Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 28.11.2018 v zasadačke obecného
úradu v Novom Salaši o18,00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hymna SR
Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným starostom
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Vystúpenie starostu
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu.
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov.
Určenie platu starostu obce.
Rôzne
Diskusia
Záver

Otvorenie rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce Ing. Andrea
Michalková.

K bodu 1 – 2
Úvodom zasadnutia zaznela hymna SR. Po hymne starostka obce predniesla program rokovania
Obecného zastupiteľstva.
K bodu 3
Za zapisovateľku bola určená pani Veronika Tomková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutý
pán Ján Urban a pán Martin Kallai:
Hlasovanie:
Prítomní:

5

Neprítomní:

0

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Jaroslav Dibďák, Lukáš Jacko, Martin Kallai, Veronika Tomková, Ján Urban

Jaroslav Dibďák, Lukáš Jacko, Martin Kallai, Veronika Tomková, Ján Urban

K bodu 4
Podpredsedníčka volebnej komisie p. Michaela Bačová oznámila prítomných s výsledkami volieb
starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdala osvedčenie novozvolenej starostke
a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
K bodu 5
Novozvolená starostka obce zložila sľub starostu obce, prevzala insígnie a vedenie ustanovujúceho
zasadnutia.
K bodu 6
Poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva zložili sľub poslancov.
K bodu 7
Novozvolená starostka obce vystúpila so svojim príhovorom, v ktorom poďakovala za dôveru
a hlasy v komunálnych voľbách. Vyzvala poslancov k činnosti počas nasledujúceho volebného
obdobia.
K bodu 8
Schválil sa jednohlasne program ustanovujúceho zasadnutia.
Hlasovanie:
Prítomní:

5

Neprítomní:

0

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Jaroslav Dibďák, Lukáš Jacko, Martin Kallai, Veronika Tomková, Ján Urban

Jaroslav Dibďák, Lukáš Jacko, Martin Kallai, Veronika Tomková, Ján Urban

K bodu 9
Starostka oboznámila poslancov o poverení na výkon funkcie zástupcu starostu pani Veroniku
Tomkovú.
K bodu 10
Starostka oboznámila poslancov o poverení pána Jána Urbana, ako poslanca, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu 11
V bode 11 boli zriadené a odsúhlasené tieto komisie obecného zastupiteľstva :
Komisia finančná, správy obecného majetku a územného plánovania. Predseda : Veronika
Tomková, členovia : ostatní poslanci
Komisia priestupkov, verejného poriadku a dopravnej prevencie. Predseda : Ján Urban, členovia :
ostatní poslanci

Komisia životného prostredia. Predseda : Lukáš Jacko, členovia : ostatní poslanci
Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov územnej samosprávy.
Predseda : Martin Kallai, členovia : ostatní poslanci
Komisia kultúry, športu a mládeže. Predseda : Jaroslav Dibďák, členovia : ostatní poslanci
K bodu 12
V bode 12 bol určený plat starostu obce vo výške základného platu, a to ako súčin priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky za rok 2017 a násobku koeficienta podľa §4 ods. 1 s účinnosťou odo
dňa zloženia sľubu. Pracovný úväzok 100%, rozsah výkonu „1“.
K bodu 13 a 14
V bode 13 členova OZ diskutovali o súčasnej situácii v obci. Starostka obce predniesla členom OZ
plán aktivít, ktoré chce vykonať spolu s aktivačnými pracovníkmi.
K bodu 15
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za ich účasť na ustanovujúcom zasadnutí
a ukončila zasadnutie.
V Novom Salaši, dňa 28.11.2018

Overovatelia zápisnice:

............................................
Ján Urban

............................................
Martin Kallai
........................................................
Ing. Andrea Michalková
starostka obce Nový Salaš

............................................
Veronika Tomková
zapisovateľka

