Zápisnica
z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
konaného dňa 10. decembra 2014 v Obyciach
Prítomní novozvolení starosta a poslanci OZ : Ing. Milan Garaj, Ing. Anton Daniš, Ing. Cyril
Dlhý, Mgr. Jozef Horváth, RNDr. Mária Hrešková, Ing. Stanislav Kurka, Ing. Peter Minár, Ing. Ivan
Rubaninský, Ján Šlosiar a Peter Šlosiar.
Ďalej prítomní : Vojtech Gajdoš – predseda Miestnej volebnej komisie v Obyciach pre voľby do
samosprávy obce konané dňa 15. 11. 2014.
Štátna hymna SR, otvorenie zasadnutia
Na úvod ustanovujúceho zasadnutia zaznela štátna hymna Slovenskej republiky.
Ustanovujúce zasadnutie OZ v Obyciach otvoril privítaním všetkých prítomných a rokovanie viedol
starosta obce Ing. Milan Garaj, PhD.
1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice určil starosta obce pracovníčku OcÚ Vlastu Šabovú. Za overovateľov
zápisnice určil starosta obce poslancov Mgr. Jozefa Horvátha a Ing. Cyrila Dlhého.
1.2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce
Predseda Miestnej volebnej komisie v Obyciach pre voľby do samosprávy obce konané dňa
15. 11. 2014 p. Vojtech Gajdoš predniesol správu o výsledku volieb starostu obce Obyce
a poslancov Obecného zastupiteľstva v Obyciach. Správa tvorí prílohu č. 1 zápisnice. Súčasťou
správy je aj zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci do obecného
zastupiteľstva a starostu obce konaných dňa 15. 11. 2014.
1.3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insignií novozvolenému
starostovi
Novozvolený starosta obce Ing. Milan Garaj zložil slávnostný sľub starostu obce. Prečítal sľub
starostu obce, vyjadril svoj sľub slávnostným „sľubujem“ a potvrdil ho svojim podpisom.
Potom prevzal od predsedu Miestnej volebnej komisie v Obyciach osvedčenie o zvolení a insígnie.
Sľub starostu obce je príloha č. 2 zápisnice.
1.4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili slávnostný sľub. Starosta obce prečítal
sľub poslancov OZ, každý z poslancov osobitne vyjadril svoj sľub slávnostným „sľubujem“
a potvrdil ho podpisom. Potom každý prevzal od starostu obce osvedčenie o zvolení. Sľub
poslancov OZ je prílohou č. 3 zápisnice. Na záver tohto bodu rokovania starosta obce zablahoželal
všetkým ku zvoleniu.

Pred ďalším bodom rokovania starosta obce skonštatoval, že prítomní sú všetci zvolení poslanci,
takže obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
2. Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ dostali program zasadnutia spolu s pozvánkou za
zasadnutie. Vyzval poslancov na doplnenie programu, doplňujúce body neboli.
Program zasadnutia :
1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva
1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1.2 Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce
1.3 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií novozvolenému
starostovi
1.4 Zloženie sľubu novozvolených poslancov
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
5. Príhovor novozvoleného starostu
6. Zriadenie obecnej rady a voľba členov obecnej rady
7. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva výkonom funkcie zástupcu starostu
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia
obecného zastupiteľstva
10. Plat starostu
11. Určenie sobášiacich
12. Delegovanie poslancov obecného zastupiteľstva – zástupcov obce v radách škôl
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
Hlasovanie poslancov za program zasadnutia : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
Do mandátovej komisie navrhol starosta obce poslancov RNDr. Máriu Hreškovú, Ing. Antona
Daniša a Mgr. Jozefa Horvátha.
Hlasovanie poslancov : za 7 poslancov (Ing. C. Dlhý, RNDr. M. Hrešková, Ing. S. Kurka, Ing. P.
Minár, Ing. I. Rubaninský, J. Šlosiar a P. Šlosiar), proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 2 poslanci
(Ing. A. Daniš, Mgr. J. Horváth).
Do komisie, ktorá vypracuje návrh na uznesenie navrhol starosta obce poslancov Ing. Cyrila
Dlhého, Petra Šlosiara a Ing. Ivana Rubaninského.
Hlasovanie poslancov : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.

