Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Sološnica

Obec Sološnica, obradná miestnosť Obecný úrad Sološnica, 26.11.2018 o 18:00 hod.
Prítomní:
Starostka obce: Anna Čermáková
Poslanci (deviati) : Ing. Marta Čermáková, Ing.Peter Holič, Mgr.Júlia Jánošíková,
Ing.Róbert Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský, Ing.Ján Ralbovský,
Ing.Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Hlavný kontrolór obce : Ing. Anna Ševerová
Zapisovateľ: Marta Kuklovská
Neprítomní:
Poslanci : 0
Zasadanie obecného zastupiteľstva viedol: Anna Čermáková
Program:
1)

Otvorenie zasadnutia

2)

Určenie zapisovateľa

3)

Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o
zvolení

4)

Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

5)

Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva

6)

Vystúpenie novozvoleného starostu

7)

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

8)

Určenie overovateľa zápisnice

9)

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva

10)

Menovanie zástupcu starostu obce

11)

Určenie sobášiaceho poslanca

12)

Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií,
prípadne ďalších členov komisií

13)

Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Na úvod ustanovujúceho zasadnutia zaznela hymna SR. Starostka obce privítala
novozvolených poslancov a všetkých prítomných občanov. Potom oboznámila prítomných
s programom zasadnutia a oznámila, že sa vyhotovuje zvukový záznam zo zasadnutia pre
potreby zápisnice.
2. Určenie zapisovateľa
Starostka za zapisovateľku navrhla p.Martu Kuklovskú.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení

Starostka požiadala p. Jozefa Ralbovského – predsedu miestnej volebnej komisie,
aby oboznámil prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré
sa konali dňa 10.11.2018. P.Ralbovský povedal, že volieb sa zúčastnilo 48% voličov
a ako predseda volebnej komisie skonštatoval, že volebná komisia pracovala dobre,
už podľa nového zákona o voľbách, voľby prebehli bez rušivých momentov, v súlade
so zákonom a sú teda platné. Potom prečítal výsledky volieb, pogratuloval víťazom
volieb a odovzdal novozvolenej starostke a poslancom obecného zastupiteľstva
osvedčenie o zvolení.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

Pani Anna Čermáková ako novozvolená starostka zložila zákonom predpísaný sľub
starostu, pod ktorý sa podpísala.
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub, pod ktorí sa všetci podpísali.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
Novozvolená starostka obce Anna Čermáková predniesla prítomným svoj príhovor. Príhovor
je prílohou k zápisnici.

Po príhovore starostka oznámila, že zasadnutie bude pokračovať schvaľovaním
programu a uznesení OZ.

7.Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Určenie overovateľa zápisnice

Starostka prečítala program ustanovujúceho zasadnutia, navrhla za zapisovateľku
p.Martu Kuklovskú a za overovateľov zápisnice Ing. Martu Čermákovú a Ing. Petra Holiča
a nakoľko neboli žiadne doplňujúce návrhy pristúpilo sa priamo k hlasovaniu.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici

a) s c h v a ľ u j e p r o g r a m
zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky
b) b e r i e n a v e d o m i e
určenie zapisovateľa: Marta Kuklovská a overovateľov : Ing. Marta Čermáková,
Ing. Peter Holič
hlasovanie:
Za : 9 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková,

Ing. Róbert Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský, Ing. Ján
Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 0

Starostka prečítala ďalší návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a) b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
b) k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolená starostka obce Anna Čermáková
zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecné zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva:
Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková, Ing. Róbert
Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský, Ing. Ján Ralbovský, Ing.
Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
hlasovanie:
Za : 9 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková,

Ing. Róbert Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský, Ing. Ján
Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 0

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starostka navrhla p.Ing.Martu Čermákovú ako poslankyňu, ktorá bude oprávnená zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
po v eru je

poslankyňu Ing.Martu Čermákovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
hlasovanie:
Za : 9 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková,

Ing. Róbert Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský, Ing. Ján
Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 0

10. Menovanie zástupcu starostu obce
Za zástupcu starostu obce si starostka zvolila p. Ing.Martu Čermákovú, ktorá získala vo
voľbách najviac hlasov, je administratívne zdatná a má skúsenosti s prácou vo verejnej
správe. Potom jej odovzdala poverenie na zastupovanie, ktoré je prílohou k zápisnici.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
beri e na vedo m i e
poverenie starostky obce pre Ing. Martu Čermákovú pre zastupovanie vo volebnom období 20182022.
hlasovanie:
Za : 9 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková,

