Obec Kurimany

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V KURIMANOCH
Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Kurimanoch
konaná dňa 10.12.2018 v kultúrnom dome v Kurimanoch
1.Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia previedla starostka Anna Hricová, ktorá privítala
prítomných novozvolených poslancov a občanov. Príhovor č.1
2.Za zapisovateľku bola navrhnutá Marcela Faltinová
Starostka vyzvala predsedu miestnej volebnej komisie Jolanu Slejzákovú aby oboznámila
s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí.
3.Predseda miestnej volebnej komisie Jolana Slejzáková oboznámila s výsledkami volieb do
orgánov samosprávy obcí.
4.Po prečítanej správe predseda MVK Jolana Slejzáková vyzvala novozvoleného starostu Ing.
Martina Faltina aby zložil sľub starostu a odchádzajúca starostka Anna Hricová odovzdala
insígnie novozvolenému starostovi Ing. Martinovi Faltinovi.
5.Nasledovalo zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva a prevzatie osvedčenia.
Číslo uznesenia
č. 1 zo dňa 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany
A, berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B, konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Kurimany Ing. Martin Faltin
- zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci: Mgr. Magdaléna Lesňáková
Marek Kamenický
Vladimír Russin
Beáta Lechová
PaedDr. Beáta Chlebovcová
- zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Kurimanoch
podpísané
...........................................................
Ing. Martin Faltin
starosta obce

6.Novozvolený starosta predniesol príhovor, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Príloha č.2
7.Po zložení sľubu poslancov novozvolený starosta konštatoval, že ustanovujúce zasadnutie je
uznášania schopné. Prečítal program zasadnutia, doplňujúce body k návrhu programu
ustanovujúceho zasadnutia neboli vznesené. Poslanci program zasadnutia schválili.
Číslo uznesenia
č. 2 zo dňa 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany v súlade § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Program zasadnutia
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Beáta Lechová, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková, Marek Kamenický, Vladimír
Russin
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5
0
0

podpísané
...........................................................
Ing. Martin Faltin
starosta obce

8.Schválenie overovateľov zápisnice, navrhovateľa uznesenia a zapisovateľky
Číslo uznesenia
č. 3 zo dňa 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany
schvaľuje
za overovateľov zápisnice: PaedDr. Beáta Chlebovcová
Mgr. Magdaléna Lesňáková
navrhovateľa uznesenia: Vladimír Russin
zapisovateľka: Marcela Faltinová
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Beáta Lechová, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková, Marek Kamenický, Vladimír
Russin
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5
0
0

podpísané
...........................................................
Ing. Martin Faltin
starosta obce
8.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.

Číslo uznesenia
č. 4 zo dňa 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany
poveruje poslankyňu Beátu Lechovú
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.
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Beáta Lechová, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková, Marek Kamenický, Vladimír
5
Russin
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
podpísané
...........................................................
Ing. Martin Faltin
starosta obce

9.Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu
predsedov komisií
Číslo uznesenia
č. 5 zo dňa 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany
A, zriaďuje
komisie, a to: Komisia športu a vzdelávania
Kultúrna komisia
Komisia výstavby, životné prostredie a verejného poriadku
Komisia pre sťažnosti a petície občanov
B, volí
a, predsedu komisie pre šport a vzdelávanie Marek Kamenický
členov komisie: Vladimír Russin, Beáta Lechová
b, predsedu kultúrnej komisie Beáta Lechová
členov komisie: PaedDr. Beáta Chlebovcová, Mgr. Magdaléna Lesňáková

c, predsedu komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok PaedDr. Beáta
Chlebovcová
členov komisie: Marek Kamenický, Mgr. Magdaléna Lesňáková
d, predsedu komisie pre sťažnosti a petície občanov Vladimír Russin
členov komisie: PaedDr. Beáta Chlebovcová, Mgr. Magdaléna Lesňáková
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Beáta Lechová, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková, Marek Kamenický, Vladimír
Russin
Proti uzneseniu
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

5
0
0

podpísané
...........................................................
Ing. Martin Faltin
starosta obce
10.Určenie platu starostu obce

Číslo uznesenia
č. 6 zo dňa 10.12.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kurimany
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 plat starostu, a to súčin priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky za rok 2017, a násobku vo výške 1,65 s účinnosťou odo dňa
zloženia sľubu.
Prezentácia
5
poslancov:
Hlasovanie poslancov:
Za uznesenie
PaedDr. Beáta Chlebovcová, Beáta Lechová, Mgr.
hlasovali:
Magdaléna Lesňáková, Marek Kamenický, Vladimír
5
Russin
Proti uzneseniu
0
hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
0
UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ

podpísané
...........................................................
Ing. Martin Faltin
starosta obce

11.Diskusia
- do diskusie sa neprihlásil nikto
12.Záver
Starosta poďakoval všetkým
prítomným poslancom, občanom za účasť a ukončil
ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Marcela Faltinová
Overovatelia zápisnice a uznesení:
PaedDr. Beáta Chlebovcová ..................................................
Mgr. Magdaléna Lesňáková ..................................................