Do volebnej komisie navrhol starosta obce poslancov Ing. Stanislava Kurku, Ing. Petra Minára
a Jána Šlosiara.
Hlasovanie poslancov : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Správu mandátovej komisie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva predniesla
poslankyňa RNDr. Mária Hrešková (príloha č. 4 zápisnice). Poslanci obecného zastupiteľstva
zobrali správu mandátovej komisie na vedomie bez pripomienok.
5. Príhovor novozvoleného starostu
Novozvolený starosta obce Ing. Milan Garaj, PhD. vo svojom príhovore (príloha č. 5 zápisnice)
poďakoval novozvoleným poslancom za záujem o funkciu poslanca, zaželal im veľa úspechov
v práci. Potom v krátkosti predstavil plány obce do budúcnosti.
6. Zriadenie obecnej rady a voľba členov obecnej rady
Starosta obce skonštatoval, že obecná rada nie je povinná, ale v našej obci bola vždy zriadená.
Navrhol, aby sa Obecná rada pri OZ v Obyciach aj pre toto volebné obdobie zriadila.
Hlasovanie poslancov za zriadenie obecnej rady bolo verejné : za 9 poslancov (všetci prítomní
poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
Starosta obce informoval poslancov, že v zmysle § 14 zákona o obecnom zriadení počet členov
obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov, čo v našom prípade sú traja poslanci. V zložení
obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov
v obecnom zastupiteľstve, pričom zástupca starostu obce v zmysle § 13b zákona o obecnom zriadení
je členom obecnej rady automaticky. Navrhol členov obecnej rady nasledovne : Ing. Cyril Dlhý ako
zástupca starostu, ktorý musí byť členom obecnej rady zo zákona, Ján Šlosiar ako kandidát
Kresťanskodemokratického hnutia a Peter Šlosiar ako kandidát politickej strany SMER - SD.
Hlasovanie poslancov za navrhnuté zloženie obecnej rady : za 9 poslancov (všetci prítomní
poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
7. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií
Starosta obce skonštatoval, že v predchádzajúcom volebnom období bolo vytvorených osem
komisií obecného zastupiteľstva – komisia školstva a vzdelávania, komisia sociálna a zdravotníctva,
komisia na ochranu verejného poriadku, komisia finančná a správy obecného majetku, komisia
životného prostredia, komisia výstavby a územného plánovania, komisia športu, mládeže
a agroturistiky, komisia kultúry. Spolupráca s týmito komisiami sa osvedčila, preto navrhuje, aby
boli komisie zriadené tak ako aj v predchádzajúcom volebnom období.
Hlasovanie poslancov za návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva : za 9 poslancov (všetci
prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
Ďalej starosta obce navrhol kandidátov na predsedov jednotlivých komisií nasledovne :
- komisia školstva a vzdelávania : Mgr. Jozef Horváth
Hlasovanie poslancov za návrh predsedu komisie : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
- komisia sociálna a zdravotníctva : RNDr. Mária Hrešková

