Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.01.2011 v Streženiciach.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: priložený k zápisnici
K bodu 1.
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a privítal doterajšieho starostu
obce, novozvoleného starostu obce, novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva a občanov
obce zástupca starostu obce Ing. Peter Boda.
K bodu 2.
Zástupca starostu obce za zapisovateľku ustanovujúceho zastupiteľstva určil pani Ivetu
Loduhovú a za overovateľov zápisnice pána Stanislava Rosinu a pána Bohuslava Svoradu.
K bodu 3.
S výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce oboznámil prítomných predseda volebnej
komisie Ing. Peter Boda, ktorý skonštatoval, že za starostu obce bol zvolený Ing. Juraj Hrišo a
za poslancov obecného zastupiteľstva Mg. Stanislav Balát, Ing. Monika Janisová, Bc. Alena
Zvonková, Stanislav Rosina, Ing. Peter Vojtek, Bohuslav Svorada a MUDr. Eva Cígerová.
K bodu 4.
Zástupca starostu obce vyzval novozvoleného starostu obce, aby zložil sľub predpísaným
spôsobom a potvrdil ho podpisom pod text sľubu. Po zložení sľubu doterajší starosta obce odovzdal
novozvolenému starostovi insígnie a tým sa novozvolený starosta aj ujal vedenia ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu 5.
Novozvolený starosta obce prečítal sľub poslanca predpísaným spôsobom. Následne nato
novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva sa podpísali pod text sľubu.
K bodu 6.
Po vykonaní sľubu poslancov starosta obce zistil a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je
spôsobilé rokovať a uznášať sa. Nato starosta obce predniesol príhovor.
K bodu 7.
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania a dal hlasovať
za jeho schválenie.
K bodu 8.
Starosta obce predložil návrh, aby obecné zastupiteľstvo poverilo 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 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a to pána Bohuslava Svoradu. Následne dal hlasovať za tento návrh.
K bodu 9.
Starosta obce predložil návrh na riadenie obecnej rady a na zriadenie šiestich komisií a to
stavebnej, finančnej, životného prostredia, sociálno – zdravotnej, poriadkovej a komisie pre kultúru,
šport a školstvo. Potom starosta obce navrhol zloženie obecnej rady a to: Bc. Alena Zvonková,
Stanislav Rosina a Ing. Peter Vojtek. Následne nato dal hlasovať za jej zloženie. Do komisií
predložil návrh na jej predsedov a to nasledovne : stavebná komisia – Stanislav Rosina, finančná
komisia – Ing. Monika Janisová, komisia životného prostredia – Mgr. Stanislav Balát, sociálnozdravotná komisia – MUDr. Eva Cígerová, poriadková komisia- Ing. Peter Vojtek a komisia
pre kultúru, šport a školstvo – Bohuslav Svorada. Po prečítaní návrhu dal hlasovať za ich
schválenie.

K bodu 10.
Hlavný kontrolór obce Jozef Baška predniesol návrh platu starostu obce , ktorý bude
upravený v súvislosti s oznámením priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca
hospodárstva SR podľa ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá predstavuje čiastku 744,50
EUR. Plat starostu obce v súlade s ustanovením §3 odst.1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
takto upravený predstavuje čiastku 1363,- EUR. Za tento návrh dal hlasovať.
K bodu 11.
V diskusii nemal nikto žiadnu závažnú pripomienku k rokovaniu ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
K bodu 12.
Starosta obce na záver poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť a ukončil
rokovanie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Loduhová
13.01. 2011

Overovatelia: Stanislav Rosina...................................
Bohuslav Svorada................................

UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 11.1.2011
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
− Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
− Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 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.
− Informáciu o poverení zastupovaním – zástupca starostu obce.
− Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady.
− Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov.
− Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.
Obecné zastupiteľstvo
A: berie na vedomie
uznesenie č. 11/1
informáciu zástupcu starostu obce o určení za zapisovateľku ustanovujúceho zasadnutia pani Ivetu
Loduhovú a overovateľov zápisnice pána Stanislava Rosinu a pána Bohuslava Svoradu
uznesenie č. 11/2
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
uznesenie č. 11/3
vystúpenie novozvoleného starostu
uznesenie č. 11/4
informáciu starostu obce o poverení zastupovaním – zástupca starostu obce poslankyňu Bc. Alenu
Zvonkovú
B: konštatuje, že
uznesenie č. 11/5
novozvolený starosta obce Ing. Juraj Hrišo zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
uznesenie č. 11/6
zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva: Mgr. Stanislav Balát, MUDr. Eva Cígerová, Ing. Monika Janisová, Stanislav Rosina,
Bohuslav Svorada, Ing. Peter Vojtek, Bc. Alena Zvonková, ktorí zložili sľub v abecednom poradí.
C: schvaľuje
uznesenie č. 11/7
program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
D: poveruje
uznesenie č. 11/8
poslanca Bohuslava Svoradu 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.
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0

E: zriaďuje
uznesenie č. 11/9
obecnú radu
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/10
komisie a to: stavebnú, finančnú, životného prostredia, sociálno - zdravotnú, poriadkovú a komisiu
pre kultúru, šport a školstvo
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
F: volí
uznesenie č. 11/11
za členov obecnej rady: Bc. Alena Zvonková, Stanislav Rosina a Ing. Peter Vojtek
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/12
predsedov komisií:
stavebná komisia – Stanislav Rosina
finančná komisia – Ing. Monika Janisová
komisia životného prostredia – Mgr. Stanislav Balát
sociálno- zdravotná komisia – MUDr. Eva Cígerová
poriadková komisia- Ing. Peter Vojtek
komisia pre kultúru, šport a školstvo – Bohuslav Svorada
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
G: určuje
uznesenie č. 11/13
plat starostu obce, ktorý v súvislosti s oznámením priemernej nominálnej mesačnej mzdy
zamestnanca hospodárstva SR podľa ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá predstavuje
čiastku 744,50 EUR je upravený v súlade s ustanovením §3 odst.1 zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov čo predstavuje čiastku 1363,- EUR mesačne
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
V Streženiciach dňa 13.1.2011
Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
Zapísala: Iveta Loduhová

