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                    OBEC JELKA 
Obecný úrad, Mierová ul. 959/17, 925 23 Jelka 

 
 

 

Z á p i s n i c a 
 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke,  

konaného dňa 22.11.2022, o 18.00 hod.  

v miestnom podnikateľskom inkubátore 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 22.11.2022 
 

1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia. 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom  

novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

f) Vystúpenie starostu. 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

4. Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva v Jelke vykonávaním sobášnych 

a pohrebných obradov. 

5. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov. 

6. Určenie platu starostu obce.  

7. Diskusia. 

8. Záver. 
 

 

K bodu č. 1  programu – Úvodné náležitosti 

Na úvod ustanovujúceho zasadnutia OZ zaznela hymna SR. Zasadnutie obecného zastupiteľstva 

obce Jelka otvoril a viedol starosta obce, Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 

slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poďakoval poslancom 

a zamestnancom obce za úspešnú spoluprácu a občanom za účasť na voľbách.   

Starosta obce, Ing. Gabriel Kiš určil za zapisovateľa Melindu Németh a za overovateľov Štefana 

Bohonya a Mgr. Richarda Hakszera, PhD. 
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Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo informáciu o výsledkoch 

volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré prečítala predsedníčka miestnej volebnej komisie 

Agneša Madarásová. Pani Madarásová informovala o oficiálnych výsledkoch volieb konaných 

dňa 29.10.2022.  

Za starostu obce bol zvolený Ing. Gabriel Kiš s počtom platných hlasov 886. 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných 

hlasov:  

Peter Török, 954 platných hlasov  

Štefan Bohony, 912 platných hlasov 

Richard Hakszer, Mgr., PhD., 755 platných hlasov 

Zoltán Szabó, 737 platných hlasov 

Ladislav Ravasz, 684 platných hlasov 

Erik Márton, Mgr., 652 platných hlasov 

Tomáš Ruman, Ing., 619 platných hlasov 

Attila Tamás, Bc., 590 platných hlasov 

Zoltán Márton, Ing., 571 platných hlasov 

Matilda Némethová, 559 platných hlasov 

Alžbeta Polomová, 533 platných hlasov. 

 

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy 

obcí tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Starosta obce Ing. Gabriel Kiš zložil sľub starostu obce. Svojím podpisom potvrdil zloženie sľubu 

podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 13 (2). Predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala 

osvedčenie starostu obce a zablahoželala starostovi. 

Starosta obce požiadal poslancov OZ, aby predstúpili k predsedníckemu stolu a po prečítaní textu 

sľubu potvrdili zloženie sľubu svojím podpisom v znení § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  

Poslanci Štefan Bohony, Richard Hakszer, Mgr., PhD., Zoltán Szabó, Ladislav Ravasz, Erik 

Márton, Mgr., Tomáš Ruman, Ing., Attila Tamás, Bc., Zoltán Márton, Ing. a Matilda Némethová 

zložili zákonom predpísaný sľub aj v maďarskom jazyku.  

Predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala osvedčenia poslancom obecného 

zastupiteľstva a zablahoželala poslancom. 

 

Po zložení sľubu poslancov starosta obce, Ing. Gabriel Kiš skonštatoval, že je prítomných 11 

poslancov, tzn. zastupiteľstvo je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. 

 

Starosta obce, Ing. Gabriel Kiš pokračoval slávnostným príhovorom. 

 

„Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, milí prítomní hostia. 

 

Dovoľte mi, aby som sa v prvom rade poďakoval všetkým obyvateľom našej obce za účasť 

v komunálnych voľbách. Chcel by som poďakovať za dôveru, ktorú mi občania opätovne vyjadrili. 

Obhájiť svoj mandát je ťažšie ako ho získať po prvý krát. A o to viac ma teší, že v týchto voľbách 

mi dalo svoju dôveru ešte viac občanov ako v tým minulých. Získal som viac hlasov, ako všetci 

moji protikandidáti spolu. Je to teda veľmi silný mandát a vnímam ho ako spokojnosť a súhlas 

väčšiny občanov s vývojom a smerovaním našej obce.  