Hlasovanie poslancov za návrh predsedu komisie : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
- komisia na ochranu verejného poriadku : Ing. Ivan Rubaninský
Hlasovanie poslancov za návrh predsedu komisie : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
- komisia finančná a správy obecného majetku : Ing. Stanislav Kurka
Hlasovanie poslancov za návrh predsedu komisie : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
- komisia životného prostredia : Peter Šlosiar
Hlasovanie poslancov za návrh predsedu komisie : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
- komisia výstavby a územného plánovania : Ing. Peter Minár
Hlasovanie poslancov za návrh predsedu komisie : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
- komisia športu, mládeže a agroturistiky : Ing. Anton Daniš
Hlasovanie poslancov za návrh predsedu komisie : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
- komisia kultúry : Ján Šlosiar
Hlasovanie poslancov za návrh predsedu komisie : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0
poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
Starosta obce vyzval predsedov komisií, aby si na najbližšie pracovné zasadnutie poslancov
pripravili návrh na voľbu členov zriadených komisií.
Osobitnou komisiou obecného zastupiteľstva v Obyciach je komisia na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce, ktorá musí byť zriadená a plní úlohy podľa ústavného
zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Zloženie komisie je
určené ústavným zákonom, musí byť zložená zo zástupcov politických strán, politických hnutí
a nezávislých poslancov, z ktorých je zložené obecné zastupiteľstvo, a to tak, že každá strana alebo
hnutie a nezávislí poslanci majú v komisii po jednom zástupcovi. Starosta obce navrhol za predsedu
a členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce nasledovne,
predseda : Ing. Cyril Dlhý za nezávislých poslancov, členovia : Ing. Stanislav Kurka za KDH a Ing.
Peter Minár za SMER - SD.
Hlasovanie poslancov za návrh zloženia komisie na ochranu verejného záujmu : za 9 poslancov
(všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
Ďalšou komisiou, ktorá musí byť zriadená je komisia na vybavovanie sťažností
v podmienkach samosprávy obce Obyce. Táto komisia musí mať troch členov a jedného náhradníka.
Starosta navrhol za členov komisie poslancov Ing. Antona Daniša, Ing. Ivana Rubaninského a Mgr.
Jozefa Horvátha, za náhradníka navrhol poslanca Ing. Stanislava Kurku.
Hlasovanie poslancov za návrh zloženia komisie na vybavovanie sťažností : za 9 poslancov (všetci
prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 0 poslancov.
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva výkonom funkcie zástupcu starostu
Starosta obce informoval poslancov OZ, že výkonom funkcie zástupcu starostu obce poveril
poslanca Ing. Cyrila Dlhého (poverenie je prílohou č. 6 zápisnice).
Poslanci OZ zobrali poverenie Ing. C. Dlhého na vedomie bez pripomienok.

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Starosta obce navrhol, aby zvolávaním a vedením zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce
Obyce v zmysle ustanovenia § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia
veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol poverený
poslanec Ing. Ivan Rubaninský (príloha č. 7 zápisnice).
Hlasovanie poslancov : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
10. Plat starostu
Mzdová účtovníčka obce V. Šabová pripravila materiál k tomuto bodu rokovania (príloha č. 8
zápisnice). Skonštatovala, že plat starostu obce je podľa uznesenia č. 23/2014 zo dňa 07. 05. 2014
schválený vo výške 2 088,96 eur. Plat starostu bol v zmysle § 4 ods. 4 zákona NR SR o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v roku 2014 prerokovaný.
Navrhla, aby sa plat starostu nemenil až do vyhlásenia priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve štatistickým úradom, kedy sa budú musieť poslanci platom starostu
zaoberať.
Poslanci OZ zobrali plat starostu obce na vedomie bez pripomienok.
11. Určenie sobášiacich
Za sobášiacich na nasledujúce volebné obdobie starosta obce navrhol poslancov : Ing. Cyrila
Dlhého a Jána Šlosiara.
Hlasovanie poslancov za návrh : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal
sa hlasovania 0 poslancov.
12. Delegovanie poslancov obecného zastupiteľstva – zástupcov obce v radách škôl
Starosta obce navrhol, aby poslanci OZ delegovali svojich zástupcov z radách škôl v obci. Do
Rady pri Základnej škole v Obyciach sa musia delegovať dvaja poslanci, do Rady pri Materskej
škole je potrebné delegovať jedného zástupcu.
Návrh :
- poslanci Obecného zastupiteľstva v Obyciach - zástupcovia obce v Rade Základnej školy
v Obyciach : Mgr. Jozef Horváth a Ing. Ivan Rubaninský
Hlasovanie poslancov za návrh : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal
sa hlasovania 0 poslancov.
- poslanec Obecného zastupiteľstva v Obyciach - zástupca v Rade Materskej školy v Obyciach : Ing.
Anton Daniš.
Hlasovanie poslancov za návrh : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal
sa hlasovania 0 poslancov.
13. Rôzne
A. Starosta obce navrhol, že najbližšie pracovné zasadnutie poslancov OZ pripraví obecný úrad
všetky platné vnútorné normy obce – všeobecne záväzné nariadenia obce, smernice a predpisy –
uložené na CD nosiči.