Ing. Róbert Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský, Ing. Ján
Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 0

11. Určenie sobášiaceho poslanca
Za zástupcu sobášiaceho starostka navrhla p. Ing. Martu Čermákovú.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
u rču je
a) sobášiaceho Annu Čermákovú
b) zástupcu sobášiaceho Ing. Martu Čermákovú
hlasovanie:
Za : 9 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková,

Ing. Róbert Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský, Ing. Ján
Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

Neprítomní : 0

12. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií,
prípadne ďalších členov komisií
Ďalším bodom rokovania bolo zriadenie komisií obecného zastupiteľstva. Bolo navrhnutých 7
komisií, tiež predsedovia a členovia komisií. Nakoľko neboli ďalšie návrhy ani pripomienky,
pristúpilo sa k hlasovaniu.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
A. zriaďuje

Komisiu pre financie a správu majetku
Komisiu pre kultúru a šport
Komisiu pre životné prostredie a verejný poriadok
Komisiu stavebnú
Komisiu sociálnu
Komisiu pre ochranu verejného záujmu
Komisiu pre dotácie
B. určuje
náplň práce komisiám :
a) komisia pre financie a správu majetku : Podieľa sa na tvorbe podkladov pre návrh rozpočtu ,
vyjadruje sa k nakladaniu s majetkom obce a vyjadruje sa k prevodom a presunom majetku obce
b)komisia pre kultúru a šport : Podieľa sa na príprave, prerokovaní a kontrole VZN obce v
oblasti kultúry a športu ,vytvára podmienky pre kultúrne a športové aktivity, ktoré prispievajú k
zachovaniu kultúrneho dedičstva a zapájaniu čo najväčšieho počtu občanov (najmä mládeže) do
kultúrneho a športového života
c)komisia pre životné prostredie a verejný poriadok :Podieľa sa na formulovaní, aktualizácii a
kontrole dodržiavania VZN obce dotýkajúcich sa oblasti životného prostredia a bezpečnosti
občanov , vyjadruje sa k stavu verejného poriadku v obci a predkladá návrhy na jeho zlepšovanie
vyjadruje sa k vydávaniu nariadení obce o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom v obci
d)komisia stavebná : zaoberá sa podnetmi týkajúcimi sa stavebnej činnosti, stavebných
priestupkov, vyjadruje sa k stavebným zámerom obce Sološnica
e) komisia sociálna: podieľa sa na príprave komunitného plánu sociálnych služieb, pripravuje
stanoviská k materiálom predkladaným do orgánov obecného zastupiteľstva v záležitostiach
sociálnych vecí a zdravotníctva ,vyjadruje sa k webovej stránke obce a obecným novinám
f) komisia pre ochranu verejného záujmu : náplň je určená zákonom č. 357/2004 Z.z.
g) Komisia pre dotácie – vyjadruje sa ku všetkým predloženým žiadostiam o dotáciu z rozpočtu obce
C. volí
komisiu pre financie a správu majetku: predseda: Bc. Dominik Ralbovský,
člen: Ing. Marta Čermáková , Ing. Róbert Kuklovský, Ruženka Tardíková
Komisiu pre kultúru a šport : predseda : Ing. Ján Ralbovský
člen: Ing. Dominik Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo, Jana Kaňková, Veronika Kovárová, Roman
Blecha, Michal Kubeňák
Komisiu pre životné prostredie a verejný poriadok
predseda: Mgr. Júlia Jánošíková
člen: Ing. Marta Čermáková, Marta Mikušová, Mgr. Milan Onderka , PhD., Viktor Kučera
Komisia stavebná : predseda : Ing. Peter Holič, člen : Mgr. Novák Ľubomír, Ing. Ivan Pokorný

Komisia sociálna : predseda : Ing. Stanislav Timčo, člen: Marta Mikušová, Petronella Pohánková
Komisia pre ochranu verejného záujmu: predseda JUDr. Magdaléna Vláčilíková
člen: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič
Komisia pre dotácie
Predseda : Mgr. Novák Ľubomír
člen : JUDr. Magdaléna Váčilíková, RNDr. Ingrid Okruhlicová

13. Záver
Na záver starostka poďakovala všetkým prítomným poslancom aj občanom za účasť
a ukončila zasadanie OZ.

V Sološnici, 27.11.2018
Zapisovateľ : Marta Kuklovská

____________________________

Overovateľ: Ing. Marta Čermáková

____________________________

Ing. Peter Holič

____________________________

