Zápisnica
zo slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke 11. decembra 2014
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

poslanci OZ podľa prezenčnej listiny, hostia
Matisová Renáta, Ivana Tomková

Starosta privítal novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva, prítomných občanov
a otvoril slávnostné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
1. Za zapisovateľku bola starostom navrhnutá pani Magdaléna Rybárová. Poslanci tento návrh
jednohlasne schválili.
2. Za overovateľov zápisnice boli starostom navrhnutí: Renáta Matisová a Ivana Tomková.
Tento návrh poslanci jednohlasne schválili.
3. Predsedníčka volebnej komisie Mgr. Zuzana Matulová oboznámila prítomných podľa
zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v komunálnych voľbách, konaných
dňa 15. 11. 2014. Poslanci informáciu zobrali na vedomie.
4. Starosta následne prečítal a podpísal ,,Sľub starostu“ .
5. Následne za všetkých poslancov OZ Mgr. art. Peter Vrabec prečítal ,,Sľub poslanca“
obecného zastupiteľstva. Každý poslanec na vyzvanie tento ,,Sľub“ podpísal.
6. Starosta sa novozvoleným a ustanoveným poslancom prihovoril v zmysle vzájomnej dôvery,
porozumenia a konštruktívneho prístupu k riešeniu problémov. Zdôraznil, že jemu osobne
záleží na dobrej spolupráci, lebo iba tak sa dá v pokoji pre občana a obec niečo prospešné
robiť a dosiahnuť dobrý výsledok.
7. Starosta navrhol za svojho zástupcu Mgr. art. Petra Vrabca. Odôvodnil to hlavne tým, že
Peter Vrabec je občanom a starostovi dobre známy, aktívny a je presvedčený, že spolupráca
zástupcu so starostom bude dobrá a prospešná. Poslanci tento návrh prijali a jednohlasne
schválili.
8. Na vykonávanie občianskych obradov boli navrhnutí: Peter Vrabec, Renáta Matisová, Ivana
Tomková a Mgr. Martina Hrušková. Je možné, že budú podľa potreby v tomto oslovení aj
ostatní poslanci. Tento návrh bol prijatý a jednohlasne schválený.
9. Mzdová účtovníčka Anna Fischerová informovala poslancov o plate starostu, ktorý sa raz do
roka prehodnocuje, najbližšie v júni roku 2015. Informáciu zobrali na vedomie.
10. Slečna Danka Lamošová poučila poslancov OZ podľa zákona č. 122/2013 o ochrane
osobných údajov.
Po tomto starosta oficiálne rokovanie ukončil a pozval prítomných na pohár vína so želaním
dobrého zdravia, dobrej spolupráce a pokojných vianočných sviatkov.
Dňa 11. 12. 2014 zapísala Magdaléna Rybárová
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zástupca starostu
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starosta

.............................
overovateľ č. 2

UZNESENIE
zo slávnostného ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke
z 11. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke:
Schvaľuje:
Uzn. č. 25/2014
Uzn. č. 26/2014

‐
‐

Uzn. č. 27/2014
Uzn. č. 28/2014

‐
‐

za zapisovateľku zasadnutí OZ – Magdalénu Rybárovú
za overovateľov zápisnice
Renátu Matisovú a Ivanu Tomkovú
za zástupcu starostu – Mgr. art. Petra Vrabca
na vykonávanie občianskych obradov:
Mgr. art. Petra Vrabca, Renátu Matisovú, Ivanu Tomkovú,
Mgr. Martinu Hruškovú

Berie na vedomie:
Uzn. č. 29/2014

‐

Uzn. č. 30/2014

‐

informáciu predsedníčky miestnej volebnej komisie
Mgr. Zuzany Matulovej o výsledku komunálnych volieb.
informáciu o plate starostu

V Turč. Štiavničke, dňa 11. 12. 2014

Peter Očka
starosta obce

