ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Dolnej
Marikovej
konaného dňa 12.12.2014 v budove obecného úradu v kancelárii starostu obce.
Prítomní: viď prezenčná listina
1. Ustanovujúce zasadnutie otvoril doterajší starosta obce Ing. Peter Šujak, ktorí
oboznámil prítomných s priebehom a návrhom programu ustanovujúceho zasadnutia.
2. Starosta obce Ing. Peter Šujak určil:
zapisovateľku: a/Annu Rosíkovú
overovateľov: b/ MUDr. Andreja Rosíka
Stanislava Melicheríka
3. O výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva informovala:
Antónia Mikasová, predseda MVK, ktorá vyzvala novozvoleného starostu: Ing.
Petra Šujaka na zloženie sľubu, ktorý potvrdil prečítaný sľub svojim podpisom,
zároveň mu odovzdala osvedčenie o zvolení za starostu obce.
4. Predseda MVK vyzval najstaršieho poslanca p. Jána Vlacha na prečítanie sľubu
za novozvolených poslancov , ktorí sľub potvrdili svojim podpisom, následne
im predsedkyňa MVK odovzdala osvedčenie o zvolení za poslanca.
Novozvolený starosta predložil OZ návrh programu rokovania, ktorý
poslanci hlasovaním schválili, starosta navrhol aby obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva, ako aj v neprítomnosti starostu obce vykonávať funkciu sobášiaceho.
5. Starosta obce predložil návrh na zriadenie obecnej rady a voľbu jej členov.
6. Starosta obce predložil návrh OZ na zriadenie komisii, voľbu ich predsedov a
členov.
8. Starosta obce predložil návrh na určenie členov do Rady ZŠ a MŠ.
9. Starosta obce predložil OZ návrh miestnych obvodov pre poslancov.
10. Poslanci OZ určili plat starostu obce.

UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolná Mariková
zo dňa 12.12.2014.
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
2. Poverenie poslanca ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 odst. 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 obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady.
4. Návrh ma zriadenie komisii obecného zastupiteľstva, voľba členov a predsedov
komisii.
1.

Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 1
––––––––––––-

Obecného zastupiteľstvo v Dolnej Marikovej
A. b e r i e na v e d o m i e
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, že
1. novozvolený starosta obce Ing. Peter Šujak zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Dolnej Marikovej: Emil Cibulčík, František Čelko, Ing. Jozef Kršík, Milan Magát, Stanislav Melicherík,
MUDr. Andrej Rosík, Pavol Šujak, Ján Vlach, Mgr. Viera Žilinčíková
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 .
Uznesenie č. 2
––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Marikovej
poveruje
1. poslanca MUDr. Andreja Rosíka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, odst. 3 tretia veta a ods.
6 tretia veta zákona o obecnom zriadením
určuje
sobášiaceho poslanca MUDr. Andreja Rosíka.

3. Zriadenie obecnej rady a voľba členov obecnej rady
Uznesenie č. 3
–––––––––––Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Marikovej
A. zriaďuje
obecnú radu
B. volí členov obecnej rady
1. MUDr. Andrej Rosík
2. Ing. Jozef Kršík
3. Milan Magát
4. Stanislav Melicherík
5. Pavol Šujak
4. Zriadenie komisii obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a jej členov.
Uznesenie č. 4
–––––––––––Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Marikovej
A. z r i a ď u j e
Finančnú komisiu a komisiu správy majetku obce
B. v o l í
a/ predsedu komisie: Ing. Jozefa Kršíka
b/ členov komisie: Ján Vlacha
MUDr. Andrej Rosíka
A. z r i a ď u j e
Komisiu výstavby a životného prostredia
B. v o l í
a/ predsedu komisie: Stanislava Melicheríka
b/ členov komisie: Františka Čelku
Emila Cibulčíka
A. z r i a ď u j e
Komisiu kultúrno-športovú
B. volí
A/ predsedu komisie: Milana Magáta
B/ členov komisie: Ing. Jozef Kršíka
Mgr. Vieru Žilinčíkovú
Emila Cibulčíka
A. z r i a ď u j e
Komisiu ochrany verejného poriadku a verejného záujmu
C.

volí
a/ predsedu komisie: Pavla Šujaka
b/ členov komisie: Mgr. Vieru Žilinčíkovú
Ing. Jozefa Kršíka

A.

5.

navrhuje
Zástupcov OZ do Rady školy Základnej školy a Materskej školy
a/ Rada školy ZŠ: Mgr. Viera Žilinčíková
Ing. Jozef Kršík
b/ Rada školy Mš: Pavol Šujak

Určenie miestnych obvodov

U z n e s i e č. 5
–––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Marikovej
A. z r a ď u j e r o z d e l e n i e o b v o d o v
Adamkovce, Rosíkovce: Mgr. Viera Žilnčíková
Kobárovce, dolný koniec: Emil Cibulčík
Kobárovský most, Bobišovce: Pavol Šujak
Martikáňovce, centrum: Ing. Jozef Kršík
Odbočka na Besné, Paľovce, pod Krápkou: Milan Magát
Besné: Stanislav Melicherík
Okolie Zdravotného strediska, Kalužov, Kohútovce: Ján Vlach
Ficovce, Paseky, Kátlina: František Čelko
6. Určenie mesačného platu starostu
U z n e s e n i e č. 6
–––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Marikovej
určuje
v súlade so Zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starstov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvo najneskôr 90 dní pred voľbami
mesačný plat starostu Ing. Petra Šujaka vo výške: 2285 €.

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia:

Zapisovateľka:

Za obecné zastupiteľstvo:
Ing. Peter Šujak, starosta