 

Dovolím si v krátkosti zhodnotiť predchádzajúce štyri roky, ktoré boli veľmi náročné, ale súčasne 

pre našu obec úspešné. Čelili sme mnohým výzvam a zavádzali sme mnoho noviniek. Podarilo sa 
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nám zrekonštruovať obecný úrad, hasičskú zbrojnicu, čakárne a sociálne zariadenia zdravotného 

strediska, priestory futbalového štadiónu, zrekonštruovať všetky toalety v základnej škole, 

vybudovať parkoviská a opraviť vonkajšie plochy, postaviť toalety na cintoríne,  opravovať cesty, 

vybaviť kultúrny dom novým zariadením a technikou, vymeniť autobusové zastávky, vybaviť obec 

novými vozovým parkom, nástrojmi a náradím, vybudovať slávnostnú sálu v ktorej sa teraz 

nachádzame, zásadne zmeniť výzor našej obce výsadbou stromov, alejí a prvkov vonkajšej 

architektúry, kompletne sme zmenili a vylepšili odpadové hospodárstvo obce, budujeme parky, 

ihriská, získali sme príspevky na byty, komunitné centrum a boli sme úspešní v mnohých 

projektoch, organizovali sme nielen tradičné ale aj nové kultúrne podujatia a ešte oveľa viac. 

Vďaka kvalitným a úspešným projektom a cieľavedomému manažmentu obce sme posilnili každý 

aspekt fungovania našej dediny. Pracovali sme predvídavo s dôrazom na detail. A to odlišuje tých 

úspešných od ostatných. Áno, ak to jednoducho zhrniem, máme za sebou štyri úspešné roky, ktoré 

posunuli našu obec zásadne vpred. Som na to hrdý a som rád, že to obyvatelia našej obce ocenili. 

Toto všetko sa podarilo dosiahnuť aj vďaka práci zamestnancov našej obce s ktorými sme vytvorili 

dobrý tím a samozrejme v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva, ktorá bola veľmi 

dobrá a korektná, za čo im veľmi pekne ďakujem. Pevne dúfam, že spolupráca s poslancami 

novozvoleného obecného zastupiteľstva bude taktiež v podobnom duchu, kde jediným a spoločným 

cieľom bude ďalší rozvoj našej obce.  

 

Dovoľte mi, aby som sa teraz znovu zvlášť poďakoval za spoluprácu poslancom predchádzajúceho 

obecného zastupiteľstva. Ďakujeme za všetko, čo ste pre našu obec vykonali a za vaše rozhodnutia 

v prospech našej obce. Za čas strávený nad problémami obce, za vaše nápady, prácu, účasť na 

verejných akciách a za každú dobrú myšlienku. Verím, že aj po ukončení vašich mandátov budete 

v obci činní a naďalej sa budete zapájať do verejného života. Na znak vďaky, sme si dovolili pre 

vás pripraviť malé pozornosti. Poprosil by som vás, aby ste si ich na vyzvanie prišli prevziať. 

 

A teraz mi dovoľte osloviť vás,  novozvolené poslankyne a poslancov obecného zastupiteľstva. 

V prvom rade vám blahoželám k vašim volebným výsledkom a k získaniu mandátu poslanca 

obecného zastupiteľstva. S týmto mandátom sa spája veľká zodpovednosť. Vo vašich rukách 

nebude iba budúcnosť vašich voličov, ale všetkých občanov našej obce bez rozdielu národnosti či 

vierovyznania. Prosím, aby ste na toto nikdy nezabúdali. Pred chvíľou ste zložili sľub poslanca. 

Nie sú to len obyčajné slová. Je to obrovský záväzok, ktorý je niekedy náročné dodržať pod tlakom 

verejnosti a rôznych záujmov jednotlivcov, s ktorými sa budú na vás mnohí obracať. Byť 

nestranným a dodržiavať všetky pravidlá a zákony na ktoré sme pred chvíľou všetci prisahali sa 

v skutočnom, reálnom živote častokrát stretáva s veľkým nepochopením a odporom. No môžem 

vás ubezpečiť, že vo mne máte v tejto oblasti absolútnu oporu. Prosím, nikdy nedopustite, aby sa 

vaše osobné záujmy a vaše vzťahy dostali pred záujmy a potreby našej obce. Od dnes musíte 

myslieť pri rozhodovaní len a len na dobro našej obce. Musíte si uvedomiť, že od dnešného dňa sú 

na vás ukladané oveľa vyššie požiadavky, ako na ostatných občanov. Od dnes musíte byť vzormi 

pre svojich spoluobčanov a to vo všetkých aspektoch života. V etike, komunikácii a dodržiavaní 

všetkých zákonov a nariadení obce. Verte mi, nie je to jednoduché. Viem o čom hovorím. 

