ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 15.02. 2010 na Obecnom úrade v Dolnej Ždani
Prítomní poslanci:

Neprítomný:

Mgr. Kristína Sýkorová
Ivan Prôčka
Ing. Bohumil Glezgo
Zdenka Šmikniarová
Ján Búci
Ľudmila Debnárová

Július Figuli

Zapisovateľka: Alena Čavojcová
Overovatelia zápisnice: Ing. Bohumil Glezgo
Ľudmila Debnárová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie – kontrola účasti
Schválenie programu zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Organizačná štruktúra Obecného úradu.
Záver

K bodu 1
Otvorenie – kontrola účasti
Starostka obce p. Andrea Murgašová privítala všetkých prítomných. Skonštatovala, že
zasadnutia sa zúčastnilo 6 poslancov, poslanec Július Figuli sa zo zasadnutia ospravedlnil.
OZ bolo uznášania schopné a starostka otvorila mimoriadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva.

K bodu 2
Schválenie programu zasadnutia
Starostka obce oboznámila prítomných, že na zasadnutí máme k prejednaniu len jeden bod
a to ja schválenie novej organizačnej štruktúry Obecného úradu.
Poslanci OZ k navrhnutému programu nemali žiadne pripomienky a jednohlasne ho schválili.
Hlasovanie: 6-0-0
K bodu 3
Určenie overovateľov zápisnice
Pani starostka určila za overovateľov zápisnice Ing. Bohumila Glezgu a p. Ľudmilu
Debnárovú.

K bodu 4
Organizačná štruktúra Obecného úradu
Pani starostka uviedla, že na 6. zasadnutí OZ dňa 27.11.2009 sa poslanci uzniesli na uznesení:
Uznesenie č. 46/2009
a) pripraviť zmenu organizačnej štruktúry obecného úradu tak, aby bola znížená jedna
pracovná sila a zabezpečený chod obecného úradu
b) pripraviť do najbližšieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva organizačnú štruktúru
Obecného úradu.
Pani starostka dodala, že nebolo pre ňu ľahké splniť toto uznesenie. Predložila poslancom
novú organizačnú štruktúru Obecného úradu, v ktorej bola znížená jedna pracovná sila.
Informovala poslancov, že jedna pracovníčka Obecného úradu dostala trojmesačnú výpoveď
k 1.3.2010. Jej pracovná náplň sa rozdelí medzi dve zostávajúce pracovníčky.
Hlasovanie: 6-0-0
OZ schvaľuje Organizačný poriadok a Organizačnú štruktúru Obecného úradu
v Dolnej Ždani.
Starostka obce Andrea Murgašová poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí a ukončila
mimoriadne zasadnutie OZ.

Zapisovateľka:
Alena Čavojcová

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Bohumil Glezgo

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

Ľudmila Debnárová

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

Andrea Murgašová
starostka obce

UZNESENIE
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
15.02.2010 na Obecnom úrade v Dolnej Ždani

OZ schvaľuje:

Uznesenie č. 17/2010 – Organizačný poriadok a Organizačnú štruktúru Obecného úradu
v Dolnej Ždani.

Andrea Murgašová
starostka obce

