ZÁPISNI CA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jablonici, konaného dňa
27.decembra 2010.
Prítomní: Alena Hazuchová, starostka obce, Anna Dingová, prednostka OcÚ,
Mgr. Jaroslav Čerešník, Jozef Dohnálek, Peter Hazucha, Igor Horník, Ján Janšák, Mgr. Eva Kosová,
Ing. Jaroslav Stanek, Ing. Jozef Vulgan, Alojz Žák – poslanci OZ.
Neprítomná: Marta Hazuchová, kontrolórka obce – ospravedlnená.
Ostatní prítomní: 14 občanov
Program:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva –
predseda miestnej volebnej komisie.
4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce a zloženie sľubu novozvolených poslancov
obecného zastupiteľstva.
5. Vystúpenie starostky obce.
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
7. Voľba návrhovej a mandátovej komisie.
8. Informácia o poverení výkonom funkcie zástupcu starostu obce.
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
10.Návrh na určenie komisií a počtu členov komisií.
11.Návrh na schválenie predsedov komisií.
12.Návrh na poverenie vykonávať funkciu sobášiaceho v matričnom obvode Jablonica.
13.Návrh na schválenie sobášnych dní a určenie sobášnej miestnosti .
14.Návrh na určenie platu starostu obce.
15.Diskusia.
16.Prijaté uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
17.Záver.
1. Otvorenie.
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Alena Hazuchová, starostka
obce.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Za zapisovateľku bola určená Anna Dingová, prednostka OcÚ, za overovateľov zápisnice Mgr. Eva
Kosová a Ing. Jaroslav Stanek.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva –
predseda miestnej volebnej komisie.
Predseda miestnej volebnej komisie Vladimír Jánošík predložil správu o výsledku volieb do
orgánov samosprávy v obci Jablonica, konaných 27.11.2010. Odovzdal osvedčenie o zvolení
starostke obce a poslancom obecného zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce a zloženie sľubu novozvolených poslancov
obecného zastupiteľstva.
Novozvolená starostka obce Alena Hazuchová zložila sľub starostu obce, ktorý potvrdila svojim
podpisom.
Sľub poslanca obecného zastupiteľstva prečítala starostka obce. Novozvolení poslanci obecného
zastupiteľstva svojim podpisom potvrdili sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
5. Vystúpenie starostky obce.
Vo svojom príhovore starostka obce pripomenula, že občania svojou voľbou dali poslancom
a starostke obce dôveru a zodpovednosť za budovanie a rozvoj života v obci. Zodpovedným
prístupom k práci bude potrebné občanom dokázať, že si ich dôveru zaslúžia.
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka obce predložila program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol
zverejnený spôsobom v mieste obvyklým. Obecné zastupiteľstvo rokovalo podľa predloženého
programu, ku ktorému nemal nikto pripomienky.
7. Voľba návrhovej a mandátovej a volebnej komisie.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: Jozef Dohnálek, Ján Janšák, Alojz Žák.
Do mandátovej a volebnej komisie boli navrhnutí a zvolení: Peter Hazucha, Igor Horník, Ing. Jozef
Vulgan
8. Informácia o poverení výkonom funkcie zástupcu starostu obce.
Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o poverení Ing. Jaroslava Stanka
výkonom funkcie zástupcu starostu obce v súlade s § 13b, ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Starostka obce predložila návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch, keď tak neurobí
starosta obce alebo zástupca starostu. Obecné zastupiteľstvo poverilo touto funkciou Jána Janšáka.

