O B E C S T A Š K O V C E, 090 23 H A V A J

ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Staškovce, konaného
dňa 22.12.2010.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Staškovce
5. Zloženie sľubu novozvoleného Obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
9. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
10. Určenie zástupcu starostu obce
11. Návrh na zriadenie komisií a voľba predsedov
12. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom OZ najneskôr 90 dní pred
voľbami na celé funkčné obdobie
13. Návrh a schválenie Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
14. Diskusia.
15. Návrh a schválenie uznesenia
16. Záver.
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.
Rokovanie:
K bodu č.1. Ustanovujúce zasadnutie zahájil doterajší starosta obce, ktorý prítomných privítal
a oboznámil s programom. Zároveň privítal predsedníčku miestnej volebnej komisie p. Janu
Ufnarovú.
K bodu č. 2. Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice p. Štefana Varcholíka, za
overovateľov zápisnice p. Ľuboša Oleárnika a Adelu Černegovu. Všetci traja boli jednohlasne
schválení.
K bodu č.3. Predsedníčka miestnej volebnej komisie oboznámila prítomných z výsledkami
volieb do orgánov samosprávy obce. Na starostu obce p. Štefan Varcholík 110 hlasov.
Poslanci:1. Martin Maliňak
2. Ľuboš Oleárnik
3. Stanislav Prokopovič
4. Adela Černegová
5.Ján Kurila

64 hlasov
61 hlasov
55 hlasov
53 hlasov
44 hlasov

Náhradníci:
1. Milan Homza
2. Michal Feciškanin
3. Milena Melniková
4. Ján Fečkanin
5. Anna Račková
6. Mária Suvaková
7. Igor Rudy
8. Mária Remačová

42 hlasov
39 hlasov
38 hlasov
33 hlasov
32 hlasov
26 hlasov
24 hlasov
23 hlasov

K bodu č.4. Po prečítaní sľubu na starostu obce najstarším členom obecného zastupiteľstva
p. Maliňakom Martinom starosta obce p. Štefan Varcholík sľub na znak súhlasu podpísal. Viď
prílohu.
K bodu č.5. Po prečítaní sľubu starostom obce na poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci na znak súhlasu tento sľub podpísali. Viď prílohu.
K bodu č.6. Novozvolený starosta obce p. Štefan Varcholík vo svojom príhovore vyjadril
presvedčenie, že novozvolené Obecné zastupiteľstvo bude pracovať zodpovedne a bude
prínosom pre celu obce. Zároveň im zaželal veľa zdravia a pohody do ich náročnej práce.
K bodu č.7. Poslanci Obecného zastupiteľstva schválili program ustanovujúceho zasadnutia
OZ
K bodu č. 8. Obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca OZ p. Ľuboša Oleárnika 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 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
K bodu č. 9. Na návrh starostu obce boli do návrhovej komisie jednohlasne zvolení p.
Maliňak Martin, p. Ján Kurilla a p. Prokopovič Stanislav, do mandátovej komisie p. Adela
Černegová a Oleárnik Ľuboš.
K bodu č. 10. Starosta obce p. Štefan Varcholík určil za zástupcu starostu obce na celé
volebné obdobie p. Martina Maliňaka.
K bodu č. 11. Obecné zastupiteľstvo zriadilo: Komisiu finančnú a správy majetku obce,
a Komisiu na ochranu verejného poriadku, riešenie priestupkov a sťažnosti. Za predsedu
všetkých komisií bol zvolený Ľuboš Oleárnik.
K bodu č. 12. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne určilo plat starostu podľa SNR č. 289/2002
Z.z ,v rozsahu plného úväzku, ktorý prislúcha starostovi obce s počtom obyvateľov do päťsto
zvýšený o 20% k základného platu na 1,20 základného platu.
K bodu č. 13. Starosta obce predniesol návrh Zásad odmeňovania poslancov OZ. Poslanci
obecného zastupiteľstva návrh Zásad odmeňovania schválili.
K bodu č. 14. Diskúsia: Na návrh starostu obce p. Štefana Varcholíka pre vzorové podpisy
do VÚB, a.s. Stropkov boli zvolení p. Ľuboš Oleárnik a p. Martin Maliňak.
K bodu č. 15 Schválenie uznesenia
Návrh uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia predniesol predseda návrhovej komisie p.
Martin Maliňák.
K bodu č. 16. Po schválení návrhu na uznesenie starosta obce rokovanie ustanovujúceho
zastupiteľstva ukončil.
V Staškovciach dňa 22.12.2010
zapísal
Štefan Varcholík

overovateľ
Ľuboš Oleárnik

overovateľ
Adela Černegová

