Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ľudovítovej,
konaného dňa 21. decembra 2018 o 18.hodine
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1.
2.
3.

5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb na starostu
a poslancov obecného zastupiteľstva.
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie pečiatok
novozvolenému starostovi a odovzdanie osvedčenia o zvolení
Zloženie sľubu novozvolených poslancov a odovzdanie osvedčení o zvolení

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vystúpenie novozvoleného starostu
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
Voľba mandátovej a návrhovej komisie
Poverenie mandátovej a návrhovej komisie
Informácia o zástupcovi starostu obce
Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

4.

1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ľubomír Horák. Privítal
všetkých novozvolených a bývalých poslancov, pozvaných hostí a občanov.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bola určená p. Ing. Soňa Budayová a za overovateľov zápisnice
boli určení p. Štefan Senneš a p. Michal Magát.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
S výsledkami a priebehom volieb do orgánov samosprávy obce Ľudovítová, ktoré sa konali
dňa 10. 11. 2018 oboznámila všetkých prítomných predsedkyňa miestnej volebnej komisie p.
Vierka Kováčová.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie pečiatok odovzdanie
osvedčenia a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Novozvolená starostka obce Ing. Renáta Kováčová zložila sľub starostu obce do rúk
doterajšieho starostu obce Ing. Ľubomíra Horáka, čo potvrdila svojím podpisom. Následne
doterajší starosta Ing. Ľubomír Horák odovzdal osvedčenie a pečiatky obce novozvolenej
starostke obce Ing. Renáte Kováčovej. Po tomto slávnostnom akte sa novozvolená starostka
obce sa ujala vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení
Starostka obce Ing. Renáta Kováčová prečítala sľub poslancov obecného zastupiteľstva. Sľub
zložili štyria novozvolení poslanci do rúk starostky obce, čo potvrdili svojím podpisom.
Následne starostka obce odovzdala každému poslancovi osvedčenie o zvolení.

Starostka obce skonštatovala, že zákonom predpísaný sľub zložili4 novozvolení
poslanci obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Starostka obce sa vo svojom vystúpení prihovorila novozvoleným poslancov obecného
zastupiteľstva ako aj obyvateľom obce. Novozvolená starostka obce Ing. Renáta Kováčová
poďakovala odchádzajúcemu starostovi obce Ing. Ľubomírovi Horákovi za prácu za 12ročnú
prácu, troch predchádzajúcich volebných bdobí, poďakovala odchádzajúcim poslancom
a privítala nových poslancov OZ. Srdečne zablahoželala novozvoleným poslancom
obecného zastupiteľstva, veľa odhodlania, dobrých úmyslov, síl, múdrosť a pokoru v
srdci pri výkone poslaneckých povinnosti. Chcem sa poďakovať zvlášť p. Mgr. Janke
Cigáňovej a p. Evke Svoradovej, ktoré ma oslovili ohľadom kandidatúry na starostu obce, až
na základe ich oslovenia som sa rozhodla kandidovať na post starostu obce. Chcem sa
poďakovať , mojej rodine a všetkým kolegom ktorí ma podporovali od prvej myšlienky, a
všetkým občanom ktorí mi odovzdali svoj hlas, sľubujem že budem pracovať podľa
najlepšieho vedomia a svedomia, pokračovať v rozpracovaných projektoch.
OZ berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
Voľba mandátovej a návrhovej komisie
Poverenie mandátovej a návrhovej komisie
Informácia o zástupcovi starostu obce
Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

Starostka obce oboznámila prítomných s programom ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Nikto nemal doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy.
Hlasovanie za schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol jednomyseľne schválený.
8. Voľba mandátovej
Predseda: Ján Candrák

a návrhovej komisie
Predseda: Sahulčíková Vlasta

Následne dala starostka obce hlasovať za prednesený návrh
Hlasovanie :
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh starostky obce bol jednomyseľne schválený.
-. Poverujem mandátovú a návrhovú komisiu, aby sa ujala svojej práce.

