Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného dňa 12. 12. 2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:

1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská
2. Procedurálne otázky
3. Informácia predsedu Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy
4. Príhovor zástupcu starostu obce Valaská
5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
7. Príhovor novozvoleného starostu obce Valaská
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
8.1. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
8.2. Nastúpenie náhradníka vo volebnom obvode č. 3
8.3. Určenie platu starostu obce Valaská
9. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
10. Záver rokovania

1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská
Ing. Peter Bánik, zástupca starostu obce, v súlade s § 12, ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení otvoril a viedol ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Slávnostné ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo v obradnej sieni obecného
úradu. Predsedajúci oboznámil prítomných s priebehom a programom zasadnutia. Z 11 poslancov
obecného zastupiteľstva bolo prítomných 7. Z novozvolených poslancov bolo prítomných 11.
2. Procedurálne otázky
Za zapisovateľku zápisnice poveril Alexandru Murínovú, referentku OcÚ.
Za overovateľov zápisnice poveril Martina Krupu a Ľubomíra Štubňu.
3.Informácia predsedu Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Katarína Paprčková oboznámila prítomných
s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 15. novembra 2014. Informácia
predsedníčky MVK tvorí prílohu zápisnice.
4. Príhovor zástupcu starostu obce Ing. Petra Bánika
Zástupca starostu obce predniesol príhovor, v ktorom sa prihovoril bývalým aj novozvoleným
poslancom obecného zastupiteľstva, zvolenému starostovi obce a občanom Valaskej.
5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Valaská
Ing. Juraj Uhrin prečítal sľub starostu obce, podpísal ho a prevzal rokovanie obecného zastupiteľstva
Podpísaný sľub je prílohou zápisnice.

6. Zloženie sľubu novozvolených poslancov do Obecného zastupiteľstva obce Valaská
Zástupkyňa novozvolených poslancov Mgr. Mária Pacerová prečítala sľub poslanca obecného
zastupiteľstva, všetci poslanci sľub vykonali a podpísali. Podpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva tvorí prílohu zápisnice.
7. Príhovor novozvoleného starostu obce
Ing. Juraj Uhrin, starosta obce predniesol slávnostný prejav k prítomným.
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská
Ing. Juraj Uhrin, starosta obce, predložil novozvoleným poslancom program ustanovujúceho
zastupiteľstva k schváleniu
S programom rokovania poslanci súhlasili bez výhrad
8.1. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Starosta obce navrhol:
- do návrhovej komisie poslancov: PaedDr. Stanislava Benediková, Milena Dobrotová
- do mandátovej komisie poslancov: Mgr. Mária Pacerová, PaedDr. Matúš Magera
8.2. Nastúpenie náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva obce Valaská vo volebnom
obvode č. 3
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Ing. Peter Minárik informoval o vzdaní sa kandidatúry na
poslanca Viery Babčanovej. Na uvoľnený mandát nastúpil kandidát s najväčším počtom hlasov Jozef
Hucík. Sľub náhradníka na poslanca prečítala Mgr. Pacerová a tvorí prílohu zápisnice. Jozef Hucík
zložil sľub, podpísal ho a prevzal osvedčenie o zvolení za poslanca z rúk starostu obce.
Návrhová komisia prečítala znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 1/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
1. b e r i e na v e d o m i e
a) písomné oznámenie zo dňa 18. 11.2014, číslo jednania: 1890/2014 , ktorým sa
Viera Babčanová, zvolená kandidátka na poslanca vo volebnom obvode č. 3
vzdáva mandátu za poslanca zo zdravotných dôvodov
b) informáciu zapisovateľa miestnej volebnej komisie Ing. Petra Minárika
o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 15. 11. 2014,
v ktorých kandidát na poslanca Jozef Hucík, bytom Valaská časť Piesok,
Strojárenská 320/50, získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode č. 3,
v ktorom sa uvoľnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca.
2. v y h l a s u j e
v zmysle § 51 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v platnom znení pre volebné obdobie 2014 – 2018 nastúpenie náhradníka Jozefa Hucíka za
poslanca obecného zastupiteľstva vo Valaskej vo volebnom obvode č. 3

Hlasovanie:
Prítomných poslancov : 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8.3. Určenie platu starostu obce Valaská
Návrhová komisia prečítala znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať.
Uznesenie č. 2/2014 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu obce Ing. Juraja Uhrina vo výške 1 789,EUR ( priemerná nominálna mzda v národnom hospodárstve 824,-00 € x koeficient 2,17)
Hlasovanie:
Prítomných poslancov: 11
Za : 10
Proti : 0
Zdržal sa 1 ( Marek Poliak )
9.Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Návrhová komisia prečítala znenie uznesenia, starosta obce dal hlasovať.
Uznesenie č. 3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
k o n š t a t u j e , že
1. novozvolený starosta obce Ing. Juraj Uhrin zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Benediková Stanislava, PaedDr., Dobrotová
Milena, Dundovič Ján Ing., Krupa Martin, Magera Matúš PaedDr., Pacerová Mária Mgr.,
Pepichová Eva, Poliak Marek, Štubňa Ľubomír, Zelenčík Miroslav zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
3. náhradník za poslanca Jozef Hucík zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva
Hlasovanie:
Prítomných poslancov : 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

10.Ukončenie ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť, poprial im veľa úspechov, zaželal dobrú
spoluprácu, príjemné prežitie vianočných a novoročných sviatkov. Ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva sa skončilo o 17. 00 hodine.

Valaská, 15. 12. 2014

Ing. Peter Minárik
prednosta OcÚ

Ing. Juraj Uhrin
starosta obce Valaská

Ľubomír Štubňa
overovateľ zápisnice

Martin Krupa
overovateľ zápisnice

