Zápisnica
z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chyžné,
konaného dňa 05.12.2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Starosta obce : Peter Medvec
Poslanci : O.Bobka, J.Greguš, I.Krjak, P.Mladší, J.Zemjarová
Zapisovateľka : I.Hladonová

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
1.1.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1.2.Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb poslancov obecného zastupiteľstva
1.3.Zloženie sľubu
1.4.Príhovor starostu obce
2.1.Návrh rokovania
2.2.Poverenie poslanca zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
2.3.Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
2.4.Určenie platu starostu obce
2.5.Rôzne
2.6.Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
1. I. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal
všetkých prítomných a zasadnutie sa začalo so Slovenskou hymnou. Oboznámil prítomných
s programom.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: P.Mladší, J. Zemjarová
Zapisovateľka:
I.Hladonová
K bodu 1.2. Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb poslancov obecného úradu
Predsedkyňa MVK Ing. Eva Krjaková oboznámila prítomných o výsledkoch volieb. Pri voľbách
do orgánov samosprávy obcí pracovala 5 členná miestna volebná komisia. V obci bo zriadený
jeden volebný obvod. Celkovo bolo zapísaných 338 voličov. Volieb sa zúčastnilo 182 voličov, čo
prestavuje 53,8 %.
Za starostu obce Chyžné bol zvolený Peter Medvec s počtom platných hlasov 157
Kandidáti , ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu
získaných hlasov nasledovne
1. Ján Greguš
143

2. Ondrej Bobka
116
3. Igor Krjak
105
4. Peter Mladší
105
5.Jarmila Zemjarová
71
Po prečítaní výsledkov predsedkyňa MVK popriala veľa pracovných úspechov.
K bodu 1.3.Zloženie sľubu
Novozvolený starosta obce Peter Medvec zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce Chyžné a
zvolení poslanci obecného zastupiteľstva tiež zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ.
K bodu 1.4. Príhovor starostu obce
Starosta obce hodnotil prácu za uplynulé volebné obdobie, poďakoval za prácu bývalým
poslancom . Privítal novozvolených poslancov a poprial im veľa pracovných úspechov a dobrú
spoluprácu do nového volebného obdobia.

K bodu 2.1Návrh rokovania
2.2.Poverenie poslanca zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
2.3.Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
2.4.Určenie platu starostu obce
2.5.Rôzne
2.6.Záver
Hlasovanie:

za:

5

proti :
zdržal sa:

0
0

K bodu 2.2 Poverenie poslanca zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce navrhol zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva Jána Greguša.
Hlasovanie:

za:

4

proti :
zdržal sa:

0
1

K bodu 2.3 Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisiu na ochranu verejného poriadku a veci stavebné .
Predseda komisií je Peter Mladší. Členovia komisie Ján Greguš, Ing.Eva Krjaková
Ďalej zriaďuje komisiu pre kultúru a šport.

Predsedkou komisie je Jarmila Zemjarová. Členovia komisie Mgr.Radka Adamčiaková, MUDr.
Eva Gurská, Slávka Faklová, Pavel Jakab.
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov navrhol za
predsedu komisie Igora Krjaka a za členov komisie Ondreja Bobku a Jarmilu Zemjarovú.
Hlasovanie:

za:

5

proti :
zdržal sa:

0
0

K bodu 2.4 Určenie platu starostu obce
V súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí 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 r. 2017 a násobku 1,65 s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu
Hlasovanie:
za:
5
proti :
zdržal sa:

0
0

K bodu 2.5 Rôzne
Pán Peter Mladší podal písomne čestné prehlásenie, že sa dobrovoľne vzdáva nároku na odmenu
poslanca na celé volebné obdobie.
K bodu 2.6 Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zapísal/(a): Ildikó Hladonová

....................................................
starosta obce

Overovatelia:
Peter Mladší
Jarmila Zemjarová

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

