ZÁPISNICA
z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.12.2010
v Kultúrnom centre v Turanoch
Prítomný : Ing. Miroslav Blahušiak – starosta obce
Prítomní poslanci OZ :

podľa prezenčnej listiny

Prítomní občania : podľa prezenčnej listiny
Na úvod zasadnutia obecného zastupiteľstva zaznela hymna SR.

ROKOVANIE
V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov
otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak.
Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a OZ je uznášania schopné.
Starosta obce určil za overovateľov Mgr. Martu Hrivnákovú a JUDr. Ľubomíra Liskaja.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh starostu zvolili poslanci návrhovú
komisiu v zložení : Ing. Ivan Jesenský, Mgr. Soňa Ulická, Martin Kručinský.

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a poslancov OZ
4. Vystúpenie starostu obce
5. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
6. Schválenie platu starostu
7. Správa mandátovej komisie
8. Schválenie uznesenia
9. Záver
Poslanci s predloženým návrhom programu jednomyseľne súhlasili.
1. Otvorenie
Starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak otvoril ustanovujúce zasadnutie OZ a privítal
poslancov z predchádzajúceho i terajšieho volebného obdobia.
2. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
Predseda miestnej volebnej komisie Rudolf Cecko informoval prítomných
o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce /príloha č. 1/.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
OZ
A/ berie na vedomie
1. informáciu o výsledku komunálnych volieb v obci predloženú predsedom miestnej
volebnej komisie.
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3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a poslancov OZ
Novozvolený starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak zložil sľub pred prítomnými
poslancami.
Následne zložili sľub aj poslanci OZ : Mgr. Martin Adamov, Ing. Dušan Antalík,
Ing. Martin Čanády, Bc. Oľga Čanádyová, Mgr. Marta Hrivnáková, Ing. Ivan Jesenský,
Mgr. Peter Kračmer, Martin Kručinský, JUDr. Ľubomír Liskaj, Ing. Dušan Novysedlák,
Mgr. Soňa Ulická.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
OZ
B/ konštatuje, že
1. novozvolený starosta Ing. Miroslav Blahušiak zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2. novozvolení poslanci v zložení : Mgr. Martin Adamov, Ing. Dušan Antalík, Ing. Martin
Čanády, Bc. Oľga Čanádyová, Mgr. Marta Hrivnáková, Ing. Ivan Jesenský, Mgr. Peter
Kračmer, Martin Kručinský, JUDr. Ľubomír Liskaj, Ing. Dušan Novysedlák, Mgr. Soňa
Ulická zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
.
4. Vystúpenie starostu obce
Starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak predniesol krátky príhovor. Na záver poďakoval
JUDr. Dušanovi Híčikovi za dlhoročnú prácu pre rozvoj našej obce a odovzdal mu cenu
starostu obce.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
OZ
A/ berie na vedomie
2. príhovor novozvoleného starostu obce.
5. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do komisie poslancov : Ing. Ivan Jesenský, Martin Kručinský,
Mgr. Soňa Ulická.
Hlasovanie za návrhovú komisiu :
Za – všetci
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Návrhová komisia bola schválená.
6. Schválenie platu starostu
JUDr. Liskaj uviedol, že zákon č.253/1994 určuje minimálne mzdové pomery starostu.
Podľa tohto zákona starostovi prislúcha minimálna mzda vo výške 2,41 násobku priemernej
mesačnej mzdy na Slovensku. JUDr. Liskaj navrhol starostov plat vo výške 1,33 násobku
zákonného nároku v zmysle zákona č.253/1994.
Mgr. Kračmer sa zaujímal aká je priemerná mzda. JUDr. Liskaj mu odpovedal, že priem.
mzda sa vypočíta až po skončení roka.
Ing. Antalík chcel vedieť či je možné plat starostu po nejakom čase zmeniť. JUDr. Liskaj mu
odpovedal, že je to možné a v marci sa pripravuje zákonné prehodnotenie.
Hlasovanie za návrh určenie platu starostu obce vo výške 1,33 násobku zákonného nároku
v zmysle zákona č.253/1994 Z.z.
Za – všetci
Proti – 0
Zdržal sa -0
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Návrh bol schválený.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
OZ
C/ schvaľuje
1. stanovenie platu starostu obce vo výške 1,33 násobku zákonného nároku platu starostu
v zmysle zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení starostov.
7. Správa mandátovej komisie
Ing. Jesenský predniesol správu mandátovej komisie /príloha č. 2/.
8. Schválenie uznesenia
Ing. Jesenský predložil návrh na uznesenie.
Hlasovanie za uznesenie :
Za – všetci
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Poslanci jednomyseľne schválili Uznesenie z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ.
9. Záver
Zo strany poslancov OZ už neboli žiadne otázky a pripomienky, starosta prítomným
poďakoval za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

I. overovateľ : Mgr. Marta Hrivnáková
II. overovateľ : JUDr. Ľubomír Liskaj
Zapísala : Ing. Erika Černeková

