Zápisnica

č. 10/2018

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 21.12.2018
________________________________________________________________
Prítomní : Ing.Dušan Galdun, Peter Horváth, Ing.Cyril Krajňák, Milan Mačo, Tomáš Mačo,
Jaroslav Sendža, Ján Šimko

Ustanovujúce zasadnutie OZ sa konalo dňa 21.12.2018 (piatok) o 13,00 hod. v budove
Obecného domu, v súlade s § 12, ods.3 2. vety zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí, odovzdanie osvedčení
poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
4. Uznesenie Ústavného súdu SR č. PL ÚS 54/2018 zo dňa 5.12.2018 – informácia
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu
starostu v súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
9. Diskusia a rôzne
10. Záver
Za zapisovateľku bola určená pracovníčka obce Makarová Janka.
Za overovateľov poslanci Peter Horváth, Ján Šimko.
K bodu č. 3
Výsledky volieb do orgánov samospráv obcí prečítal podpredseda miestnej okrskovej komisie
Peter Sivák.
K bodu č. 4
Informáciu - uznesenie Ústavného súdu SR č. PL ÚS 54/2018 zo dňa 5.12.2018 predniesol
podpredseda MVK, o zdržaní sa vydania osvedčenia o zvolení starostu obce A.G. do
rozhodnutia ÚS vo veci samej.
Nato starosta obce prečítal usmernenie z Ministerstva vnútra ohľadom ďalšieho postupu obce
a ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 5
Novozvolení poslanci slávnostne zložili sľub a prevzali osvedčenia o zvolení poslancov
Obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 53/12/2018 –
Obecné zastupiteľstvo v Žehni
A) berie na vedomie výsledky volieb do obecného zastupiteľstva.
B) konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva : Ing. Dušan Galdun, Peter Horváth, Ing. Cyril Krajňák,
Milan Mačo, Tomáš Mačo, Jaroslav Sendža, Ján Šimko.
K bodu č. 6
Starosta obce predniesol ďalší program ustanovujúceho zasadnutia, ktorí poslanci jednohlasne
odsúhlasili.
Hlasovanie: za ... 7,
proti .... 0,
zdržal sa ... 0
K bodu č. 7
Starosta obce navrhol za poslanca, ktorí bude zvolávať a viesť zasadnutie OZ Sendžu J, ale
poslanec Ing. Krajňák C. navrhol podľa metodického návodu z MV SR poveriť poslanca,
ktorý získal najviac hlasov vo voľbách. Nato poslanci prijali nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 54/12/2018 –
Obecné zastupiteľstvo v Žehni p o v e r u j e
poslanca Ing. Cyril Krajňák zvolávaním a vedením zasadnutí OZ 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.
Hlasovanie:
za ... 7,
proti ... 0,
zdržal sa ... 0
K bodu č. 8
Starosta si určil zástupcu starostu Ing. Dušana Galduna, ktorému odovzdal poverenie.
K bodu č. 9
Diskusia a rôzne – starosta oboznámil prítomných, že ostatné náležitosti ako zriadenie
obecnej rady, zriadenie komisií a voľba členov komisií sa bude konať na nasledujúcom
zasadnutí OZ, a až po doručení rozhodnutia z Ústavného súdu SR.
Starosta obce ukončil zasadnutie, poďakoval prítomným za účasť a poprial pokojné
prežitie Vianočných a Novoročných sviatkov.

Zapísala: Makarová Janka
Overovatelia: Horváth Peter
Šimko Ján

Slavomír Lipták
Starosta obce

