ROKOVANIE OZ ROHOVCE
zo dňa 12.01.2010
Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rohovciach otvoril starosta obce,
Bc. Eugen Horváth. Pozdravil poslancov a konštatoval, že na mimoriadnom zasadnutí sú
prítomní všetci poslanci v počte 9. Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Dezidera Pálffyho
a Gašpara Horvátha, za zapisovateľku Zuzanu Vasovú. Poslanci v pomere 9/0 schválili jediný
bod rokovania a to odsúhlasenie vstupu do MAS-OZ Agroprameň Lehnice v rámci programu
LEADER.

Bod č. 1
Vstup obce do Miestnej akčnej skupiny – Občianskeho združenia
Agroprameň Lehnice
Starosta obce informoval poslancov o priebehu aktivít obce v rámci Mikroregiónu
Dunajská magistrála a MAS Horný Žitný ostrov. Oznámil, že Stratégia pripravená v rámci
programu LEADER cez MAS Horný Žitný ostrov nebola schválená na Ministerstve
poľnohospodárstva, preto z tejto miestnej akčnej skupiny sme vystúpili. V rámci
mikroregiónu však začali aktivity na vytvorenie novej miestnej akčnej skupiny so zámerom
o uchádzanie sa o nenávratné finančné prostriedky v rámci programu LEADER. Na základe
týchto iniciatív vzniklo Občianske združenie Agroprameň so sídlom v Lehniciach. Ako člen
Mikroregiónu Dunajská magistrála máme možnosť prihlásiť sa do tohto združenia a máme
možnosť prizvať si partnerov z našej obce, ktorí budú tiež prihlásení za členov občianskeho
združenia. Za našu obec budú prihlásení ako partneri Urbariát Rohovce a Poľovnícke
združenie Jastrab Rohovce. V závere svojho vystúpenia predložil stanovy občianskeho
združenia a organizačnú štruktúru miestnej akčnej skupiny.
Poslanci v pomere 9 za / 0 proti/ 0 zdržal sa hlasovania schválili vstup obce do
občianskeho združenia s názvom Agroprameň so sídlom 930 37 Lehnice č. 89 a zároveň
schvaľuje zaradenie obce do územia verejno-súkromného partnerstva.

Uznesenie č. 207
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
schvaľuje
vstup obce do občianskeho združenia s názvom Agroprameň so sídlom 930 37 Lehnice č.
89 a zároveň schvaľuje zaradenie obce do územia verejno-súkromného partnerstva.

Nakoľko na programe viac bodov nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a
ukončil mimoriadne zasadnutie.
Starosta obce:
Bc. Eugen Horváth

Overovatelia:
.................................................................
Dezider Pálffy
.................................................................
Gašpar Horváth

Zapísala:
Vasová

