Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Zubáku konaného dňa 11.01.2011
v zasadačke Obecného úradu.

Obsah :
Štátna hymna
Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
Zloženie sľubu novozvoleného starostu a odovzdanie
insígnií
6. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
7. Vystúpenie novozvoleného starostu
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
9. Vymenovanie zástupcu starostu obce
10. Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov
a členov komisií
11. Návrh na zriadenie komisií pri OZ, voľba ich
predsedov a členov komisií
12. Návrh a schválenie platu starostu obce
13. Diskusia
14. Návrh uznesenia a jeho schválenie
15. Záver
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Zápisnica

č.1/2011

Napísaná dňa 11.01.2011 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
v zasadačke Obecného úradu v Zubáku o 17.00 hod.
P r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny počtom 7 poslanci
Program :
1. Štátna hymna
2. Otvorenie zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a odovzdanie insígnií
6. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
7. Vystúpenie novozvoleného starostu
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
9. Vymenovanie zástupcu starostu obce
10. Voľba mandátovej komisie, návrhovej a volebnej
11. Návrh na zriadenie komisií pri OZ, voľba ich predsedov a členov
komisií
12. Návrh a schválenie platu starostu obce
13. Diskusia
14. Návrh uznesenia a jeho schválenie
15. Záver
Prvé ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol
Miroslav Bednár – starosta obce, ktorý prítomných privítal a oboznámil s programom
ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. Ďalej konštatoval, že:
a) zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zubáku bolo riadne a včas písomne i verejne
zvolané
b) z počtu 7 poslancov je prítomných 7 poslancov, preto Obecné zastupiteľstvo je
v zmysle § 1 Zák.č.369/90 Zb. uznášania schopné
c) písaním zápisnice poveruje p. Bulkovú Vieru - pracovníčku OcÚ
d) za overovateľov zápisnice navrhol Mgr. Valachovú Ivanu a Ing. Martiša Vladimíra
K bodu č.4
Správu o priebehu a výsledku volieb do orgánov samosprávy obce predniesla predsedkyňa
miestnej volebnej komisie p. Gelová Alena.
Výsledky o platnosti volieb poslancov a starostu obce potvrdil predseda mandátovej komisie
Bc. Sedláčková Andrea. Správa je priložená k zápisnici.
K bodu č.5 a 6
Zloženie sľubu poslancov a starostu obce.
Text sľubu prečítal novozvolený starosta obce Mgr. David Miroslav. Po zložení a podpísaní
sľubu novozvoleného starostu obce odovzdal odstupujúci starosta obce Miroslav Bednár
insígnie novozvolenému starostovi Mgr. Davidovi Miroslavovi.

-2Po tomto zložili sľub novozvolení poslanci do rúk starostovi obce Mgr. Davidovi
Miroslavovi, ktorý viedol ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva podľa schváleného
programu.
K bodu č.7
Novozvolený starosta obce Mgr. David Miroslav predniesol príhovor starostu obce.
(Príhovor je priložený).
K bodu č.8
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili 7 hlasmi program obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 9
Starosta obce Mgr. David Miroslav predložil návrh zástupcu starostu obce.
Za zástupcu starostu obce bol menovaný.
K bodu č.10
Starosta obce ďalej predložil návrhy na voľbu mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.
Do mandátovej komisie boli zvolení: Bc. Sedláčková Andrea, Gelo Pavol, Ing. Martiš
Vladimír
Do volebnej komisie boli zvolení: Mgr. Valachová Ivana , Ing. Kanderka Peter,
p. Miroslav Krchňávek
Do návrhovej komisie boli zvolení: Bc. Sedláčková Andrea, p. Gelo Pavol,
Ing. Martiš Vladimír
K bodu č. 11
Návrh na zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva a voľbu ich predsedov predniesla
predsedkyňa volebnej komisie Mgr. Valachová Ivana.
Volebná komisia doporučila Obecnému zastupiteľstvu pre budúce obdobie zvoliť dve komisie
a to :
1) Komisiu finančno-plánovaciu, pre Správu obecného majetku, výstavbu, územné
plánovanie, verejné služby a sociálne veci
2) Komisiu pre kultúru, šport, obchod, životné prostredie, poľnohospodárstvo, lesné
a vodné hospodárstvo a ochranu verejného poriadku.
1/ Komisia finančno-plánovacia, pre Správu obecného majetku, výstavbu, územné
plánovanie, verejné služby a sociálne veci:

Ing. Kanderka Peter
Bc. Sedláčková Andrea
p. Zuzík Tibor

-

predseda komisie
člen komisie
člen komisie

-32/ Komisia pre školstvo, kultúru, šport, obchod, životné prostredie,
poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo a ochranu verejného poriadku:
Mgr. Valachová Ivana
- predseda komisie
p. Miroslav Krchňávek
- člen komisie
Ing. Martiš Vladimír
- člen komisie
Predložené návrhy boli jednohlasne schválené.
K bodu č. 12
Návrh platu starostu obce predložil Tibor Zuzík.
Mesačný plat starostu obce bol schválený v sume 1363 € .
K bodu č. 13
Diskusia.
V diskusii bola prejednaná žiadosť Miroslava Bednára – odstupujúceho starostu
o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za r. 2010 – 6 dní.
Poslanci preplatenie dovolenky jednohlasne schválili.
K bodu č. 14
Návrh uznesenia predniesla Viera Bulková – pracovníčka OcÚ a Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní prijíma :
Uznesenie č. 1 -6 /2011, ktoré je priložené k zápisnici.
Záver ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva uskutočnil starosta obce Mgr.
David Miroslav, kde poprial všetkým veľa zdravia , pokojnú atmosféru , príjemné spolužitie
a veľa úspechov do spoločnej práce pre prospech všetkých občanov, poďakoval za účasť
a zasadnutie ukončil.
Zapísala: Bulková Viera – pracovníčka OcÚ
Overovatelia zápisnice : Mgr. Valachová Ivana
Ing. Martiš Vladimír

..................................
.................................
.................................

v Zubáku: 11.01.2011

Mgr. David Miroslav
starosta obce