B. Starosta obce skonštatoval, že bude musieť posúdiť so zodpovednými zamestnancami obce
aktualizáciu vnútorných noriem obce, pretože niektoré už úplne nezodpovedajú platným zákonom.
C. Starosta obce navrhol poslancom OZ, aby deň v týždni, v ktorom by sa konalo zasadnutie OZ
bola streda. S týmto návrhom poslanci súhlasili.
14. Diskusia
Poslanci OZ diskutovali v rámci jednotlivých bodov programu, viac príspevkov do diskusie nebolo.
15. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie poslanec Ing. Ivan Rubaninský prečítal návrh na uznesenia (príloha č. 9
zápisnice).
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 1/2014 až č. 19/2014 zobrali poslanci OZ na
vedomie bez výhrad.
16. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní OZ
a ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Obyciach ukončil.

V Obyciach, 10. decembra 2014
Overovatelia zápisnice :
Ing. Cyril Dlhý....................................................................
Mgr. Jozef Horváth ............................................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce
Zapísala : Vlasta Šabová

Uznesenie
z ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Obce Obyce zo dňa 10. decembra 2014 v Obyciach

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí :
A. prerokovalo :
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Informáciu predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce
3. Program zasadnutia
4. Voľbu mandátovej komisie
5. Voľbu návrhovej komisie
6. Voľbu volebnej komisie
7. Správu mandátovej komisie
8. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
9. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba členov obecnej rady
10. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií
11. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce
12. Voľba členov komisie na vybavovanie sťažností v podmienkach samosprávy obce Obyce
13. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva výkonom funkcie zástupcu starostu
14. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia
obecného zastupiteľstva
15. Plat starostu
16. Určenie sobášiacich
17. Delegovanie poslancov obecného zastupiteľstva – zástupcov obce v radách škôl
18. Návrh na predloženie všetkých platných vnútorných noriem obce poslancom obecného
zastupiteľstva na CD nosiči
19. Návrh na deň konania zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva
20. Požiadavku na potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 1/1/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 10. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :
- určuje :
1. zapisovateľa zápisnice : Vlasta Šabová
2. overovateľov zápisnice : Ing. Cyril Dlhý, Mgr. Jozef Horváth
V Obyciach, dňa ......................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

2. Informáciu predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce
Uznesenie č. 1/2/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 10. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :
A. berie na vedomie :
1. výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva
B. konštatuje, že :
1. novozvolený starosta obce Ing. Milan Garaj, PhD. zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva :
Ing. Anton Daniš
Ing. Cyril Dlhý
Mgr. Jozef Horváth
RNDr. Mária Hrešková
Ing. Stanislav Kurka
Ing. Peter Minár
Ing. Ivan Rubaninský
Ján Šlosiar
Peter Šlosiar
V Obyciach, dňa ................................
Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

3. Program zasadnutia
Uznesenie č. 1/3/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 10. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :
- schvaľuje :
1. program zasadnutia bez pripomienok
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
V Obyciach, dňa .....................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

4. Voľbu mandátovej komisie
Uznesenie č. 1/4/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 10. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :
- volí :
1. mandátovú komisiu v zložení : Ing. Anton Daniš, Mgr. Jozef Horváth, RNDr. Mária
Hrešková
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 7 / 0 / 2
V Obyciach, dňa .........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

5. Voľbu návrhovej komisie
Uznesenie č. 1/5/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 10. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :
- volí :
1. návrhovú komisiu v zložení : Ing. Cyril Dlhý, Ing. Ivan Rubaninský, Peter Šlosiar
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ........................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

6. Voľbu volebnej komisie
Uznesenie č. 1/6/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 10. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :
- volí :
1. volebnú komisiu v zložení : Ing. Stanislav Kurka, Ing. Peter Minár, Ján Šlosiar
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
V Obyciach, dňa .......................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

7. Správu mandátovej komisie
Uznesenie č. 1/7/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 10. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :
- berie na vedomie :
1. správu mandátovej komisie
V Obyciach, dňa .............................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

8. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Uznesenie č. 1/8/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 10. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :
- berie na vedomie :
1. vystúpenie novozvoleného starostu obce

V Obyciach, dňa ...................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

9. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba členov obecnej rady
Uznesenie č. 1/9/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 10. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :
A. zriaďuje :
1. Obecnú radu obce Obyce
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
B. volí :
2. členov Obecnej rady obce Obyce : Ing. Cyril Dlhý
Ján Šlosiar
Peter Šlosiar
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 8 / 0 / 1

