Z á p i s n i c a
zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Ostrom Grúni,
konaného dňa 04. 1. 2011

z ustanovujúceho

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle zák.č. 369/90 Zb.,
§ 12, odst. l. Obecné zastupiteľstvo má celkom 5 členov, z ktorých
boli 5. prítomní, čo je nadpolovičná väčšina a dôkaz, že bolo
uznášania schopné.
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia.
Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce a prevzatie insígnií.
Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu
a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
7. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, voľba
komisií.
8. Správa o overení platnosti voľby starostu a poslancov o nezlučiteľnosti
funkcií.
9. Schválenie platu starostu.
10. Interpelácie poslancov.
11. Návrh na uznesenie a jeho schválenie.
12. Záver.

Priebeh rokovania obecného zastupiteľstva:
1.Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, p. Ján
Repiský. V úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva a prihovoril sa
im príhovorom.

2. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce a prevzatie insígnií.
Novozvolená starostka obce Bc. Jana Angletová zložila a podpísala
zákonom stanovený sľub starostky obce, prevzala insígnie a ujala sa vedenia
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré otvorila príhovorom.

3. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.
Novozvolení
poslanci
obecného
a podpísali zákonom stanovený sľub.

zastupiteľstva

zložili

4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, tak
ako je uvedený v úvode bol poslancami schválený jednohlasne.
5. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starostka obce Bc. Jana Angletová navrhla ako zapisovateľa obecného
zastupiteľstva v Ostrom Grúni Dušanu Štefančovú, pracovníčku OcÚ a za
overovateľov zápisnice pána Tibora Baláža a Ing. Vratislava Vincu.
Zapisovateľka
a
overovatelia
zápisnice
boli
jednohlasne
poslancami
schválení. Materiál – návrh je priložený k zápisnici.
6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu
a poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Starostka obce Bc. Jana Angletová navrhla ako svojho zástupcu Mgr.
Segeta Miroslava a ako poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva navrhla Ing. Vratislava Vincu.
Hlasovanie poslancov: za – 3, proti – 0, zdržali sa – 2. Zástupca starostky
bol zvolený tak ako bol navrhnutý. Dôvodová správa je priložená
k zápisnici.
7. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, voľba
komisií.
Starostka obce Bc. Jana Angletová navrhla zriadiť nasledovné komisie:
návrhovú, mandátovú a volebnú, komisiu pre ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcie verejných funkcionárov, komisiu priestupkovú, Komisiu pre
financie, správu a hospodárenie s majetkom obce, komisiu pre regionálny
rozvoj, cestovný ruch a rozvoj infraštruktúry, komisia sociálna a rozvoj
školstva, komisia kultúrna a mládeže, komisia športová. Za predsedu
návrhovej komisie navrhla pána Ing. Vratislava Vincu a členov návrhovej
komisie pánov Jána Repiského a Tibora Baláža. Za predsedu mandátovej a
volebnej komisie navrhla Mgr. Líviu Adamovú a za členov Janu Bulíkovú a
Mgr. Miroslava Segeta. Za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcie verejných funkcionárov Baláž Tibor, členovia: Mgr. Adamová
Lívia, Ing. Vinca Vratislav. Uvedené návrhy boli jednohlasne schválené.

8. Správa o overení platnosti voľby starostu a poslancov o nezlučiteľnosti
funkcií.

Správu o overení platnosti voľby starostu a poslancov obecného
zastupiteľstva predniesla Mgr. Lívia Adamová. Obecné zastupiteľstvo
uvedenú správu berie na vedomie. Správa mandátovej a volebnej
komisie tvorí prílohu tejto zápisnice spolu so správou o výsledkoch
volieb do orgánov samosprávy obcí, ktorú vypracovala a predniesla
Jana Bulíková – predseda volebnej komisie.
9. Schválenie platu starostu.
Poslanec OcZ pán Ján Repiský predniesol správu – určenie platu
starostovi obce. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 4/2011 určuje plat
starostu vo výške 1365,- Eur. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.

10. Interpelácie poslancov.
Žiadne.
11. Návrh na uznesenie a jeho schválenie.
Návrh na uznesenie prečítal pán Ing. Vratislav Vinca. Návrh tvorí
prílohu zápisnice. Poslancami bol schválený jednohlasne.

12. Záver.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným poslancom obecného
zastupiteľstva
za
účasť
a zasadnutie
obecného
zastupiteľstva
ukončila.
Starostka obce:
Bc. Jana Angletová

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

Overovatelia zápisnice:
Tibor Baláž

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

Ing. Vratislav Vinca

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

