ZÁPISNICA
z I. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malachove dňa 4.1.2011
Prítomní:

7 poslanci OZ

Hostia, občania Malachova: viď prezenčná listina
(prezenčné listiny tvoria prílohu č.1)
PROGRAM:
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Oboznámenie s výsledkami volieb
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Príhovor novozvoleného starostu obce
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zriadenie komisií OZ
Určenie zástupcu starostu obce
Poverenie poslanca, oprávneného zvolávať a viesť OZ
Schválenie platu starostu obce
Diskusia
13. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ROKOVANIE
Starosta obce privítal poslancov a otvoril I. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré bolo
zvolané v súlade so zákonom č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov.
Za zapisovateľku určil p. Sečkárovú, overovateľov zápisnice určil Ing. Pála a p. Gajdúška

Bod 3/ Oboznámenie s výsledkami volieb
Podpredsedníčka miestnej volebnej komisie p. Púpavová oboznámila prítomných
s výsledkami volieb do samosprávy obcí a odovzdala starostovi a poslancom osvedčenia o
zvolení do funkcie.
Bod 4/ Zloženie sľubu starostu obce
Starosta obce zložil pred prítomnými sľub.

Bod 5/ Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Za prítomných novozvolených poslancov prečítala sľub poslankyňa Ing. Briedová.

Bod 6/ Príhovor starostu obce
Starosta obce predniesol príhovor.
Bod 7/ Program zasadnutia OZ
Starosta obce predložil na schválenie program zasadnutia OZ.
Hlasovanie: Prítomní: 7
Za:
7
Proti:

0

Zdržal sa: 0

.
Bod 8/ Zriadenie komisií OZ
Predseda návrhovej komisie - Ing.Briedová, člen-Mgr. Kubišová a p. Steinsdorferová.
V rámci OZ sa vytvorili nasledovné komisie: Športová – predseda Ing. Pál
Kultúrna – predseda p. Gajdúšek
Finančná – predseda p. Steinsdorferová

Komisia verejného záujmu – predseda Ing. Pál
Komisia verejného poriadku – predseda Mg.r Kubišová
Stavebná komisia – predseda Ing. Benický
Rada školy - Mgr. Kubišová.
Hlasovanie:

Prítomní: 7

Za: 7

Proti:

0

Zdržal sa: 0

.
Bod 9/ Určenie zástupcu starostu obce

Za zástupcu starostu obce bol určený Ing. Pál Martin.
Bod 10/ Poverenie poslanca, oprávneného zvolávať a viesť OZ

Ing. Briedová bola navrhnutá na poverenie, ktorá ju oprávňuje zvolávať a viesť OZ.
Hlasovanie:

Prítomní: 7

Za: 7

Proti:

Zdržal sa: 0

0

.
Bod 11/ Schválenie platu starostu obce

Plat starostu obce bol navrhnutý podľa ustanovenia §4 odst. 1,zák. č. 253/94 Zb. ,
374/94 Zb. 172/98 Zb., 453/2001 Zb. a zák.NR SR č. 289/2002 o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a zákona NR SR 131/2001
Zb. vo výške priemernej mesačnej mzdy pracovníka v národnom hosp. za rok 2009,
t.j.744,50 x 2,2 (koef., vyplývajúci z počtu obyvateľov obce - rozpätie 1000 až 3000
obyvateľov), čo činí 1638 eur.
Hlasovanie:

Prítomní: 7

Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Bod 12/ Diskusia
Posl. Kubišová vzniesla námietku, aby informácie na web stránku boli zo strany
obecného úradu posielané rýchlejšie. Pracovníčky zdôvodnili situáciu tak, že e-maily
sa dajú posielať len z počítača, ktorý zároveň používa pracovníčka OÚ na účtovníctvo
a tak je väčšinu dňa obsadený touto prácou. Ďalej, či by nemohla byť nástenka spred
úradu presunutá na priestor pred Jednotou. Dohodlo sa, že materiály, ktoré sú
v nástenke pred úradom, budú podvojne vystavované aj na nástenku pred úradom.
Ďalej upozornila na potrebu informovať o zasadnutiach OZ aj formou obecného
rozhlasu.
Bod 13/Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil I. zasadnutie OZ.

Ondrej Slivka, starosta obce

----------------------------Ľubomír Gajdúšek
I.overovateľ

--------------------------Jaroslava Steinsdorferová
II.overovateľ

