Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21.12.2010
v zasadačke Obecného úradu v Dolnej Ždani.

Prítomní poslanci:
1.
2.
3.
4.
5.

Bc. Ľubomír Baniari
Pavol Baniari
Ing. Slavomíra Kožiarová
Mgr. Mária Špilbergerová
Zdenka Šmikniarová

Ospravedlnení poslanci:
Ivan Matuška
Oliver Dávid

Zapisovateľka:
Alena Čavojcová

Overovatelia zápisnice: Bc. Ľubomír Baniari
Zdenka Šmikniarová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o
zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
9. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, ďalších komisií a
voľba ich predsedov a členov komisií
10. Určenie platu starostu obce
11. Diskusia
12. Záver

K bodu 1
Otvorenie
Starostka obce Andrea Murgašová privítala prítomných poslancov a občanov. Zo
zasadnutia sa z pracovných povinností ospravedlnili poslanci Oliver Dávid a Ivan
Matuška. Starostka skonštatovala, že OZ je uznášania schopné a dodala, že neprítomní
poslanci zložia poslanecký sľub na najbližšom zasadnutí OZ.

K bodu 2
Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starostka určila Bc. Ľubomíra Baniariho a p. Zdenku
Šmikniarovú.
K bodu 3
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o
zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)
S výsledkami volieb prítomných oboznámila predsedníčka volebnej komisie p. Alžbeta
Krčmáriková. Skonštatovala, že starostkou obce naďalej zostáva p. Andrea Murgašová.
Pani Krčmáriková potom odovzdala zvolenej starostke a zvoleným poslancom Osvedčenie
o zvolení.
Výsledky volieb tvoria prílohu tejto zápisnice.

K bodu 4
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným starostom
Po odovzdaní osvedčenia o zvolení starostu, zvolený starosta zložil sľub predsedkyni
volebnej komisie p. Alžbete Krčmárikovej.
Po zložení sľubu starostka p. Andrea Murgašová prevzala vedenie ustanovujúceho
zasadnutia OZ.

K bodu 5
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starostka obce prečítala novozvoleným poslancom Sľub poslanca. Poslanci tento sľub
zložili slovíčkom „sľubujem“ a svojim podpisom.

K bodu 6
Vystúpenie novozvoleného starostu
Po zložení sľubu poslancov starostka obce p. Andrea Murgašová predniesla slávnostný
príhovor.
Príhovor tvorí prílohu zápisnice.

K bodu 7
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starostka predložila poslancom program zasadnutia s tým, že vymenila poradie bodov 8
a 9.

OZ schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia OZ.
K bodu 8
Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, ďalších komisií a
voľba ich predsedov a členov komisií
Starostka obce určila za členov návrhovej komisie Bc. Ľubomíra Baniariho a p. Zdenku
Šmikniarovú.
Hlasovanie: 5-0-0
OZ schvaľuje členov návrhovej komisie Bc. Ľubomíra Baniariho a p. Zdenku
Šmikniarovú.
Starostka obce oboznámila nových poslancov o zriadení komisií. Určila predsedov
jednotlivých komisií. Predsedovia si musia do ďalšieho zasadnutia OZ doplniť komisie
o členov z radov poslancov a z radov občanov. Jedná sa o nasledovné komisie:
Komisia pre správu majetku predseda Ing. Slavomíra Kožiarová
Kultúrno – sociálna, mládeže a športu predseda Mgr. Mária Špilbergerová
Komisia životného prostredia a verejného poriadku – predseda Bc. Ľubomír Baniari
Komisia stavebná a rozvoja obce –
predseda Pavol Baniari
Hlasovanie: 5-0-0
OZ zriaďuje nasledovné komisie a ich predsedov:
Komisia pre správu majetku predseda Ing. Slavomíra Kožiarová
Kultúrno – sociálna, mládeže a športu predseda Mgr. Mária Špilbergerová
Komisia životného prostredia a verejného poriadku – predseda Bc. Ľubomír Baniari
Komisia stavebná a rozvoja obce –
predseda Pavol Baniari
K bodu 9
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starostka obce uviedla, že podľa novely zákona 369/1990 o obecnom zriadení sa musí určiť
jeden poslanec, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch
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.
Starostka určila za takéhoto poslanca p. Pavla Baniariho.
Hlasovanie: 5-0-0
OZ poveruje poslanca Pavla Baniariho zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch 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.
Za zástupcu starostu obce starostka Andrea Murgašová navrhla Ing. Slavomíru Kožiarovú.
Poslanci nemali iný návrh.
Hlasovanie.5-0-0
OZ schvaľuje zástupcu starostu Ing. Slavomíru Kožiarovú.

K bodu 10
Určenie platu starostu obce
Starostka uviedla, že plat starostu obce bol v súlade so zákonom 253/1994 Z.z. obecným
zastupiteľstvom schválený 90 dní pred voľbami.

Poslanec Bc. Ľubomír Baniari požiadal starostku, aby bližšie objasnila plat starostu.
Pani starostka uviedla, že plat starostu je zo zákona a k nemu sa štvrťročne schvaľujú prémie.
Bc. Ľubomír Baniari člen návrhovej komisie predniesol Uznesenia z ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka obce ešte raz poblahoželala poslancom k ich zvoleniu, poďakovala sa všetkým
prítomným za účasť a ukončila ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľ:
Alena Čavojcová

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

Overovatelia zápisnice:
Bc. Ľubomír Baniari

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

Zdenka Šmikniarová

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

Andrea Murgašová
starostka obce

UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dolná Ždaňa,
zo dňa 21.12.2010
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.
3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do
komisií a voľbu predsedov komisií.
4. Určenie zástupcu starostu.
5. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.

1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Ždani
A.berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Andrea Murgašová zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: Bc. Ľubomír Baniari, Pavol Baniari, Ing.
Slavomíra Kožiarová, Zdenka Šmikniarová, Mgr. Mária Špilbergerová.

2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6
tretia veta zákona o obecnom zriadení.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Ždani
poveruje
poslanca Pavla Baniariho zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v
prípadoch 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.
3. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu

predsedov komisií
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Ždani
A.zriaďuje
komisie, a to Komisia pre správu majetku, Kultúrno - sociálna, mládeže a športu, Komisia
životného prostredia a verejného poriadku, Komisia stavebná a rozvoja obce.
B.volí
a) predsedu Komisie pre správu majetku - predseda Ing. Slavomíra Kožiarová
Kultúrno – sociálna, mládeže a športu - predseda Mgr. Mária Špilbergerová
Komisia životného prostredia a verejného poriadku – predseda Bc. Ľubomír
Baniari
Komisia stavebná a rozvoja obce – predseda Pavol Baniari
b) členovia komisií budú doplnení predsedami komisií do najbližšieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
4. Určenie zástupcu starostu
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Ždani
s ch v a ľ u j e
Zástupcu starostu Ing. Slavomíru Kožiarovú.

5. Určenie mesačného platu starostu
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Ždani
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 najneskôr 90 dní pred voľbami.

