ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Tovarnom pre volebné obdobie 2018 – 2022 konaného dňa
09.12.2018 (nedeľa) o 16:00 hod. v priestoroch veľkej sály
obecného úradu.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
a.) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva
b.) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
c.) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
d.) Vystúpenie novozvoleného starostu
4. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva a určenie overovateľov
zápisnice
5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva
7. Návrh na sobášiacich a určenie sobášnych dni
8. Rôzne
9. Záver
Prítomní:
Starostka:
Poslanci:

Zapisovateľ:

PaedDr. Kvetoslava Mižáková – doterajšia a novozvolená
Peter Babinčák, Ľubomír Baník, Slavomír Duda, Bc. Gabriela
Hromjáková, Mirko Kašubjak, Mgr. Jozef Kožej, Ing. Miroslav Lukáč
Kveta Dudová, Vladimír Duda, Vanesa Dudová – občania obce
PhDr. Slavomíra Baníková – predseda miestnej volebnej komisie
Jozef Belani – autor živej kroniky obce
Jana Dudová – ekonómka obce

Neprítomní:

-

Ospravedlnení:

-

Hostia:
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Bod programu č. 1: Otvorenie zasadnutia
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva začalo o 16:00 hod. hymnou
Slovenskej republiky s účasťou prítomných viď. vyššie a prezenčná listina. Zasadnutie
otvorila doterajšia starostka obce PaedDr. Kvetoslava Mižáková a privítala prítomných
predslovom, v ktorom všetkých zúčastnených oboznámila s priebehom zasadnutia.
Bod programu č. 2: Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľa doterajšia starostka obce navrhla pani Janu Dudovú. Opýtala sa
prítomných novozvolených poslancov, či s jej návrhom súhlasia. Všetkých 7
novozvolených poslancov s návrhom súhlasilo. Za zapisovateľa bola určená pani Jana
Dudová.
Bod programu č. 3: Výsledky volieb a zloženie sľubu
a.) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva
b.) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
c.) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
d.) Vystúpenie novozvoleného starostu
Doterajšia starosta obce PaedDr. Kvetoslava Mižáková poprosila pani PhDr.
Slavomíru Baníkovú predsedníčku miestnej volebnej komisie o oboznámenie
s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce pre roky 2018 – 2022. Pani
predsedníčka miestnej volebnej komisie prítomným zreferovala priebeh volieb,
poďakovala všetkým, ktorí sa zúčastnili na voľbách. Poďakovala tiež za pomoc pri
príprave volieb a to miestnej volebnej komisii a zapisovateľke. Prečítala výsledky
volieb za starostu obce a výsledky volieb za poslancov obecného zastupiteľstva,
menovite zvolených poslancov a náhradníkov. Zablahoželala novozvolenej starostke
a poslancom.
Starostka obce poďakovala predsedníčke miestnej volebnej komisie PhDr.
Slavomíre Baníkovej a pristúpila k prečítaniu sľubu starostky obce v znení:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie
starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Následne novozvolená starostka obce PaedDr. Kvetoslava Mižáková sľub
podpísala a prevzala osvedčenie o zvolení za starostu obce. Starostka obce prečítala
sľub poslanca v znení:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu SR, ústavné zákony, zákony
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie
poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia.“
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Predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala osvedčenie o zvolení
každému poslancovi. V abecednom poradí novozvolení poslanci pristúpili k podpisu
sľubu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Peter Babinčák
Ľubomír Baník
Slavomír Duda
Gabriela Hromjáková, Bc.
Mirko Kašubjak
Jozef Kožej, Mgr.
Miroslav Lukáč, Ing.

Starostka obce zablahoželala poslancom a vyslovila želanie, spoločne prijímať len
dobré a správne rozhodnutia. Poďakovala Bohu, bývalému obecnému zastupiteľstvu,
svojím voličom, rodine a ľuďom, ktorí ju nielen v práci, ale aj v súkromí v jej ťažkých
chvíľach podporili a podporujú. Vyslovila prianie, aby spoločne v mene
spravodlivosti, slušnosti konali dobro. Popriala všetkým tvorivé nápady, aby skutky,
činy a rozhodnutia vyústili v spokojného občana a krásnu rozvíjajúcu sa obec.
Bod programu č. 4: Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva a určenie
overovateľov zápisnice
Starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva pristúpili k schváleniu
programu zasadnutia a určeniu overovateľov zápisnice. Poslanci boli vyzvaní
k doplneniu alebo zmene návrhu programu. Žiadni z poslancov nenavrhol zmenu
programu, ani program nedoplnil. Starostka dala hlasovať o bodoch programu, ktoré
boli ako návrh uvedené v pozvánke a zároveň za overovateľov zápisnice po dohode
určila pána poslanca Petra Babinčáka a pani poslankyňu Gabrielu Hromjákovú.
Hlasovanie:
Za: 7 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej, Ing. M.
Lukáč)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod programu č. 5: Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
Starostka oznámila poslancom obecného zastupiteľstva, že na funkčné obdobie
poveruje zastupovaním starostu obce pána poslanca Petra Babinčáka. Poslanec Peter
Babinčák poverenie prijal.
Bod programu č. 6: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva
Starostka oboznámila poslancov o povinnosti poveriť poslanca obecného
zastupiteľstva 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,
ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. Za
povereného poslanca navrhla pána Slavomíra Dudu. Umožnila ostatným poslancom
o možnosti uchádzať sa o toto poverenie. Ani jeden z poslancov obecného
zastupiteľstva nevyslovil iný návrh.
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Hlasovanie:
Za: 7 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej, Ing. M.
Lukáč)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod programu č. 7: Návrh na sobášiacich a určenie sobášnych dni
Starostka navrhla za sobášiaceho svojho zástupcu pána Petra Babinčáka. Opýtala
sa poslancov, či majú iný návrh. Ani jeden z poslancov obecného zastupiteľstva
nevyslovil iný návrh.
Hlasovanie:
Za: 7 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej, Ing. M.
Lukáč)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Starostka oboznámila poslancov o doteraz určených sobášnych dňoch. Opýtala sa
poslancov, či majú iný návrh. Ani jeden z poslancov obecného zastupiteľstva nevyslovil
iný návrh. Sobášne dni zostávajú na štvrtok a sobotu.
Hlasovanie:
Za: 7 (P. Babinčák, Ľ. Baník, S. Duda, Bc. G. Hromjáková, M. Kašubjak, Mgr. J. Kožej, Ing. M.
Lukáč)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod programu č. 8: Rôzne
Starostka požiadala poslancov, aby si pripravili do budúceho zasadnutia svoje
nápady, vízie pri tvorbe rozpočtu na rok 2019. Vyzvala poslancov, aby si premysleli, aké
komisie je potrebné zriadiť a navrhli členov a predsedov do týchto komisií. Obecnú radu
navrhla nezriaďovať. Oznámila poslancom, že na najbližšom zasadnutí sa budú zaoberať
rozpočtom a platom starostu.
Bod programu č. 9: Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starostka obce vyhlásila rokovanie
obecného zastupiteľstva za ukončené a poďakovala všetkým prítomným za účasť.
Zdôraznila, že ich spoločným záujmom by mala byť dobrá spolupráca počas celých 4
rokov.
Starostka obce: PaedDr. Kvetoslava Mižáková

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

Zapisovateľka: Jana Dudová

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

Overovatelia: Peter Babinčák

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

Gabriela Hromjáková, Bc.

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