V Obyciach, dňa ..................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

10. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií
Uznesenie č. 1/10/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 10. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :
A. zriaďuje :
1. komisie obecného zastupiteľstva nasledovne :
- komisia školstva a vzdelávania
- komisia sociálna a zdravotníctva
- komisia na ochranu verejného poriadku
- komisia finančná a správy obecného majetku
- komisia životného prostredia
- komisia výstavby a územného plánovania
- komisia športu, mládeže a agroturistiky
- komisia kultúrna
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
B. volí :
1. predsedov komisií obecného zastupiteľstva v nasledovnom zložení :
- komisia školstva a vzdelávania : Mgr. Jozef Horváth
- komisia sociálna a zdravotníctva : RNDr. Mária Hrešková
- komisia na ochranu verejného poriadku : Ing. Ivan Rubaniský
- komisia finančná a správy obecného majetku : Ing. Stanislav Kurka
- komisia životného prostredia : Peter Šlosiar
- komisia výstavby a územného plánovania : Ing. Peter Minár
- komisia športu, mládeže a agroturistiky : Ing. Anton Daniš
- komisia kultúrna : Ján Šlosiar
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
C. ukladá :
1.

predsedom všetkých komisií obecného zastupiteľstva predložiť na nasledujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na voľbu členov zriadených komisií

V Obyciach, dňa ...................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

11. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce
Uznesenie č. 1/11/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 10. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach .
- volí :
1. predsedu a členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov
obce nasledovne :
- predseda : Ing. Cyril Dlhý
- členovia : Ing. Stanislav Kurka, Ing. Peter Minár
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ...................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce
12. Voľba členov komisie na vybavovanie sťažností v podmienkach samosprávy obce Obyce
Uznesenie č. 1/12/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 10. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :
- volí :
1. členov komisie na vybavovanie sťažností v podmienkach samosprávy obce Obyce
nasledovne :
- členovia : Ing. Anton Daniš, Mgr. Jozef Horváth, Ing. Ivan Rubaninský
- náhradník : Ing. Stanislav Kurka
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ...................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

13. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva výkonom funkcie zástupcu starostu
Uznesenie č. 1/13/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 10. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :
- berie na vedomie :
1. poverenie poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Cyrila Dlhého výkonom funkcie zástupcu
starostu obce
V Obyciach, dňa ...................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

14. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 1/14/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 10. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :
- poveruje :
1. poslanca Ing. Ivana Rubaninského 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 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ...................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

15. Plat starostu
Uznesenie č. 1/15/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 10. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :
- berie na vedomie :
1. plat starostu obce Ing. Milana Garaja, PhD. vo výške 2 088,96 eur
V Obyciach, dňa ...................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

16. Určenie sobášiacich
Uznesenie č. 1/16/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 10. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :
- určuje :
1. poslancov poverených výkonom funkcie sobášiaceho : Ing. Cyril Dlhý, Ján Šlosiar
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ...................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

17. Delegovanie poslancov obecného zastupiteľstva – zástupcov obce v radách škôl
Uznesenie č. 1/17/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 10. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :
- deleguje :
1. poslancov Obecného zastupiteľstva v Obyciach - zástupcov obce v Rade Základnej školy
v Obyciach : Mgr. Jozef Horváth, Ing. Ivan Rubaninský
2. poslanca Obecného zastupiteľstva v Obyciach - zástupcu obce v Rade Materskej školy
v Obyciach : Ing. Anton Daniš
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ...................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

18. Návrh na predloženie všetkých platných vnútorných noriem obce poslancom obecného
zastupiteľstva na CD nosiči
19. Návrh na deň konania zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 1/18/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 10. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :
- berie na vedomie :
1. predloženie všetkých platných vnútorných noriem obce poslancom obecného zastupiteľstva
na CD nosiči
2. deň v týždni, v ktorom by sa konali zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva – streda
V Obyciach, dňa ...................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

20. Požiadavku na potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce
Uznesenie č. 1/19/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Obyce
zo dňa 10. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :
- odporúča :
1. starostovi obce posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce
Hlasovaním „za/proti/zdržal sa hlasovania“ : 9 / 0 / 0
V Obyciach, dňa ...................................

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