10. Návrh na určenie komisií a počtu členov komisií.
Bol predložený návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, ako aj počet členov komisií.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie komisií a počet členov komisií tak, ako boli navrhnuté.
11. Návrh na schválenie predsedov komisií.
Predložený bol návrh na voľbu predsedov komisií obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo
zvolilo predsedov komisií obecného zastupiteľstva tak, ako boli navrhnutí.
12. Návrh na poverenie vykonávať funkciu sobášiaceho v matričnom obvode Jablonica.
Vykonávať funkciu sobášiaceho bol poverený Alojz Žák.
13. Návrh na schválenie sobášnych dní a určenie sobášnej miestnosti .
Starostka obce predložila návrh na schválenie sobášnych dní: streda a sobota a sobášnej miestnosti
pre matričný úrad Jablonica – obradnú miestnosť v budove OcÚ. Obecné zastupiteľstvo schválilo
sobášne dni a sobášnu miestnosť tak, ako bolo predložené.
14. Návrh na určenie platu starostu obce.
Návrh na určenie platu starostky obce bol predložený v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, vo výške 2 457 €, s účinnosťou od zloženia sľubu. Obecné zastupiteľstvo predložený
návrh schválilo a určilo plat starostky obce tak, ako bol predložený.
15. Diskusia.
V diskusii bolo odpovedané na dotazy dvoch občanov.
16.Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici
A.

berie na vedomie
1.

výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

2.

vystúpenie novozvolenej starostky

B. k o n š t a t u j e, ž e
1.

novozvolená starostka obce Alena Hazuchová zložila zákonom predpísaný sľub starostu
obce

2.

zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Mgr. Jaroslav Čerešník, Jozef Dohnálek, Peter Hazucha, Igor

Horník, Ján Janšák, Mgr. Eva Kosová, Ing. Jaroslav Stanek, Ing.Jozef Vulgan, Alojz Žák

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici s c h v a ľ u j e
1.
2.

návrhovú komisiu v zložení: Jozef Dohnálek, Ján Janšák, Alojz Žák
mandátovú a volebnú komisiu v zložení: Peter Hazucha, Ing. Jozef Vulgan, Igor
Horník

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici b e r i e n a v e d o m i e informáciu o poverení výkonom
funkcie zástupcu starostky obce Ing. Jaroslava Stanka.

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici p o v e r u j e poslanca Jána Janšáka 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 SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici
A.

zriaďuje

komisie, a to:
- komisia finančná a správy obecného majetku – 4 člennú
- komisia výstavby, ekológie a životného prostredia – 4 člennú
- komisia sociálna a starostlivosti o rodinu - 4 člennú
- komisia kultúry, mládeže, športu a vzdelávania - 6 člennú
- komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca obecného zastupiteľstva, starostu
obce a hlavného kontrolóra obce - 4 člennú
- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov –3 člennú
- zbor pre občianske záležitosti – 5 člennú

B. v o l í

a) predsedu komisie finančnej a správy obecného majetku Ing. Jaroslava Stanka
b) predsedu komisie výstavby, ekológie a životného prostredia Jána Janšáka

c) predsedu komisie sociálnej a starostlivosti o rodinu Mgr. Jaroslava Čerešníka
d) predsedu komisie kultúry, mládeže, športu a vzdelávania Alojza Žáka
e) predsedu komisie na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca obecného
zastupiteľstva, starostu obce a hlavného kontrolóra obce Jozefa Dohnálka
f) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov Igora Horníka
g) predsedu zboru pre občianske záležitosti Annu Dingovú

Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici
A. p o v e r u j e vykonávať funkciu sobášiaceho poslanca Alojza Žáka
B. s ch v a ľ u j e
sobášne dni stredu a sobotu a sobášnu miestnosť pre matričný úrad Jablonica – obradnú
miestnosť v budove Obecného úradu s výnimkou dní 1.1.2011, 24.12.2011

Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici s ch v a ľ u j e plat starostky obce vo výške 2 457 €,
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, s účinnosťou od zloženia sľubu starostky.
17. Záver.
Po vyčerpaní programu starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončila.

Alena Hazuchová
starostka obce

Anna Dingová
prednostka OcÚ

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Eva Kosová

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

Ing. Jaroslav Stanek

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