Dodržiavanie zákonov, pravidiel je alfou a omegou základov spoločnosti. Ja sa nimi riadim, vždy 

budem a budem to vyžadovať aj od vás. Je to v záujme nás všetkých, lebo takto si dokážeme udržať 

integritu a čistý štít. Morálka, zodpovednosť, zmysel pre spravodlivosť sú neoddeliteľnou súčasťou 

môjho súkromného života aj pracovného života. Pevne verím, že tieto zásady zdieľame. Verím 

v našu úspešnú, férovú a plodnú spoluprácu v nadchádzajúcich štyroch rokoch v priateľskej 

atmosfére a vzájomnej úcte. Ja urobím všetko pre to, aby to tak bolo, aby naša obec naďalej 
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napredovala míľovými krokmi. K tomuto všetkému nám držím palce. Prajem vám k tomu veľa síl 

a odhodlania.“ 

 

Po skončení slávnostného príhovoru starosta obce predložil návrh na prijatie uznesení, ktorými 

zastupiteľstvo vezme na vedomie výsledky volieb a skonštatuje, že novozvolený starosta 

a novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub. 

 
 

 

K bodu č. 2 programu – Schválenie programu zasadnutia 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia na schválenie: 

1. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

2. Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva v Jelke vykonávaním sobášnych a pohrebných 

obradov. 

3. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov. 

4. Určenie platu starostu obce.  

5. Diskusia. 

6. Záver. 

 

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe. 

Program zasadnutia OZ bol poslancami jednohlasne schválený.  

 

K bodu č. 3 programu – Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce, Ing. Gabriel Kiš v krátkosti vysvetlil prítomným význam poverenia poslanca 

zvolávaním a vedením zasadnutia a navrhol OZ poveriť poslanca Ing. Tomáša Rumana 

zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, 

ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 

 

Poslanec OZ Ing. Tomáš Ruman sa vyjadril, že poverenie prijíma. Poslanci OZ schválili poverenie 

poslanca Ing. Tomáša Rumana. 

 

 

K bodu č. 4 programu – Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva v Jelke vykonávaním 

sobášnych a pohrebných obradov. 

Starosta obce predniesol návrh na poverenie poslancov obecného zastupiteľstva v Jelke 

vykonávaním sobášnych a pohrebných obradov. Navrhol poveriť poslanca Ing. Tomáša Rumana 

a poslankyňu Matildu Némethovú. Poslanec Peter Török vyjadril svoju nespokojnosť s návrhom 

a na doplnenie dodal, že novozvolení poslanci OZ sa zúčastnili pracovnej porady, kde si už 

predbežne rozdelili jednotlivé funkcie, resp. úlohy. Na vykonávanie sobášnych obradov navrhujú 

poslanca Ing. Zoltána Mártona a na vykonávanie pohrebných obradov poslanca Zoltána Szabóa. 

Starosta obce vysvetlil, že poverenie sa nedá rozdeliť na jednotlivé činnosti a vzťahuje sa na obe 

činnosti súčasne a to len v prípade, ak sa starosta nemôže zúčastniť týchto obradov. Po krátkej 
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diskusii poslanci prijali návrh starostu, následne starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie 

o poverení poslancov obecného zastupiteľstva v Jelke vykonávaním sobášnych a pohrebných 

obradov, menovite o poverení poslanca Ing. Tomáša Rumana a poslankyni Matildy Némethovej. 

Predmetný návrh bol poslancami schválený. 

 

K bodu č. 5 programu – Zriadenie komisií a voľba ich členov 

Starosta obce informoval prítomných, že OZ zriaďuje komisie ako svoje stále poradné, iniciatívne 

a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným 

zastupiteľstvom. OZ zriaďuje: 

Komisiu pre verejnú bezpečnosť 

Komisiu pre mládež, šport a školstvo 

Komisiu pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu 

Komisiu pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo 

Komisiu pre sociálne veci 

Komisiu pre ochranu životného prostredia 

Komisiu pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami. 

