OBEC DEDINKY
049 73 Dedinky

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Dedinky dňa
12.12.2014

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia .
Schválenie programu zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce.
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce – odovzdanie osvedčenia o zvolení.
Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva - odovzdanie osvedčenia o zvolení.
Príhovor novozvoleného starostu obce.
Voľba návrhovej komisie.
Poverenie poslanca na výkon funkcie zástupcu starostu
Schválenie návrhu VZN č. 30 „O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
11. Určenie platu starostu.
12. Diskusia.
13. Návrh na uznesenie.
14. Záver.

1.

Otvorenie zasadnutia
Ustanovujúce zasadnutie OZ otvoril doterajší starosta obce Milan Ogurčák, ktorý prítomných privítal
a oboznámil s návrhom programu ustanovujúceho zasadania OZ.

2. Schválenie programu zasadnutia.
Starosta obce vyzval poslancov na schválenie programu rokovania ustanovujúceho zasadania OZ.
Poslanci program zasadnutia schválili.
Prítomní : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Milan Ogurčák určil za zapisovateľku Vieru Sarnovskú. Za overovateľov zápisnice navrhol Mgr. Milenu
Kollárikovú a Petra Grofčíka.

4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Dedinky – predseda MVK
Predseda MVK Maximilián Sarnovský informoval poslancov o výsledku volieb starostu obce
a poslancov OZ, ktoré sa konali dňa 15.11.2014. Konštatoval, že za starostu obce bol zvolený Milan
Červenka s počtom 72 hlasov.
Konštatoval, že Mgr. Ivan Tököly sa vzdal mandátu poslanca písomnou formou.
Za poslancov OZ boli zvolení :
Volebný obvod 1 :
Mgr. Milena Kolláriková – 101 hlasov, Ján Porada– 59 hlasov, Milan Andrej – 56 hlasov.
Volebný obvod 2 :
Dušan Söke – 31 hlasov, Peter Grofčík – 29 hlasov.

5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a vedenia ustanovujúceho
zasadania OZ obce Dedinky
Doterajší starosta obce Milan Ogurčák vyzval novozvoleného starostu obce na zloženie sľubu.
Novozvolený starosta obce Milan Červenka potvrdil zloženie sľubu podpisom pod text sľubu napísaného
na osobitnom liste. Doterajší starosta obce Milan OGURČÁK zároveň odovzdal novozvolenému
starostovi insígnie a vedenie prvého zasadnutia OZ. Pri tejto príležitosti poprial Milan Ogurčák
prítomným veľa zdravia a úspechov v ďalšej práci v prospech rozvoja obce.

6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ obce Dedinky
Starosta obce Milan Červenka vyzval poslancov na zloženie sľubu. Poslanci zložili sľub podpisom na
osobitnom liste.
Starosta obce potvrdil, že OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa, nakoľko sa ho zúčastnili všetci poslanci
OZ.

7. Príhovor starostu obce
Starosta obce predniesol príhovor v ktorom sa poďakoval doterajšiemu starostovi Milanovi Ogurčákovi
za doterajšiu prácu počas jeho funkčného obdobia Taktiež sa prihovoril k poslancom OZ, ktorým
zablahoželal k zvoleniu do funkcie poslancov OZ. Vyjadril presvedčenie, že spolupráca bude na dobrej
úrovni k prospechu všetkých obyvateľov obce.
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8. Voľba návrhovej komisie
Starosta zároveň určil návrhovú komisiu v zložení : Ján Porada , Dušan Söke. Zloženie komisie poslanci
schválili.
Prítomní : 5
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 1 , Ján Porada

9. Poverenie poslanca oprávneného zvolávať a viesť rokovania OZ
Poslanci navrhli za poslanca povereného zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v zmysle § 12, zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení Mgr. Milenu Kollárikovú.
Prítomní : 5
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 1, Mgr. Milena Kolláriková

10. Schválenie návrhu VZN č. 30 „O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady“
Návrh bol poslancami OZ schválený.
Prítomní : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0

11. Určenie platu starostu.
OZ obce Dedinky určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Zb. § 3 ods. 1 o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov, plat
starostu obce Dedinky ktorý je súčinom mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve a násobku podľa § 4 ods. 1, ktorý je 1,49.
Prítomní : 5
Za : 4
Proti : 1 , Ján Porada
Zdržal sa : 0

12. Diskusia.
Neboli žiadne príspevky do diskusie.
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13. Návrh na uznesenie.
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu , aby prečítala návrh na uznesenie z ustanovujúceho zasadania
OZ. Predložený návrh uznesení poslanci OZ jednohlasne schválili.
Prítomní : 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0

14. Záver.
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ustanovujúce zasadanie OZ ukončil.

Zapisovateľ :

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

Viera Sarnovská

Overovatelia zápisnice : Mgr. Milena Kolláriková
Peter Grofčík

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

Milan Červenka
starosta obce

V Dedinkách, 12.12.2014

4

