Rokovanie č.1 OZ Obec Obišovce , konaného 13.12.2010
ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 13.12. 2010
Prítomní:
podľa PL
Overovateľ: pp.Mária Baboľová
Janka Tkáčová
Program.
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľbu mandátovej, volebnej a návrhovej
komisie
3. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insignií, vystúpenie novozvoleného
starostu
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obce
6. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia Obecného zasadnutia
v prípadoch podľa § 12 ods .2 prvá vea, odst.5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
7. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisii a
voľbu predsedov komisií
8. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady
9. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce
10. Diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. Záver
K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia , schválenie programu
p. Peter Kišiday otvoril a viedol rokovanie obecného zastupiteľstva. Prítomní boli všetci poslanci ,
to znamená, že zasadnutie bolo so 100% účasťou. Privítal prítomných poslancov na zasadnutí a
oboznámil ich s programom riadneho zasadnutia. OZ schválilo hore menovaný program
zasadnutia. Za hlasovali poslanci 5, proti 0 a zdržali sa hlasovania 0 poslanci.
V ďalšom starosta obce p. Peter Kišiday predniesol Dôvodovou správu, ktorá tvorí prílohu tejto
zápisnice.
OZ berie na vedomie dôvodovú správu v plnom rozsahu.
K bodu č 2,
Určenie zapisovateľ a overovateľov zápisnice, voľbu mandátovej, volebnej a návrhovej
komisie
Overovateľov zápisnice: pp Máriu Baboľovú a Janku Tkáčovú
Zapisovateľa: p. Ľudmilu Zarikovú
Zloženie mandátovej komisie : Predseda: Jozef Legath
Mária Baboľová
Návrhová komisia: Predseda Bc. Matúš Kolcún
Ľudmila Tomková
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Volebná komisia: Predseda Bc. Matúš Kolcún
Janka Tkáčová
K bodu č 3.
Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s výsledkami Komunálnych volieb , konaných 27.11.2010
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce sú následovne:
1. Za starostu obce bol s počtom hlasov 95 zvolený : Peter Kišiday
2. Za poslancov OZ boli zvolení: Mária Baboľová – 130 hlasov
Ľudmila Tomková – 130 hlasov
Janka Tkáčová – 100 hlasov
Jozef Legath – 97 hlasov
Bc.Matúš Kolcún - 94 hlasov
K bodu 4 :
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce , prevzatie insígnií a vystúpenie novozvoleného
starostu
V tomto bode programu zasadnutia zložil sľub novozvolený starosta obce Obišovce-. Peter Kišiday
a prevzal OSVEDČENIE.
Ďalej vystúpil novozvolený starosta obce s krátkym príhovorom k poslancom Obecného
zastupiteľstva.
K bodu 5: Zloženie sľubu novozvolených poslancov obce.
Sľub zložili novozvolení poslanci obce Obišovce a prevzali OSVEDČENÍA v zložení
1. Mária Baboľová
2.Ľudmila Tomková
3.Janka Tkačová
4.Jozef Legath
5.Bc. Matúš Kolcún
K bodu rokovania č 6
Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zasadnutia v
prípadoch podľa § 12ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a odst. 6 tretia veta
zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Pri prejednávaní tohto bodu programu bola poverená poslankyňa Ľudmila Tomková zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12ods.2 prvá veta, ods.3 tretia
veta, ods.5 tretia veta a odst. 6 tretia veta zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
K bodu rokovania č 7
Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu
predsedov komisií
Obecné zastupiteľstvo na tomto ustanovujúcom zasadnutí schválilo Komisiu ochrany verejného
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záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov v zložení:
a/ Predsedu komisie
Jozefa Legatha
b/ Členov komisie
Máriu Baboľovú
Janku Tkáčovú
Obecné zastupiteľstvo na tomto zasadnutí sa dohodlo, že voľbu ďalších komisií uskutoční na
následujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva
K bodu rokovania č . 8
Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady
Obecné zastupiteľstvo nezriaďuje obecnú radu pre malý počet poslancov v Obecnom
zastupiteľstve.
K bodu rokovania č 9
Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce
Obecné zastupiteľstvo v Obišovciach určuje 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 mesačný plat starostu vo výške
1 229 €
K bodu rokovania č 10
Diskusia
Na zasadnutí boli prednesené tieto dotazy:
-Dotaz p. Jozefa Legatha o zvolávaní zasadnutí OZ a to bol dohodnutý termín na oznámenie
minimálne 3 dni pred zasadnutím a to písomnou formou/ pozvánky/, v zmysle zákona sa
zasadnutia zvolávajú 1x za 3 mesiace
-So Silvestrovským posedením v roku 2010 s tým že informácia bude vyhlásená v miestnom
rozhlase a na informačnej tabuli
-Návrh p. Baboľovej prideľovania odmien pre poslancov OZ a to následovne: za 1 zasadnutie 35 €
pri 4 zasadnutiach počas kalendárneho roku
Návrh p. Jozefa Legatha v prípade viacerých zasadnutí maximálna odmena 200 €
K bodu rokovania č:11
Schválenie uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Obišovciach prijalo následovné uznesenia
č.1/2010,2/2010,3/2010,4/2010,5/2010,6/2010,7/2010,8/2010, 9/2010,10/2010 jednohlasne.
Zároveň starosta obce Peter Kišiday poďakoval za účasť a ukončil prvé zasadnutie Obecného
zastupiteľstva.
Mária Baboľová
.................................................
overovateľ

Janka Tkáčová
.............................................
overovateľ