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starostka obce predložila návrh, aby obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca, Jána Candráka,
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva počas neprítomnosti starostu obce 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 zmien a doplnkov. Následne dala
starostka obce hlasovať za prednesený návrh
Hlasovanie :
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh starostky obce bol jednomyseľne schválený.
11.Návvrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
A.Komisie
Komisia pre kultúru, mládež, šport
Komisia stavebná, dopravná a pre životné prostredie a verejný poriadok
Komisia pre kontrolu majetkového priznania, ekonomická a sociálna
Komisia inventarizačná a vyraďovacia
. predsedu Komisia pre kultúru, mládež, šport– Miriam Fedákovú
. predsedu Komisia stavebná, dopravná a pre životné prostredie
a verejný poriadok – Michal Magát
. predsedu Komisia pre kontrolu majetkového priznania,
ekonomická a sociálna –Vlasta Sahulčíková
. predsedu Komisie inventarizačnej a vyraďovacej – Štefan Senneš
p. Vlasta Sahulčíková: sa spýtala či za členov komisií môžu oslovať občanov,
do 28.1.2018 . Starostka odpovedala áno.
Nikto z poslancov nemal pozmeňujúci návrh.
Starostka obce dala hlasovať za prednesený návrh.
Hlasovanie :
Za:4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh starostky obce bol jednomyseľne schválený.
12. Overnie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
a)Mandátová komisia konštatuje, že novozvolená starostka obce Ľudovítová,
Ing. Renáta Kováčová, zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce.
b) Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Ľudovítovej
Ján Candrák
Michal Magát
Vlasta Sahulčíková
Štefan Senneš
Mandátová komisia konštatuje že:
Zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
13.Rôzne:
a) Starostka obce navrhla plán práce Obecného zastupiteľstva každé dva mesiace v určených
termínoch –posledný pondelok v mesiaci

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva v Ľudovítovej v roku 2019
Meno poslanca

28.1.
2019

25.3.
2019

27.5.
2019

29.7.
2019

30.9.
2019

25.11.
2019

2019

Ján Candrák
Miriam Fedáková

Michal Magát
Vlasta
Sahulčíková

Štefan Senneš

Vystvetlivky:
Z - zúčastnil/a sa
N - nezúčastnil/a sa
O - ospravedlnený/á
X - obecné zastupiteľstvo sa nekonalo
Následne dala starostka obce hlasovať za prednesený návrh
Hlasovanie :
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh starostky obce bol jednomyseľne schválený.
b) Zmena úradných hodín na OÚ v Ľudovítovej
Pondelok 9-13 hod 15-19hod
Utorok nestránkový deň
Streda 9 - 19 hod
Štvrtok nestránkový deň
Piatok
nestránkový deň
Starostka otvorila rozpravu.
Poslankyňa Vlasta Sahulčíková, podala pozmeňujúci návh:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

9-13 hod
15-17hod
nestránkový deň
9 – 12 obed 13- 18 hod
nestránkový deň
-- -15-17hod

Následne dala starostka obce hlasovať za prednesenýpozmeňujúci návrh p. poslankyne
Sahulčíkovej
Hlasovanie :

Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh starostky obce bol jednomyseľne schválený.
14. Diskusia
V diskusii boli prednesené návrhy a podnety
- Každý z poslancov nahlási e-mail, na ktorý mu budú doručované Pozvánky a materiály na
zasadnutia obecného zastupiteľstva, Starostka obce.
- p. Mgr. Janka Cigáňová, vystúpila s diskusným príspevkom, o pracovných obvodoch
poslancov.
- p. Sahulčíková, dala návrh, aby boli rozposlané tel. č.poslancov
15. Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie Vlasta Sahulčíková, predniesla správu z ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Ľudovítová
Následne predniesla návrh na uznesenie.
Hlasovanie za návrh uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva :
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Predložené uznesenia boli jednomyseľne schválené.
16. Záver
Na záver starostka obce Ing. Kováčová poďakovala prítomným za účasť a ustanovujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.

-----------------------------------Ing. Renáta Kováčová
starostka obce

Overovatelia: Štefan Senneš ........................................................
Michal Magát ........................................................
Zapísala: Ing. Soňa Budayová.......................................................

