ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 27.12. 2010
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Príhovor starostu obce a ocenenie najaktívnejších občanov za rok 2010
4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení
7. Vystúpenie novozvoleného starostu
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
9. Zriadenie návrhovej , volebnej a mandátovej komisie
10 Určenie poslanca na post zástupcu starostu obce.
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia OZ
11. Zriadenie rady OZ a voľba jej členov.
Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov
12. Určenie platu starostu obce
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie, Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ján Onuško otvoril ustanovujúce zasadnutie OZ. Privítal všetkých
prítomných poslancov a obyvateľov obce.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku starosta obce určil Danielu Mitrovú.
Za overovateľov určil : Mgr. I. Baran, J. Ďurko
3. Príhovor starostu obce a ocenenie najaktívnejších občanov za rok 2010
Starosta obce vo svojom príhovore zhodnotil svoje pôsobenie vo funkcii v minulom
volebnom období a dosiahnuté výsledky počas dlhodobého vykonávania svojej funkcie na
poste starostu obce. Prítomných informoval aké úlohy čakajú zvoleného starostu obce
a v akom finančnom stave sa nachádza majetok obce . Zaželal mu k jeho práci veľa
úspechov. V závere ocenil najaktívnejších občanov za rok 2010 .
Ocenení občania: p. Zuzana Sidorová, p. Veronika Baranová, p. Mária Hricová, p. Anna
Matisková, p. Ján Štempák, p. Mária Ďurková, p. Mária Feríková, Michal Migaľ, Jozef
Žulkovič
Po vystúpení p. J. Onuška sa mu za poslancov a pracovníkov OcÚ poďakoval za jeho prácu,
zástupca starostu Ing. arch. Ľ. Naňák.
4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce.
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Mária Baniková oboznámila prítomných
s výsledkami volieb konaných dňa 27. 11. 2010.

Zvolení poslanci OZ : Mgr. I. Baran - KDH ,
J. Ďurko – Smer-SD,
Ing. M. Gazda – KDH ,
A. Kozáková – nezávislý kandidát,
Ing.arch. Ľ. Naňák – Smer-SD , Ing. M. Roman - SDKÚ-DS ,
Ing. M. Sidor – Smer-SD ,
M. Truchan – ĽS-HZDS
Ing. B. Zubko – SDKÚ-DS.
5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta obce P. Barát prečítal a vykonal akt zloženia sľubu starostu obce.
,,Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky , ústavné zákony , zákony
a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Podpísal písomné znenie sľubu a prevzal si od predsedníčky miestnej volebnej komisie
osvedčenie o zvolení za starostu obce a insígnie . Následne sa ujal vedenia rokovania
zastupiteľstva.
6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starosta obce prečítal text sľubu a všetci novozvolení poslanci zložili sľub do rúk
novozvoleného starostu obce.
,,Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce , dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky , ústavné zákony , zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy , a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia
Svojím podpisom potvrdili písomné znenie sľubu a prevzali si od predsedníčky miestnej
volebnej komisie osvedčenia o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva.
Aktom zloženia sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva sa skončilo funkčné obdobie
doterajšieho obecného zastupiteľstva.
7. Vystúpenie novozvoleného starostu
Novozvolený starosta obce vo svojom príhovore načrtol svoje plány na ktoré sa chce
v novom volebnom období zamerať. Podotkol , že verí , že pri dobrej spolupráci a ochote,
spolu s poslancami bude riešiť všetky úlohy a problémy k spokojností občanov našej obce.
V závere svojho vystúpenia sa poďakoval za prácu bývalému starostovi obce p. J. Onuškovi.
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Novozvolený starosta obce predložil program ustanovujúceho zasadnutia OZ a dal hlasovať.
Program bol poslancami jednomyseľne schválený.
9. Voľba návrhovej volebnej a mandátovej komisie .
Starosta obce doporučil zriadenie jednej komisie a doporučil za predsedu : Ing. M. Sidor
a členov komisie : Ing. Arch. Ľ . Naňák a Ing. M. Roman
10. Návrh poslanca na post zástupcu obce a poverenie poslanca obecného
zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ.
Novozvolený starosta obce určil na post zástupcu starostu obce na nové volebné obdobie p.
Annu Kozákovú.
Na post poslanca , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ p. A Kozákovú
a dal hlasovať.
Návrh bol poslancami jednomyseľné schválený.

11. O zriadení obecnej rady poslanci rozhodli , že obecná rada nebude v tomto
volebnom období zriadená.
Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov
Starosta obce navrhol zriadiť nasledovné komisie v zložení:
Finančná komisia:
predseda
Ján Ďurko
podpredseda
Ing. M. Roman
Školská komisia
predseda
Mgr. I. Baran
podpredseda
Ing. Arch Ľ. Naňák
Komisia výstavby ,životného prostredia predseda
Ing. M. Sidor
podpredseda
Ing. B. Zubko
predseda
Ing. M. Gazda
Komisia kultúry , mládeže a športu
podpredseda
M. Truchan
K prednesenému návrhu dal hlasovať.
- Poslanec Ing. M. Sidor doporučili zlúčiť školskú komisiu s kultúrnou komisiou aby sa
ušetrili finančné prostriedky OcÚ.
Tento bod rokovania bol na návrh starostu obce presunutý na ďalšie rokovanie OZ dňa:
30.12.2010. Poslanci to jednomyseľne schválili.
12. Určenie platu starostu obce.
Zástupkyňa starostu obce p. Kozáková predniesla návrh platu starostovi obce , ktorý je
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku podľa počtu obyvateľov t. j. 744,50 EUR x 2,20 –násobok = 1638,00 EUR. /
49.346,- Sk /
Prednesený návrh bol poslancami OZ jednomyseľne schválený.
13./ Diskusia :
V diskusií bolo udelené slovo občanom :
p. Lukáč – otázka , čo sa bude robiť pre rómskych občanov.
p. Popaďák – otázka , kedy bude dokončená kanalizácia na ulici osloboditeľov
p. Guman - otázka , kedy sa vyvezie kontajner so smetím pri rómskej bytovke
p. Klacik – odpovedal p. Gumanovi , že kontajner je naplnený iba do polovice , ak bude
plný tak sa vyvezie.
14./ Návrh na uznesenie , Záver
Po schválení uznesenia , ktorý predniesol Ing. M. Sidor zasadanie ukončil novozvolený
starosta obce p. P. Barát . Poďakoval sa všetkým za účasť.

Návrh na uznesenia
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sačurov
zo dňa 27.12.2010
Uznesenie č. 1
OZ v Sačurove
a./ berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
b./ konštatuje, že

1. novozvolený starosta obce P. Barát zložil zákonom predpísaný sľub starostu
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva:
Poslanci .: Mgr. I. Baran, J. Ďurko, Ing. M. Gazda, A. Kozáková, Ing. Arch. Ľ. Naňák, Ing.
M. Roman , Ing. M. Sidor , M. Truchan, Ing. B. Zubko.
Uznesenie č. 2
OZ v Sačurove
a./ poveruje
poslankyňu A. Kozákovú zvolávaním a vedením zasadnutí OZ 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.
Uznesenie č. 3
OZ v Sačurove
a./ schvaľuje
za zástupcu starostu p. A. Kozákovú
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Sačurove
a./ ukladá
zriadenie komisií obecného zastupiteľstva , zaradenie poslancov do komisií a voľbu ich
predsedov . T : 30.12.2010
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo
a./ určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom
najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 1638,00 EUR
Zapisovateľka: Daniela Mitrová
Overovatelia: Mgr. I. Baran
Ján Ďurko
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..........................................
Starosta obce
Peter Barát

