ďalej poďakoval odstupujúcemu starostovi , Pálffy
Deziderovi za jeho prácu a zaželal mu veľa úspechov na novom pracovisku.

Eugen Horváth, B.c. novozvolený starosta - poďakoval odstupujúcemu starostovi
Pálffy Deziderovi za svoju prácu a zaželal mu veľa úspechov v ďalšom živote. Taktiež
poďakoval odstupujúcim poslancom , menovite Petrovi Vargovi, Štefanovi Kissovi a Jánovi
Polačekovi za vykonanú prácu v predchádzajúcom volebnom období.

11. bod
Schválenie uznesení
Vystúpil predseda návrhovej komisie, Ondrej Csölle
s návrhom uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

a oboznámil poslancov

Návrh uznesenia poslanci v pomere 9/0 schválili.

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
A, b e r i e na v e d o m i e
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:


Ondrej Csölle



Matej Herberger



Gašpar Horváth



Ing. Monika Lászlóová



Dezider Pálffy



Ing. Zoltán Radványi



Štefan Rublík



Karol Szitás

3. novozvolený starosta obce Eugen Horváth sa vzdal mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva z dôvodu nezlučiteľnosti funkcií starostu obce a poslanca obecného
zastupiteľstva

4. uvoľnený mandát obsadil prvý náhradník na základe výsledkov volieb do
miestnej samosprávy pán Ladislav Domonkos, ktorý tiež zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

C. zriaďuje
1. obecnú radu
2. komisie, a to:


komisiu športu



komisiu kultúry a mládeže



komisiu sociálnu

D. volí:
1. zástupcu starostu : Karola Szitása
2. členov obecnej rady:
- Dezidera Pálffyho,
- Ing. Zoltána Radványiho
3. predsedu komisie športu : Ladislava Domonkosa
4. predsedu komisie kultúry a mládeže : Ing. Moniku Lászlóovú
5. predsedu komisie sociálnej : Gašpara Horvátha

E. ukladá:
predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
návrhy na členov komisií obecného zastupiteľstva (poslanci, ďalšie navrhnuté osoby)

12. bod
Záver
Na záver novozvolený starosta Eugen Horváth Bc. poďakoval prítomným za účasť a
pozval ich na pohostenie.
starosta obce:
Bc. Eugen Horváth
Overovatelia:
………………………………..
Ondrej Csölle
……………………………….
Štefan Rublík
Zapísala: Orbánová

