Obecné zastupiteľstvo Jurová

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 08. 12. 2018
Prítomní:

Podľa pripojenej prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie nového starostu.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
9. Určenie platu starostu obce.
10. Diskusia.
11. Záver.

Rokovanie
1. Zasadnutie otvoril doterajší starosta obce Ladislav Matuška. Privítal prítomných a predniesol

krátky príhovor.
2. Starosta obce určil zapisovateľa tohto zasadnutia: Lívia Vidaová a overovateľov zápisnice: Ing.

Juraj Morvay a Dušan Tribulík.
3. Starosta udelil slovo predsedkyni miestnej volebnej komisie, Zuzane Vércseovej. Predsedkyňa

informovala prítomných o výsledkoch voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva.
Odovzdala osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva.
4. Po informácií o výsledkoch volieb doterajší starosta vyzval novozvoleného starostu, Gabriela

Feketeho na zloženie sľubu. Novozvolený starosta po prečítaní sľub potvrdil podpisom.
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Po zložení sľubu doterajší starosta odovzdal novozvolenému starostovi insígnie obce a tým aj
vedenie prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva.
5. Novozvolený starosta prečítal znenie sľubu poslanca. Poslanci zložili sľub podpisom pod text

sľubu napísaného na osobitnom liste. Po zložení sľubu poslancov starosta skonštatoval
a oznámil prítomným, že poslanecký zbor je prítomný v počte 5 z 5, tým je spôsobilé rokovať
a zasadnutie je uznášania schopné.
6. Nasledoval príhovor starostu.
7. Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania na schválenie. Zo strany

poslancov neboli vznesené žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
8. Po schválení programu starosta navrhol, aby obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca, ktorý

bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Po oznámení povereného poslanca starosta určil aj svojho zástupcu.
9. V ďalšom bode, poslanci prerokovali návrh na určenie mesačného platu starostu.

10. Starosta vyzval prítomných, aby predniesli svoje pripomienky a dotazy.

Nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky a dotazy.
11. Na záver starosta poďakoval účastníkom zasadnutia za spoluprácu a ich aktívnu účasť na

rokovaní OZ.
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Uznesenia
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 08. 12. 2018
U z n e s e n i e č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jurovej

A. Berie na vedomie
1. Určenie overovateľov zápisnice: Ing. Juraj Morvay a Dušan Tribulík
2. Určenie zapisovateľa zápisnice: Lívia Vidaová
3. Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
4. Vystúpenie novozvoleného starostu
B. Konštatuje, že
1. Novozvolený starosta obce, Gabriel Fekete zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva. Poslanci OZ v abecednom poradí: Attila Kántor, Ing. Juraj Morvay,
Dušan Tribulík, František Varga, Lívia Vidaová

U z n e s e n i e č. 2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Jurovej
Schvaľuje:
Program rokovania Obecného zastupiteľstva v znení ako to bol navrhnutý.

Za : 5

Zdržal sa: 0

Proti: 0
U z n e s e n i e č. 3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Jurovej
A. Poveruje
Poslanca Františka Vargu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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B. Berie na vedomie
Poverenie zástupcu starostu obce: František Varga, ktorého poveril zastupovaním starosta na
celé funkčné obdobie na základe § 13b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

U z n e s e n i e č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo v Jurovej
určuje:
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1997 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším zastupiteľstvom
najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo výške: 1732,00 eur

Za : 5

Zdržal sa: 0

Proti: 0

.............................................
starosta obce:
Gabriel Fekete

...................................................
overovateľ:

..........................................
zapisovateľka:
Lívia Vidaová

...................................................
overovateľ:
Dušan Tribulík

Ing. Juraj Morvay
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