
ZÁPISNICA 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 

dňa 02.01.2015, o 15,30 hod. v KD 

________________________________________________________ 

 
Prítomní – podľa prezenčnej listiny 

 

Program – 1. Úvodné náležitosti 

                      a)   Otvorenie zasadnutia 

                      b)   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                      c)   Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do  

                            obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu 

                      d)   Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie  

                            vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

                      e)   Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

                      f)   Príhovor novozvoleného starostu 

                    2. Schválenie programu zasadnutia 

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

                         viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

                    4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

                    5. Určenie platu starostu obce 

                    6. Diskusia 

                    7. Záver 

 

 

 

 

                                      

                                          Priebeh rokovania 

 
Bod č. 1 

 

 a) Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce, ktorý privítal prítomných.  

 b) Za zapisovateľa bola určená p. M. Geregová, za overovateľov zápisnice p. A. Mičková a  

      p.  T. Koudelíková.  

 c)  Predseda miestnej volebnej komisie Mgr. Denisa Pavlíková prečítala výsledky volieb do    

      obecného zastupiteľstva a výsledok voľby starostu obce. 

 d)  Novozvolený starosta obce Ing. Marián Pavlík zložil zákonom stanovený sľub, prevzal  

      insigie a vedenie ustanovujúceho zasadnutia. 

 e)  Za poslancov obecného zastupiteľstva prečítal zákonom stanovený sľub poslanec   

      Ľubomír Pilný. Ostatní poslanci tento sľub na znak súhlasu podpísali. 

    Sľub starostu obce aj sľub poslancov obecného zastupiteľstva tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 f)  Novozvolený starosta sa prihovoril prítomným. Poďakoval voličom za prejavenú dôveru a  

      obrátil sa na poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou dobrej spolupráce. 

 

 

 

 



Bod č. 2 

 

Prítomní poslanci sa rozhodli, že upravia program v bode č. 4, kde sa zriadia komisie a ich 

predsedovia, ale náplň ich práce a voľba členov sa uskutoční na najbližšom zasadnutí. 

Hlasovanie: všetci za 

 

 

Bod č. 3 

Za poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva bol poverený Ľubomír Pilný. 

Hlasovanie: všetci za 

 

 

Bod č. 4 

V tomto bode programu poslanci spolu starostom obce zriadili nasledovné komisie a ich 

predsedov: 

Komisia na ochranu životného prostredia, ktorej predsedom je Vladimír Ondráško. 

Komisia školstva, kultúry a športu, ktorej predsedom je Tatiana Koudelíková. 

Komisia na ochranu verejného záujmu, ktorej predsedom je Peter Pilný. 

Hlasovanie: všetci za 

 

 

Bod č. 5 

Nasledujúce volebné obdobie bude starosta obce poberať základný plat určený v súlade so 

zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. Nakoľko starosta obce nasledujúce volebné obdobie má 

polovičný úväzok jeho plat činí 685 eur. 

 

Bod č. 6 

V diskusií prítomní zhodnotili, čo sa im podarilo vykonať za uplynulé obdobie, čo treba ešte 

dotiahnuť do konca. 

Poslanci spolu so starostom obce si prešli čo je potrebné v najbližšom období vyriešiť. Preto 

si určili, že najbližšie zasadnutie bude už koncom januára. 

 

Bod č. 7 

Návrh na uznesenie prečítala Marcela Geregová. Návrh na uznesenie bol jednohlasne 

schválený. 

Starosta poďakoval prítomným a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Adriána Mičková                  _________________________ 

                                      

                                          Tatiana Koudelíková            _________________________                                                                         

                                     

 

 

                                                                            

                                                                                  -------------------------------- 

 

                                                                          Ing. Marián Pavlík – starosta obce 


