Zápisnica
z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
konaného dňa 27. 12. 2010 v Kultúrnom dome v Obyciach
Prítomní novozvolení starosta a poslanci OZ : Ing. Milan Garaj, Ing. Radovan Bakaľár, Ing.
Cyril Dlhý, PhDr. Božena Dodoková, Helena Filipčíková, RNDr. Mária Hrešková, František
Melenec, Ing. Ivan Rubaninský, Peter Šlosiar, Štefan Turza
Ďalej prítomní : Štefan Benček a Ing. Karol Jurík – doterajší poslanci OZ, Vojtech Gajdoš –
predseda Miestnej volebnej komisie v Obyciach a Katarína Fidesová – podpredsedníčka Miestnej
volebnej komisie v Obyciach pre voľby do samosprávy obce konané dňa 27. 11. 2010, Marko
Bôžik – správca farnosti, Mária Šútorová – riaditeľka MŠ v Obyciach, zamestnanci obce,
zástupcovia jednotlivých kultúrnych a spoločenských organizácií v obci a ostatní občania podľa
prezenčnej listiny.
Program zasadnutia :
1. Štátna hymna SR, kultúrny program, otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
4. Slávnostná časť programu :
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
5. Príhovor novozvoleného starostu obce
6. Voľba mandátovej komisie
7. Voľba návrhovej komisie
8. Správa mandátovej komisie
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
1. Štátna hymna SR, kultúrny program, otvorenie zasadnutia
Po zaznení štátnej hymny Slovenskej republiky predniesol báseň od Jaroslava Rezníka
„Pieseň o vlasti“ žiak Základnej školy v Obyciach Matúš Maraček.
Ustanovujúce zasadnutie OZ v Obyciach otvorila privítaním všetkých prítomných a rokovanie
viedla doterajšia starostka obce Helena Filipčíková. Starostka obce predložila program
ustanovujúceho zasadnutia OZ.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice určila doterajšia starostka obce pracovníčku OcÚ Vlastu Šabovú.
Za overovateľov zápisnice určila starostka obce poslancov RNDr. Máriu Hreškovú a PhDr.
Boženu Dodokovú.

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
Predseda Miestnej volebnej komisie v Obyciach pre voľby do samosprávy obce konané dňa
27. 11. 2010 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 27. 11. 2010.
4. Slávnostná časť programu :
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
Novozvolený starosta obce Ing. Milan Garaj zložil slávnostný sľub starostu obce do rúk
doterajšej starostky obce. Prečítal sľub starostu obce, vyjadril svoj sľub slávnostným „sľubujem“
a potvrdil ho svojim podpisom. Potom prevzal od doterajšej starostky osvedčenie o zvolení a
insígnie. Sľub starostu obce je príloha č. 2 zápisnice.
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili slávnostný sľub do rúk novozvoleného
starostu obce. Ing. Milan Garaj 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 doterajšia starostka obce zablahoželala všetkým ku zvoleniu.
Členovia speváckeho súboru všetkým odovzdali kvety a slávnostnú časť rokovania uzavreli
spevácke súbory Drieňovanka a Skerešovanka krátkym kultúrnym programom.
Pred ďalším bodom rokovania odstupujúca starostka obce skonštatovala, že prítomní sú všetci
zvolení poslanci, takže obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
5. Príhovor novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta obce Ing. Milan Garaj vo svojom príhovore poďakoval za dôveru
voličov, ktorú dostal vo voľbách a ubezpečil prítomných, že bude pracovať spolu s poslancami
obecného zastupiteľstva v prospech obce. Zaželal všetkým pokojné sviatky a veľa šťastia do
nového roku.
Tento bod rokovania ukončili spevácke súbory Drieňovanka a Skerešovanka svojim
programom.
6. Voľba mandátovej komisie
Do mandátovej komisie navrhla odstupujúca starostka obce poslancov Štefana Turzu,
Františka Melenca a Ing. Ivana Rubaninského.
Hlasovanie poslancov : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
7. Voľba návrhovej komisie
Do komisie, ktorá vypracuje návrh na uznesenie navrhla odstupujúca starostka obce
poslancov Ing. Cyrila Dlhého, Petra Šlosiara a Ing. Radovana Bakaľára.

Hlasovanie poslancov : za 9 poslancov (všetci prítomní poslanci), proti 0 poslancov, zdržal sa
hlasovania 0 poslancov.
8. Správa mandátovej komisie
Správu mandátovej komisie z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva predniesol poslanec
Štefan Turza (príloha č. 4 zápisnice). Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali správu
mandátovej komisie na vedomie bez pripomienok.
9. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie poslanec Ing. Cyril Dlhý prečítal návrh na uznesenie (príloha č. 5
zápisnice).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Obyciach č. 1/2010 zobrali poslanci OZ na vedomie bez
výhrad.
10. Záver
Na záver odstupujúca starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na
rokovaní OZ a 1. slávnostné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Obyciach
ukončila.

V Obyciach, 27. decembra 2010
Overovatelia zápisnice :
RNDr. Mária Hrešková ......................................................
PhDr. Božena Dodoková ....................................................

Ing. Milan Garaj
starosta obce
Zapísala : Vlasta Šabová

Uznesenie
z ustanovujúceho 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Obyce
zo dňa 27. decembra 2010 v Obyciach
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Voľbu návrhovej komisie
Voľbu mandátovej komisie
Správu mandátovej komisie
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 1/2010

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach :

A. berie na vedomie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyciach
určenie zapisovateľa zápisnice : Vlasta Šabová
určenie overovateľov zápisnice : RNDr. Mária Hrešková, PhDr. Božena Dodoková
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
vystúpenie novozvoleného starostu obce
správu mandátovej komisie

B. konštatuje :
1. novozvolený starosta obce Ing. Milan Garaj zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva :
Ing. Radovan Bakaľár
Ing. Cyril Dlhý
PhDr. Božena Dodoková
Helena Filipčíková
RNDr. Mária Hrešková
František Melenec
Ing. Ivan Rubaninský
Peter Šlosiar
Štefan Turza

C. volí :
1. mandátovú komisiu v zložení : Štefan Turza, František Melenec, Ing. Ivan Rubaninský
2. návrhovú komisiu v zložení : Ing. Cyril Dlhý, Ing. Radovan Bakaľár, Peter Šlosiar

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

Ing. Milan Garaj
starosta obce

