Zápisnica č. 9/2010
Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Látkach konaného
Dňa : 27.12.2010
Počet členov OZ: 5
Prítomní:
1. Martin Škopík, doterajší starosta obce
2. Ľubomír Bahleda, novozvolený starosta
3. Peter Kršiak, poslanec OZ
4. Ing. Marta Koristeková, poslankyňa OZ
5. Ivan Sivok, Ing., hlavný kontrolór
6. Ing. Rudolf Michhalovský, poslanec OZ
7. Ján Segeč, poslanec OZ
8. Jozef Gondáš, poslanec OZ
9. Elena Podhorová, predseda miestnej volebnej komisie
Prezenčná listina je súčasť zápisnice.
Program:
1.
Otvorenie zasadnutia
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
Oznámenie o výsledkoch volieb a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleného starostu
a poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
4.
Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií 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.
Voľba mandátovej komisie
9.
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie
OZ. / §12 ods.2 prvá veta zákona č. 369/1990Zb./
9. Určenie platu starostu obce, podľa § 3 zákona č. 253/1994 Z. z.
10.
Diskusia
11.
Záver
1.
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril doterajší starosta Martin Škopík, ktorý
skonštatoval, že zasadnutie bolo zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zmien.
Po otvorení, predsedajúci oboznámil prítomných s návrhom programu.
2.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice predkladá:
Martin Škopík, doterajší starosta obce
Za zapisovateľa zápisnice bola určená: Jarmila Škopíková, zamestnankyňa OcÚ
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Peter Kršiak, poslanec OZ
Jozef Gondáš, poslanec OZ
3.
Doterajší starosta obce požiadal predsedníčku miestnej volebnej komisie v Látkach pre voľby do orgánov
samosprávy obce pani Helenu Podhorovú aby oboznámila prítomných s výsledkami volieb.

-2Predsedníčka prečítala výsledky komunálnych volieb zo dňa 27.11.2010 a požiadala OZ o zriadenie
mandátovej komisie.
4.
Novozvolený starosta obce Ľubomír Bahleda prečítal zákonnom predpísaný sľub starostu obce a potvrdil ho
svojím podpisom.
Odchádzajúci starosta Martin Škopík mu odovzdal insígnie a požiadal novozvoleného starostu aby sa ujal
vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Látkach.
5.
Starosta obce Ľubomír Bahleda prečítal znenie sľubu poslanca. Poslanci OZ zložili sľub podpisom. Poslanec
Ľubomír Bahleda sa vzdal mandátu poslanca. Nastúpil náhradník Jozef Gondáš, ktorý zložil sľub poslanca
podpisom. Starosta obce Ľubomír Bahleda mu odovzdal osvedčenie poslanca obecného zastupiteľstva.
6.
Novozvolený starosta obce Ľubomír Bahleda sa v príhovore poďakoval voličom.
7.
Starosta obce Ľubomír Bahleda zistil, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci a teda je uznášania schopné.
8.
Starosta obce Ľubomír Bahleda oboznámil prítomných s programom, ktorý by sa mal prejednať na
ustanovujúcom zasadnutí.
voľba mandátovej komisie, predsedu a jej členov
poverenie poslanca OZ zvolávať a viesť OZ /§ 12 ods.2 prvá veta č.369/1990Zb/
určenie platu starostu
9.
Starosta Ľubomír Bahleda oboznámil prítomných, s obsahom § 13b ods.1 zákona 369/1990Zb. o obecnom
zriadení -zastupovanie starostu
10.
Starosta obce Ľubomír Bahleda oboznámil 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 mesačný plat starostu vo výške 1363,- €
11.
Mandátová komisia overila doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov
a zistila, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca na základe nimi
predložených a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení a podala o výsledku svojich zistení správu
ustanovujúcemu obecnému zastupiteľstvu.
12.
Diskusia
a) Novozvolený starosta Ľubomír Bahleda poďakoval občanom za dôveru, ktorú mu prejavili vo voľbách
a odchádzajúcemu starostovi poďakoval za doterajšiu prácu vo funkcii starostu a poprial mu veľa osobných
úspechov.
b) Ján Škvarka predseda mandátovej komisie poďakoval doterajšiemu starostovi za prácu, ktorú vykonával
a novozvolenému starostovi poprial veľa úspechov.
c) Novozvolení poslanci poďakovali voličom.
13.Na záver starosta obce Ľubomír Bahleda poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.

-3UZNESENIE
Z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Látkach
zo dňa 27.12.2010
UZNESENIE č.1/2010
Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ľubomír Bahleda zložil zákonnom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili sľub poslanca obecného zastupiteľstva
Ing. Marta Koristeková
Peter Kršiak
Ing. Rudolf Michalovský
Ján Segeč
3. novozvolený poslanec Ľubomír Bahleda sa vzdal mandátu poslanca.
4. Jozef Gondáš, prvý náhradník na poslanca obecného zastupiteľstva zložili sľub poslanca obecného
zastupiteľstva
UZNESENIE č. 2/2010
Obecné zastupiteľstvo v Látkach
Poveruje
Poslanca Ing. Rudolfa Michalovského
Zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia
veta, ods. 5 tretia a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Prítomných 5 poslancov
Schválili : 4
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania: 1 – Ing. Rudolf Michalovský
UZNESENIE č. 3/2010
Obecné zastupiteľstvo v Látkach
určuje
a) Za zapisovateľa : Jarmila Škopíková, zamestnankyňa OcÚ
b) Za overovateľov zápisnice: Peter Kršiak, poslanec OZ
Jozef Gondáš, poslanec OZ
Prítomných 5 poslancov
Schválili : 0
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0

-4UZNESENIE č. 4/2010
Obecné zastupiteľstvo v Látkach
A.Zriaďuje
Mandátovú komisiu
B. Volí
a) predsedu mandátovej komisie
Mgr. Ján Škvarka, Látky 105
b) členov mandátovej komisie
Jana Hazuchová, Látky 105
Eva Kmeťová, Látky 105
c) ukladá mandátovej komisii overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených
poslancov a zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca na základe nimi
predložených a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení a o výsledku svojich zistení správu
ustanovujúcemu obecnému zastupiteľstvu.
Prítomných 5 poslancov
Schválili : 0
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
UZNESENIE č. 5/2010
Obecné zastupiteľstvo v Látkach
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 mesačný plat starostu vo výške 1 363,- €
Prítomných 5 poslancov
Schválili : 0
Proti
:0
Zdržal sa hlasovania : 0
Keďže viac bodov ani pripomienok neodznelo, predsedajúci ukončil zasadnutie.
Zapísala : Jarmila Škopíková

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

Ľubomír Bahleda, starosta obce

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

1. Overovateľ :Peter Kršiak, poslanec OZ

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

2. Overovateľ :Jozef Gondáš, poslanec OZ

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