 

Následne predniesol svoj návrh na predsedov jednotlivých komisií, a to: 

Za predsedu komisie pre verejnú bezpečnosť navrhol poslanca Ladislava Ravasza, za tajomníka 

poslanca Ing. Zoltána Mártona; 

Za predsedu komisie pre mládež, šport a školstvo navrhol poslanca Petra Töröka, za tajomníka 

poslanca Bc. Attilu Tamása; 

Za predsedu komisie pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu poslanca Ing. Tomáša Rumana; 

Za predsedu komisie pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo poslanca Mgr. Richarda 

Hakszera PhD.; 

Za predsedu komisie pre sociálne veci navrhol poslankyňu Matildu Némethovú, za tajomníčku 

poslankyňu Alžbetu Polomovú; 

Za predsedu komisie pre ochranu životného prostredia poslanca Štefana Bohonya, za tajomníka 

poslanca Mgr. Erika Mártona; 

Za predsedu komisie pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami poslanca Zoltána 

Szabó. 

 

Poslanci Peter Török a Ladislav Ravasz opätovne vyjadrili nespokojnosť s návrhom a zdôraznili, 

že novozvolení poslanci OZ sa zúčastnili pracovnej porady, kde si jednotlivé komisie rozdelili 

nasledovne: 

Za predsedu komisie pre verejnú bezpečnosť navrhujú poslanca Ladislava Ravasza, za tajomníka 

poslanca Štefana Bohonya; 

Za predsedu komisie pre mládež, šport a školstvo navrhol poslanca Štefana Bohonya, za tajomníka 

poslanca Bc. Attilu Tamása; 

Za predsedu komisie pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu poslanca Ing. Tomáša Rumana, za 

tajomníka poslanca Petra Töröka; 

Za predsedu komisie pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo poslanca Mgr. Richarda 

Hakszera PhD., za tajomníka poslanca Ing. Zoltána Mártona; 

Za predsedu komisie pre sociálne veci navrhol poslanca Zoltána Szabó, za tajomníčku poslankyňu 

Matildu Némethovú; 
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Za predsedu komisie pre ochranu životného prostredia poslankyňu Alžbetu Polomovú, za 

tajomníka poslanca Mgr. Richarda Hakszera PhD.; 

Za predsedu komisie pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami poslankyňu 

Matildu Némethovú, za tajomníka poslanca Ing. Tomáša Rumana. 

Starosta obce vysvetlil, že svoj návrh starostlivo zvážil a predsedov a tajomníkov navrhol v súlade 

s predpokladmi jednotlivých poslancov. Zároveň uviedol, že do jednotlivých komisií sa môže 

dostať každý poslanec, ak o to požiada predsedu komisie. Skonštatoval, že oba návrhy sú veľmi 

podobné a nemal proti návrhu poslancov námietky.  

Mgr. Mária Tomovičová, hlavná kontrolórka obce Jelka podotkla, že je nutné zriadiť aj komisiu 

pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Na vysvetlenie dodala, 

že ak sú v zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, 

komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného 

zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet 

nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo 

politického hnutia s najvyšším počtom poslancov. Každý starosta a vedúci zamestnanci musia 

podať majetkové priznanie, ktoré skúma táto komisia. 

Poslanci OZ po krátkej diskusii navrhli do komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov za členov poslanca Mgr. Erika Mártona, poslanca Ladislava 

Ravasza a poslanca Petra Töröka. 

Poslanci OZ jednohlasne schválili zriadenie:   

Komisie pre verejnú bezpečnosť 

Komisie pre mládež, šport a školstvo 

Komisie pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu 

Komisie pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo 

Komisie pre sociálne veci 

Komisie pre ochranu životného prostredia 

Komisie pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami a 

Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

 

Poslanci OZ zvolili: 

za predsedu komisie pre verejnú bezpečnosť poslanca Ladislava Ravasza, za tajomníka poslanca 

Štefana Bohonya; 

za predsedu komisie pre mládež, šport a školstvo poslanca Štefana Bohonya, za tajomníka 

poslanca Attilu Tamása; 

za predsedu komisie pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu poslanca Ing. Tomáša Rumana, za 

tajomníka poslanca Petra Töröka; 

za predsedu komisie pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo poslanca Mgr. Richarda 

Hakszera PhD., za tajomníka poslanca Ing. Zoltána Mártona; 

za predsedu komisie pre sociálne veci poslanca Zoltána Szabó, za tajomníčku poslankyňu Matildu 

Némethovú; 

za predsedu komisie pre ochranu životného prostredia poslankyňu Alžbetu Polomovú, za 

tajomníka poslanca Mgr. Richarda Hakszera PhD.; 
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za predsedu komisie pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami poslankyňu 

Matildu Némethovú, za tajomníka poslanca Ing. Tomáša Rumana. 

za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

poslanca Mgr. Erika Mártona a za členov komisie poslanca Ladislava Ravasza a poslanca Petra 

Töröka. 

 

K bodu č. 6 programu – Určenie platu starostu obce 

V zmysle § 7 odsek 2 Zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest nárok na plat starostovi nezaniká, ak bol starosta do funkcie 

opätovne zvolený. Z toho dôvodu je tento bod rokovania ukončený. 

 

K bodu č. 7 programu – Diskusia 

Do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil. 

 

K bodu č. 8 programu – Záver  

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu 

starosta obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť, ukončil 

zasadnutie OZ a pozval prítomných na malé občerstvenie.  

 

 

 

 

Ustanovujúce zasadnutie OZ prebiehalo od 18:00 do 19:30 hod. 

 

 

 

 

 

Ing. Gabriel Kiš 

    starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice:   Štefan Bohony 

                                         Mgr. Richard Hakszer, PhD. 

Zapisovateľka:   Melinda Németh  
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U Z N E S E N I A 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke,  

zo dňa 22.11.2022  

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 

2. Poverenie poslanca ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

3. Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva v Jelke vykonávaním sobášnych a pohrebných 

obradov. 

4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií. 

5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 

 

 

1. Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 1.,/2022/OZ - ustanovujúce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jelke 

 

a) berie na vedomie  

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 

b) konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce Ing. Gabriel Kiš zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: 

Štefan Bohony 

Mgr. Richard Hakszer PhD. 

Mgr. Erik Márton 

Ing. Zoltán Márton 

Matilda Némethová 

Alžbeta Polomová 

Ladislav Ravasz 

Ing. Tomáš Ruman 

Zoltán Szabó 

Bc. Attila Tamás 

Peter Török 

 

Uznesenie bolo podpísané. 

 

 

2. Poverenie poslanca ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 2.,/2022/OZ-ustanovujúce: 

 



9 

Obecné zastupiteľstvo v Jelke  

 

poveruje  

 

poslanca Ing. Tomáša Rumana zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 

prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovalo: 10   Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

 

3. Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva v Jelke vykonávaním sobášnych a pohrebných 

obradov. 

 

Uznesenie č. 3.,/2022/OZ - ustanovujúce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jelke 

 

poveruje 

 

Ing. Tomáša Rumana 

Matildu Némethovú 

vykonávaním sobášnych a pohrebných obradov. 

 

Hlasovalo: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa:  2  

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

 

4.Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií. 

 

Uznesenie č. 4.,/2022/OZ - ustanovujúce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jelke 

 

a) zriaďuje 

Komisiu pre verejnú bezpečnosť 

Komisiu pre mládež, šport a školstvo 

Komisiu pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu 

Komisiu pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo 

Komisiu pre sociálne veci 

Komisiu pre ochranu životného prostredia 

Komisiu pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami 

Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 

Hlasovalo: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

b) volí 

za predsedu komisie pre verejnú bezpečnosť: Ladislav Ravasz (tajomník: Štefan Bohony) 

za predsedu komisie pre mládež, šport a školstvo: Štefan Bohony (tajomník: Bc. Attila Tamás) 

za predsedu komisie pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu: Ing. Tomáš Ruman (tajomník: Peter 

Török) 
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za predsedu komisie pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo: Mgr. Richard Hakszer PhD. 

(tajomník: Ing. Zoltán Márton) 

za predsedu komisie pre sociálne veci: Zoltán Szabó (tajomníčka: Matilda Némethová) 

za predsedu komisie pre ochranu životného prostredia: Alžbeta Polomová (tajomník: Mgr. Richard 

Hakszer PhD.) 

za predsedu komisie pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami: Matilda 

Némethová (tajomník: Ing. Tomáš Ruman) 

za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: 

Mgr. Erik Márton a za členov komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov: Ladislav Ravasz a Peter Török 

 

Hlasovalo: 11  Za: 11  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

c) poveruje predsedov komisií predložením návrhu členov komisií na najbližšie zasadnutie 

obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovalo: 11   Za: 11   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené a podpísané. 

 

 


