UZNESENIE
č. 1 - 3/2018

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
zo dňa 10.12.2018

UZNESENIE č. 1-3 /2018
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dlhé Klčovo
zo dňa 10.12.2018

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1/ Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva.
2/ Poverenie poslanca zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 piata veta a ods. 6 tretia
veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3/ Návrh na zriadenie komisie obecného zastupiteľstva.

UZNESENIE č.1 /2018
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dlhé Klčovo
zo dňa 10.12.2018

Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1/ Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.
2/ Vystúpenie novozvolenej starostky obce.
3/ Poverenie starostky obce funkciou zástupcu starostky p. Ing. Migaľovú Ivetu. .
B. Konštatuje , že
1/ Novozvolená starostka obce Ľubica Zubková zložila zákonom predpísaný sľub starostu
obce.
2/ Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva :
Iveta Migaľová, Ing.
Ondrej Hric,
Ondrej Michalčo
Ján Migaľ
Ondrej Kulik, Ing.
Róbert Janok
Renáta Šarová
Ján Hlavatý
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Ľubica Zubková
Starostka obce

UZNESENIE č. 2 /2018
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dlhé Klčovo
zo dňa 10.12.2018

Obecné zastupiteľstvo
A. Poveruje
1/ Poslanca Jána Migaľa zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 piata veta a ods. 6 tretia
veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Ľubica Zubková
Starostka obce

UZNESENIE č. 3 /2018
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dlhé Klčovo
zo dňa 10.12.2018

Obecné zastupiteľstvo
A. Zriaďuje
1. Komisia finančná, správy obecného majetku a rozvoja podnikania.
2. Komisia kultúry , školstva , mládeže, športu a sociálnych vecí.
3. Komisia ŽP , regionálneho rozvoja , verejného poriadku, pôdohospodárstva
a vodného hospodárstva.
4. Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa čl.7
ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Ľubica Zubková
Starostka obce

Č . 1/2018

Dňa: 10.12.2018

OBEC DLHÉ KLČOVO

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu
v zasadačke OcÚ

ustanovujúceho zasadnutia OZ , konaného dňa 10.12.2018

Prítomní:

Ľubica Zubková – starostka obce
Andrej Kulik – doterajší starosta obce

Poslanci OZ:

Ing.Iveta Migaľová , Ondrej Hric, Ján Migaľ,
Ing. Ondrej Kulik, Ondrej Michalčo, Róbert Janok
Renáta Šarová, Ján Hlavatý

Ospravedlnení:
Neospravedlnení:
Ostatní prítomní :

Ihnát A, Petričko J., Čižmarik M., Sotáková K. , Grominová M. , Piatničko J.,
PaeDr.Fecková , RNDr.Bradovka, PhDr.Vašková , Mgr.Székely, Mgr.Havrilik,
Ing.Struňáková, Štefanová Y., Mgr.Janoková J.,Janoková A.

Návrhová komisia:

Ing. Iveta Migaľová, Ondrej Hric, Ing. Ondrej Kulik

Zapisovateľka :

Piatničková Ľudmila

Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že všetci poslanci
Obecného zastupiteľstva boli na toto písomne včas pozvaní. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 9 poslancov
obecného zastupiteľstva , je prítomných 8 poslancov, teda zasadanie Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12
ods.7 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznášania schopné.

Za overovateľov zápisnice menuje:

1.

Ondrej Michalčo

2.

Ján Migaľ

Program:
1)
Štátna hymna :
Otvorenie zasadnutia,
a)
určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
b)
oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného
zastupiteľstva,
c)
zloženie sľubu novozvolenej starostky a prevzatie insígnií ,
d)
zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,
e)
vystúpenie novozvolenej starostky obce .
2)
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
3)
Poverenie zástupcu starostky obce.
4)
Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a podpredsedov.
5)
Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej
členov.

6)
7)
8)

Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
Návrh na uznesenie.
Záver.

K bodu 1
Ustanovujúce zasadnutie sa začalo štátnou hymnou SR.
Doterajší starosta obce Andrej Kulik otvoril dnešné ustanovujúce zasadnutie. Za overovateľov
zápisnice určil Ondreja Michalča a Jána Migaľ.
Požiadal predsedu Miestnej volebnej komisie (MVK) o oznámenie výsledkov volieb starostu
a zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení.
Predseda MVK Ján Piatničko oboznámil prítomných s výsledkami volieb do samosprávy
obcí , ktoré sa konali 10.11.2018.
Predseda MVK odovzdal osvedčenie novozvolenej starostke obce Ľubici Zubkovej, ktorá
zložila sľub a potvrdila ho svojím podpisom.
Doterajší starosta obce Andrej Kulik odovzdal insígnie obce novozvolenej starostke Ľubici
Zubkovej.
Predseda MVK odovzdal zvoleným poslancom OZ osvedčenia o zvolení , ktorí zložili sľub
a potvrdili ho svojim podpisom. Za všetkých poslancov prečítala sľub poslankyňa Ing. Iveta
Migaľová.
Novozvolená starostka obce Ľubica Zubková sa vo svojom príhovore poďakovala za
prejavenú dôveru , ktorú spolu so zvolenými poslancami získala v týchto voľbách a verí, že
spolu budú pracovať pre blaho našej obce.

K bodu 2
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia .
Starostka Ľubica Zubková predložila program a navrhla , aby sa v bode 4 a v bode 5
vypustilo voľba predsedova členov komisii. Navrhla tento bod prerokovať na najbližšom OZ.
Starostka dala hlasovať za program : Hlasovanie: Za 8 – hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti – 0
Zdržal sa -0
K bodu 3
V tomto bode starostka obce poverila svojim zastupovaním poslankyňu Ing. Ivetu Migaľovú,
ktorá poverenie zástupkyne starostky obce prijala.
K bodu 4
Starostka obce navrhla zriadenie komisií tak ako boli v predchádzajúcom volebnom období
a to:
1. Komisia finančná, správy obecného majetku a rozvoja podnikania.
2. Komisia kultúry , školstva , mládeže, športu a sociálnych vecí.
3. Komisia ŽP , regionálneho rozvoja , verejného poriadku, pôdohospodárstva
a vodného hospodárstva.

Starostka dala hlasovať za zriadenie uvedených komisií.
Hlasovanie : Za - 8 - hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti- 0
Zdržal sa -0
K bodu 5
Vzhľadom na to, že obec je povinná zriadiť komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov podľa čl.7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov, starostka predložila tento návrh a dala hlasovať.
Hlasovanie
Hlasovanie : Za - 8 - hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti- 0
Zdržal sa -0
K bodu 6
V tomto bode starostka obce navrhla poslanca Jána Migaľa , ktorý bude poverený zvolávať
a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
Starostka dala hlasovať za tento návrh:
Hlasovanie Za : 7 – Ing.Migaľova, Hric, Janok, Ing.Kulik, Michalčo, Hlavatý, Šarová
Proti : 0
Zdržal sa: 1 – Migaľ
Tento návrh bol schválený.

K bodu 7
Návrh na uznesenie predložila predsedníčka návrhovej komisie Ing. Iveta Migaľová.
Hlasovanie za Uznesenie č. 1 – 3/2018.
Za:
8 – hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Starostka obce sa na záver poďakovala poslancom a ostatným prítomným za účasť a pozvala
prítomných na čašu vína.
Overovatelia:
Ondrej Michalčo

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

Ján Migaľ

.......................................
Ľubica Zubková
Starostka obce

Zapísala: Piatničková
Dňa :10.12.2018

