S t a r o s t a   o b c e   V a l a s k á
Ing. Emil   G r ö n e



P O Z V Á N K A

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/90 zb., § 12   a  v úplnom znení zákona  č. 481/92 Zb.        z v o l á v a m  ustanovujúce  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva vo Valaskej



na deň  15. 12. 2010  o 16.00 hod. (streda)
do zasadačky Obecného úradu vo Valaskej

								 
P r o g r a m:

1.	Otvorenie rokovania.

2.	Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3.	Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a  poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
predkladá :							 	predseda MVK

4.	Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií,  prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 
predkladá:								doterajší starosta obce
							 
5.	Zloženie sľubu poslancov  novozvoleného obecného zastupiteľstva.
predkladá:								novozvolený starosta obce

6.	Vystúpenie novozvoleného starostu obce.

7.	Schválenie programu  ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Valaská.
predkladá:								novozvolený starosta obce

8.	Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
predkladá:								novozvolený starosta obce									
9.   Schválenie platu starostovi obce.

10. Záver rokovania.





Valaská, 07. 12. 2010					
Ing. Emil Gröne
						                      starosta obce Valaská

Účasť všetkých poslancov je nutná !
Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej dňa 15. 12. 2010



Prítomní:	podľa prezenčnej listiny
Overovatelia:	Anna Dobríková, Janka Čiefová



Program rokovania:

Otvorenie rokovania.

	Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.


	Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a  poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.

predkladá :							 predseda MVK

	Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií,  prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

predkladá:							doterajší starosta obce
							 
	Zloženie sľubu poslancov  novozvoleného obecného zastupiteľstva.

predkladá:							novozvolený starosta obce

	Vystúpenie novozvoleného starostu obce.


	Schválenie programu  ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Valaská.

predkladá:							novozvolený starosta obce

	Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.

predkladá:							novozvolený starosta obce									
9.   Schválenie platu starostovi obce.

10. Záver rokovania.


1. Otvorenie
Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej otvoril starosta obce Ing. Emil Gröne. Prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Poďakoval sa za spoluprácu počas svojho volebného pôsobenia zamestnancom OcÚ, Valbytu. s. r. o., DHZ, riaditeľkám škôl ZŚ, MŠ, ZUŠ., občanom.


2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce Ing. Emil Gröne za zapisovateľku zápisnice určil  Alexandru Murínovú, referentku OcÚ, za overovateľov zápisnice Annu Dobríkovú a Janku Čiefovú
u r č u j e :
a)	Alexandru Murínovú, referentku OcÚ za zapisovateľku zápisnice
b)	za overovateľov zápisnice : Annu Dobríková, Janku Čiefová



3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce, zloženie sľubu starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva Valaská a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
Podpredseda miestnej volebnej komisie pán Stanislav Kúdelka informoval prítomných o výsledku komunálnych volieb konaných dňa 27. 11. 2010  na funkciu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Vykonal akt zloženia sľubu starostu obce Valaská. Po podpísaní sľubu starostu obce Ing. Jurajom Uhrinom a odovzdaní insígnií, novozvolený starosta obce prevzal vedenie ustanovujúceho zastupiteľstva. Prihovoril sa občanom, poďakoval za  prejavenú dôveru, ktorú dostal vo voľbách a s blížiacimi sa vianočnými a  novoročnými sviatkami poprial prítomným všetko najlepšie. Vyzval prítomných poslancov na zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva. Pri akte podpisu sľubu,   starosta obce Ing. Juraj Uhrin odmietol prijať poslanecký sľub pána Ľubomíra Štubňu z dôvodu porušenia  volebného moratória. Námietky proti neprijatiu mandátu vzniesli poslanci :         Ing. Peter Bánik, Marek Poliak, Blažena Pastírová, z radov občanov Mgr. Róbert Hlaváčik. Podpredseda miestnej volebnej komisie uviedol, že miestna volebná komisia nezaznamenala v zápisnici žiadne narušenie volieb a volebného moratória. Všetci poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva a prevzali si osvedčenia o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 337/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a)   b e r i e   na  v e d o m i e
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, konaných v zmysle Zákona NR SR číslo 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov.
vystúpenie novozvoleného starostu
b)   k o n š t a t u j e, že
novozvolený starosta obce Valaská Ing. Juraj Uhrin zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce Valaská
zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva vo Valaskej založili zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva vo Valaskej :
   	za volebný obvod č. 1: Ing. Peter Bánik, Anna Dobríková, Blažena Pastírová, Marek Poliak
za volebný obvod č. 2: Janka Čiefová, Mgr. Zuzana Kúdelková, Aurel Starke, Ľubomír                                  
    	Štubňa
za volebný obvod č. 3: Martin Krupa, Pavel Švantner
za volebný obvod č. 4: Ondrej Krnáč


4. Schválenie programu rokovania, voľba mandátovej a návrhovej  komisie
Predseda mandátovej a návrhovej komisie Martin Krupa potvrdil a overil výsledky volieb starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 338/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
1. s c h v a ľ u j e
program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej bez zmeny
2. v o l í
za predsedu mandátovej a návrhovej komisie : Martin Krupa 
za členov mandátovej a návrhovej komisie : Mgr. Zuzana Kúdelková, Blažena Pastírová
Hlasovanie: za 11, zdržal sa 0, proti 0


5. Schválenie platu starostovi obce
Uznesenie č. 339/2010 OcZ
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
u r č u j e
v súlade s § 11, odst. 4, písm., i) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 3 zákona č. 253/1994 Z. z.  o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí :

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2009 stanovená vo výške 744,50€ x 2,41 = 1795,-€  + 10 % navýšenie (179,50€) = 1 975,-€

plat starostu obce Valaská  vo výške 1 975,-€ 
Hlasovanie : za 9, zdržal sa: Ľubomír Štubňa, Marek Poliak, proti :  0

Záver rokovania
Starosta obce Ing. Juraj Uhrin ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva vo Valaskej.



Valaská, 16. decembra 2010



Ing. Peter Minárik	  	Ing. Emil Gröne		Ing. Juraj Uhrin
prednosta OcÚ			starosta obce Valaská		starosta obce Valaská





Anna Dobríková :			
overovateľka zápisnice			


Janka Čiefová :
overovateľka zápisnice




