OBEC DEDINKY
Dedinky 79, 049 73 Dedinky, IČO: 00328171, DIČ: 2020961228

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva Dedinky dňa 28.11.2018

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny

I. časť:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce – predsedníčka MVK v zastúpení
podpredsedníčkou Miestnej volebnej komisie Annou Sarnovskou.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva

II. časť:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Príhovor starostu
Informácia o poverení výkonom funkcie zástupcu starostu
Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Návrh na zriadenie komisií OZ a voľba ich predsedov
Návrh na určenie platu starostu
Záver
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I. Časť programu
1. Otvorenie zasadania
Starosta obce Milan Červenka privítal všetkých prítomných, novozvolených poslancov,
podpredsedníčku Miestnej volebnej komisie Annu Sarnovskú, a poslancov za minulé volebné obdobie.
Predsedníčka Miestnej volebnej komisie pani Lívia Liptáková ospravedlnila svoju neúčasť na zasadaní so
zdravotných dôvodov.
Starosta obce oboznámil prítomných s 1. časťou programu rokovania OZ.
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce – pani Anna Sarnovská,
podpredsedníčka Miestnej volebnej komisie.
3. Zloženie sľubu starostu obce.
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva.
Uvedené body rokovania vychádzajú zo zákona o obecnom zriadení, preto sa o týchto bodoch nebude
hlasovať.
Starosta následne vyhlásil zasadanie Obecného zastupiteľstva obce Dedinky za otvorené
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Starosta určil za zapisovateľku z dnešného zasadania Mgr. Milenu Kollárikovú.
Za overovateľov zápisnice určil Petra Grofčíka a Dušana Sökeho.

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce. predsedníčka MVK v zastúpení
Podpredsedníčka Miestnej volebnej komisie Anna Sarnovská informovala poslancov o výsledku volieb
starostu obce a poslancov OZ, ktoré sa konali dňa 10.11.2018.
Konštatoval, že za starostu obce bol zvolený Milan Červenka s počtom 125 hlasov.
Za poslancov OZ boli zvolení :
Volebný obvod 1 :
Helena Šlejzáková – 66 hlasov, Miroslav Majerčák – 65 hlasov, Maroš Korfanta – 57 hlasov.
Volebný obvod 2 :
Ing. Saskia Kisová – 32 hlasov, Mgr. Anton Horváth – 30 hlasov.

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a vedenia ustanovujúceho zasadania
OZ obce Dedinky
Doterajšia zástupkyňa starostu obce Mgr. Milena Kolláriková prečítala sľub starostu. Zvolený starosta
potvrdil tento sľub slovom „sľubujem“ a svojim podpisom pod text sľubu na osobitnom liste.

5. 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.
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II. Časť programu
1. Schválenie programu .
Program ustanovujúceho zasadania OZ dostali poslanci v pozvánke na zasadanie dňa 21.11.2018.
Starosta vyzval poslancov na hlasovanie o programe zasadania.

Poslanci program zasadania schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

2. Voľba návrhovej komisie
Starosta určil návrhovú komisiu v zložení : Miroslav Majerčák a Maroš Korfanta. Zloženie komisie
poslanci schválili.

Poslanci schválili zloženie návrhovej komisie.
Hlasovanie
Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

3. Príhovor starostu obce
Starosta obce predniesol príhovor v ktorom sa poďakoval doterajším poslancom OZ za prácu počas ich
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.

4. Poverenie výkonom funkcie zástupcu starostu
Na základe zákona 369/90 Zb. Z § 13b ods.1 ako starosta obce poverujem , aby ma vo funkčnom období
zastupovala pani poslankyňa Ing. Saskia Kisová. Písomné poverenie s určeným rozsahom bude
odovzdané zástupkyni starostu do 60 dní od dnešného dňa
5. Návrh na zriadenie Obecnej rady.
Starosta obce sa spýtal poslancov na ich názor týkajúci sa zriadenia Obecnej rady. Poslanci vo
všeobecnosti vyjadrili stanovisko, že zriadenie Obecnej rady nie je potrebné a toto stanovisko sa príjme
uznesením o neschválení zriadenia Obecnej rady.

Poslanci neschválili zriadenie Obecnej rady.
Hlasovanie
Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0
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Zdržal sa : 0

6. Návrh na zriadenie komisií OZ.
Starosta obce sa spýtal poslancov na ich názor týkajúci sa zriadenia komisií OZ . Poslanci vyjadrili
stanovisko, že zriadenie komisií OZ nie je potrebné a toto stanovisko sa príjme uznesením
o neschválení zriadenia komisií.

Poslanci neschválili zriadenie komisií OZ.
Hlasovanie
Prítomní : 5

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Komisia ochrany verejného záujmu podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
Členovia komisie : Helena Šlejzáková (poslankyňa OZ), Miroslav Majerčák (poslanec OZ), Maroš
Korfanta (poslanec OZ), Ing. Saskia Kisová (poslankyňa OZ), Mgr. Anton Horváth (poslanec OZ)
7. 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 v sume 1 422 € .

Poslanci plat starostu schválili.
Hlasovanie
Prítomní : 5

8.

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

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

Mgr. Milena Kolláriková

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

Overovatelia zápisnice :

Dušan Söke

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

Peter Grofčík

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

V Dedinkách, 28.11.2018

Milan Červenka
starosta obce
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