Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hriadky ,
vo volebnom období od 2010- 2014, konané dňa 18.12.2010
o 17:00 hod

Program:
1, Otvorenie
2, Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3, Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy . Odovzdanie osvedčení o zvolení
novozvoleného starostu a novozvolených poslancov zastupiteľstva.
4, Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
5, Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6, Vystúpenie novozvoleného starostu.
7, Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zasadnutia.
8, Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
9, Voľba mandátovej komisie, navrhovanej komisie a volebnej komisie, prípadne ďalších
komisií a voľba ich predsedov a členov komisií.
10, Návrh na zriadenie obecnej rady a jej členov.
11, Diskusia
12, Záver

1, Otvorenie:
Starosta obce privítal prítomných a otvoril ustanovujúceho zasadnutie Obecného
zastupiteľstva
2, Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľ: Buzinkaiová
Overovatelia: V. Beneš, Mgr. M. Danko
3, Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy . Odovzdanie osvedčení o zvolení
novozvoleného starostu a novozvolených poslancov zastupiteľstva.
Predseda MVK p. Daňko oboznámil prítomných o výsledku volieb do orgánov samosprávy
obce. Odovzdal osvedčenie o zvolení starostu obce pre volebné obdobie 2010 - 2014
p. Milanovi Rohaľovi a zároveň aj novozvoleným poslancom OZ.
4, Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
Novozvolený starosta zložil slávnostný sľub a týmto sa ujal vedenia ustanovujúcej schôdze.
5, Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Pán starosta prečítal sľub poslancov a novozvolený poslanci zložili sľub a potvrdili to svojím
podpisom.

6, Vystúpenie novozvoleného starostu.
Novozvolený starosta poďakoval všetkým občanom a prítomným za prejavenú dôveru .
Oboznámil poslancov i prítomných s úlohami, ktoré nás čakajú na nastavajúce obdobie.
7, Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zasadnutia
Starosta dal hlasovať za program ustanovujúceho zasadnutia OZ.
Hlasovanie za schválenie programu
Za : 5 poslanci (V. Beneš , M. Buzinkai , Mgr. M. Danko, P. Pešta , J. Vincenčík)
Proti: 0,- poslancov
Zdržalo sa: 0,- poslancov
UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hriadky,
zo dňa 18.12.2010
(1 – 4)

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.
3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do
komisií a voľbu predsedov komisií.
4.. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Hriadkach
A.berie na vedomie

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e

1. novozvolený starosta obce Milan Rohaľ, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
Vladimír
Miroslav
Michal
Peter
Ján

Beneš
Buzinkai
Danko Mgr
Pešta
Vincenčík

2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia
veta zákona o obecnom zriadení.
Hlasovanie za uznesenia č. 1
Za : 5 poslanci (V. Beneš , M. Buzinkai , Mgr. M. Danko, P. Pešta , J. Vincenčík)
Proti: 0,- poslancov
Zdržalo sa: 0,- poslancov

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Hriadkach
poveruje

poslanca Michala Danka Mgr. zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu
predsedov komisií
Hlasovanie za uznesenia č. 2
Za : 5 poslanci (V. Beneš , M. Buzinkai , Mgr. M. Danko, P. Pešta , J. Vincenčík)
Proti: 0,- poslancov
Zdržalo sa: 0,- poslancov
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Hriadkach
A.zriaďuje
komisie, a to na ochranu verejného záujmu

Hlasovanie za uznesenia č. 3
Za : 5 poslanci (V. Beneš , M. Buzinkai , Mgr. M. Danko, P. Pešta , J. Vincenčík)
Proti: 0,- poslancov
Zdržalo sa: 0,- poslancov
Uznesenie č. 4
Určenie mesačného platu starostu
Obecné zastupiteľstvo v Hriadkach
určilo
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu
určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred konaním volieb do samosprávy
obce vo výške plného úväzku na nasledujúce volebné obdobie
Hlasovanie za uznesenia č. 4
Za : 5 poslanci (V. Beneš , M. Buzinkai , Mgr. M. Danko, P. Pešta , J. Vincenčík)
Proti: 0,- poslancov
Zdržalo sa: 0,- poslancov
12. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Overovatelia: V. Beneš ....................
Mgr. M. Danko ....................

Zapisovateľka: M. Buzinkaiová

