Zápis
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupite stva v Lozorne,
konaného d a 15.12.2010 v Centre kultúry
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prezencia :

prítomní:
prizvaní:

11
Ing. Jozef Javúrek – kontrolór
So a Š epánová – preds. miestnej volebnej komisie

Program :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia.
Ur enie zapisovate a a overovate ov zápisnice.
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce.
Zloženie s ubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
5. Zloženie s ubu poslancov novozvoleného obecného zastupite stva.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
7. Schválenie programu ustanovujúceho obecného zastupite stva.
8. Poverenie poslanca obecného zastupite stva, ktorý bude oprávnený zvoláva a vies
zasadnutia obecného zastupite stva.
9. Vo ba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, návrh na zriadenie
komisii obecného zastupite stva a vo ba ich predsedov a lenov.
10. Návrh na zriadenie obecnej rady a vo ba ich lenov.
11. Schválenie platu starostu.
12. Diskusia.
13. Schválenie uznesenia.
14. Záver.

Rokovanie :
K bodu 1
Zasadnutie otvorila a prítomných privítala starostka obce Lozorno
a oboznámila prítomných s programom rokovania.

Alena Nemcová

K bodu 2.
Za zapisovate a bola ur ená V. Hubková, za overovate ov zápisnice boli ur ení :
Adriana Jánošová a Ing. ubomír Gombita.
.
K bodu 3
S výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce oboznámila prítomných pred. miestnej
volebnej komisie p. Š epánová So a a odovzdala novozvolenému starostovi obce ubomírovi
Húbekovi „Osved enie o zvolení“ za starostu obce a novozvoleným poslancov OZ
„Osved enie o zvolení“ za poslancov obecného zastupite stva obce Lozorno..

K bodu 4
Novozvolený starosta p. ubomír Húbek zložil s ub, ktorý potvrdil svojím podpisom.
Doterajšia starostka
odovzdala novozvolenému starostovi obce
insígnie a vedenie
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupite stva.
K bodu 5
Starosta obce pre ítal znenie s ubu poslanca OZ. Poslanci OZ zložili s ub poslanca, ktorí
potvrdili svojím podpisom.
K bodu 6
Novozvolený starosta predniesol k prítomným príhovor.
K bodu 7
Starosta predložil obecnému zastupite stvu návrh programu rokovania.
Hlasovanie : „ZA“ – všetci prítomní.
K bodu 8
8.1
Starosta tiež predniesol návrh poslancov Ing. Oravcovú Máriu a PhDr. Božecovú O gu,
ktoré budú oprávnené zvoláva a vies zasadnutia OZ. Poslanci schválili.
Hlasovanie : „ZA“ – všetci prítomní
8.2
Starosta obce poveruje zastupovaním starostu na celé funk né obdobie : PhDr. Božecovú
O gu.
Hlasovanie :„ZA“ – všetci prítomní
8.3
Starosta obce predložil návrh na ur enie sobášiacich : ubomír Húbek – starosta obce a
Adriana Jánošová.
Hlasovanie : „ZA“ – všetci prítomní
K bodu 9
9.1
Starosta predložil OZ návrh na vo bu mandátovej, návrhovej komisie v zložení :
Predseda mandátovej, volebnej a návrhovej komisie:
PhDr. Božecová O ga
Podpredseda:
Mgr. Vl ek Juraj
lenovia:
Valent Štefan
Hlasovanie :„ZA“ – všetci prítomní
9.2
Starosta predložil OZ návrh na zriadenie komisii OZ ich predsedov a lenov.
1. Komisia: Finan no-ekonomická
Predseda:
Mgr.Bc. Vl ek Juraj
lenovia:
Ing. Gombita ubomír
Mgr. Rušinová Dana

Hlasovanie : „ZA“-5, „ZDRŽAL SA“-4

2. Komisia: Výstavby, dopravy, životného prostredia
Predseda:
Štefan Valent
lenovia:
Ing. Oravcová Mária
Kavický Andrej Bc.
Hlasovanie : „ZA“ – všetci prítomní
3. Komisia: Športová
Predseda:
Dvoran Alojz
lenovia:
Štefan Valent
Zástupcovia športových oddielov
Hlasovanie : „ZA“ – všetci prítomní
4. Komisia: Kultúry a spolupráce so spolo enskými organizáciami
Predseda :
Mgr. Rušinová Dana
lenovia:
Jánošová Adriana
Hlasovanie : „ZA“ – všetci prítomní
5. Komisia: Školská a Sociálno - zdravotná
Predseda : PhDr. O ga Božecová
lenovia:
Adriana Jánošová:
Hlasovanie : „ZA“ – všetci prítomní

6. Komisia: Verejného poriadku, bezpe nosti rómskych otázok a riešenie
konfliktných situácii
Predseda :
Kavický Andrej Bc.
lenovia:
Mgr.Bc. Vl ek Juraj
Hlasovanie : „ZA“ – všetci prítomní

K bodu 10
Starosta predložil obecnému zastupite stvu návrh na zriadenie obecnej rady v zložení :
PhDr. Božecová O ga (zástupca starostu pod a zák. 369/90 §14)
Ing. Gombita ubomír
Dvoran Alojz
Poradný hlas: Hlavný kontrolór obce
Hlasovanie : „ZA“ – všetci prítomní

K bodu 11
OZ v Lozorne schva uje plat starostu obce vo výške 2 150 eur/mes.
Hlasovanie : „ZA“ – všetci prítomní
K bodu 12
Diskusia.
Starosta obce – pripomienka, že nesúhlasí ako s lenkou finan nej komisie p. Rušinovou, ale
zdôraznil, že rešpektuje zvolenie OZ.
Mgr. Rušinová – po akovala voli om za hlasy aj v mene všetkých poslancov.
Ing. Jozef Javúrek –kontrolór obce – predstavil sa všetkým prítomným a zaželal
novozvoleným poslancom ve a úspechov v riadení obce.
Adriana Jánošová – po akovala voli om a apelovala na všetkých ob anov na spoluprácu.
Po akovala sa aj mami ke p. starostu p. Húbekovej.
ubomír Haramia – prosí novozvolené OZ, aby boli iní v riadení obce, praje ve a trpezlivosti
a verí, že spolu so starostom obce povedú obec k tímovej práci.
Andrej Kavický – s ubuje ob anom, že obec ako poslanci povedú iným smerom ako doteraz.
K bodu 13
OZ v Lozorne schválilo jednohlasne uznesenie (vi príloha), ktoré predniesla preds.
mandátovej, volebnej a návrhovej komisie Mgr. Božecová O ga.
K bodu14
Starosta obce p. ubomír Húbek po akoval odstupujúcej starostke obce Alene Nemcovej za
doterajšiu prácu a ukon il rokovanie obecného zastupite stva.

Overovatelia : Adriana Jánošová
Ing. ubomír Gombita

ubomír Húbek
starosta obce

Zapísala : Hubková V.

