
                                                              Zápisnica  

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cinobani , ktoré sa konalo     

dňa 27.12.2010 v zasadačke KD v Cinobani. 

 

 

Počet prítomných poslancov : podľa prezenčnej listiny 

Starostka obce 

Hlavná kontrolórka  

Pracovníci obce 

Hostia  : občania – podľa prezenčnej listiny 

 

Ustanovujúce zasadnutie OZ otvorila starostka obce Ing.Mária Švikruhová , ktorá 

prítomných oboznámila s návrhom programu , ktorým sa bude riadiť zasadnutie OZ: 

 

Program zasadnutia : 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledku volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení  starostovi a poslancom  obecného zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu  starostu obce , prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho 

zasadnutia novozvoleným starostom 

5. Zloženie sľubu poslancov  obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

9. Voľba mandátovej komisie , návrhovej komisie a volebnej komisie, návrh na zriadenie 

komisií obce – voľba predsedov a členov komisií 

10. Menovanie zástupcu starostu  

11. Určenie platu starostu 

12. Diskusia 

13. Schválenie uznesenia 

14. Záver zasadnutia OZ 

    

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice                                                                             

 

Za overovateľov zápisnice určujem poslancov :  

p.Hadbavná  Zuzana ,  p.  Pavol Korim 

Za zapisovateľku zápisnice OZ určujem :  

Balkovskú Máriu  , pracovníčku OÚ 

 

3. Oznámenie výsledku volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

     o zvolení  starostovi a poslancom  obecného zastupiteľstva 

 

- výsledky volieb prečítal  predseda miestnej volebnej komisie p.Suja Jozef 

- starostom sa stáva p.Melicher Jozef,zároveň sa p.Melicher Jozef  vzdal mandátu 

poslanca OZ , na uvolnený mandát poslanca OZ nastupuje náhradník-kandidát p.Ján Antal 

 

 



4.Zloženie sľubu  starostu obce , prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho     

   zasadnutia novozvoleným starostom 

 

- text sľubu novozvoleného starostu obce prečítal najstarší poslanec p.Ing.Andrášik Juraj. 

- po podpísaní sľubu , prevzatí osvedčenia o zvolení za starostu obce sa p.Melicher ujal 

vedenia zasadnutia OZ. 

 

 

5. Zloženie sľubu poslancov  obecného zastupiteľstva 

    

- sľub prečítal starosta obce , ktorý ich vyzval k podpisu sľubu 

- osvedčenie o zvolení za poslanca  OZ odovzdal predseda miestnej volebnej komisie 

p.Suja Jozef 

 

6.Vystúpenie novozvoleného starostu –príhovor starostu obce  

  

P.starosta  v slávnostnom príhovore k prítomným občanom a poslancom poďakoval za 

dôveru , ktorú mu vo voľbách preukázali občania. 

Poďakoval sa za prácu všetkým, ktorý sa v predchádzajúcom volebnom období podieľali 

na budovaní obce 

      

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie :    

 

Za : Antal Ján,Belko Dušan, Garaj Michal,Hadbavná Zuzana,Káka Milan,          

       Kiapeš Dušan,Korim Pavol,Nociar Ivan,Zoka Ivan 

Proti : 0 

Zdržal sa :0 

 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  

    zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Poslankyňa p.Hadbavná Zuzana bola poverená   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 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

- p.Hadbavná sa poďakovala za dôveru a poverenie príma 

 

9.Voľba mandátovej komisie , návrhovej komisie a volebnej komisie, návrh na zriadenie  

   komisií obce – voľba predsedov a členov komisií 

Za členov mandátovej ,návrhovej a volebnej komisie starosta navrhol 

                  Za predsedu : p.Garaja Michala 

                 Členov           : p.Nociara Ivana 

                                          p. Zoka Ivana 



 

Hlasovanie :  

Za : Antal Ján,Belko Dušan, Garaj Michal,Hadbavná Zuzana,Káka Milan,          

       Kiapeš Dušan,Korim Pavol,Nociar Ivan,Zoka Ivan 

Proti : 0 

Zdržal sa :0 

 

Návrh na zriadenie komisií 

- starosta navrhuje, aby komisie pracovali v tomto zložení : 

                            1.     Finančná a správy majetku 

                              predseda :  p.Michal Garaj 

Hlasovanie : 

Za : Antal Ján,Belko Dušan, Garaj Michal,Hadbavná Zuzana,Káka Milan,          

       Kiapeš Dušan,Korim Pavol,Nociar Ivan,Zoka Ivan 

Proti : 0 

Zdržal sa :0 

                            2.  Stavebná a životného prostredia 

                               Predseda : p.Dušan Kiapeš 

Hlasovanie : 

Za : Antal Ján,Belko Dušan, Garaj Michal,Hadbavná Zuzana,Káka Milan,          

       Kiapeš Dušan,Korim Pavol,Nociar Ivan,Zoka Ivan 

Proti : 0 

Zdržal sa  : 0                                                                                                                                                                                                         

                              

                           3.    Kultúry ,telovýchovy, športu ,sociálna a verejného poriadku 

                                 Predseda :  Ivan Zoka 

Hlasovanie : 

Za : Antal Ján,Belko Dušan, Garaj Michal,Hadbavná Zuzana,Káka Milan,          

       Kiapeš Dušan,Korim Pavol,Nociar Ivan,Zoka Ivan 

Proti : 0 

Zdržal sa  : 0                                                                                                                                                                                                           

 

                   4.   Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcionárov obce 

                              Predseda :     Ján Antal 



 

Hlasovanie :  

Za : Antal Ján,Belko Dušan, Garaj Michal,Hadbavná Zuzana,Káka Milan,          

       Kiapeš Dušan,Korim Pavol,Nociar Ivan,Zoka Ivan 

Proti : 0 

Zdržal sa  : 0                                                                                                                                                                                                         

                                  5.    Redakčnú radu 

                                 Predseda :  Pavol Korim 

Hlasovanie : 

Za : Antal Ján,Belko Dušan, Garaj Michal,Hadbavná Zuzana,Káka Milan,          

       Kiapeš Dušan,Korim Pavol,Nociar Ivan,Zoka Ivan 

Proti : 0 

Zdržal sa  : 0                                                                                                                                                                                                       

 

 

                     6. Komisiu pre občianske záležitosti          

                            Predseda : Zuzana Hadbavná 

Hlasovanie : 

 Za : Antal Ján,Belko Dušan, Garaj Michal,Hadbavná Zuzana,Káka Milan,          

       Kiapeš Dušan,Korim Pavol,Nociar Ivan,Zoka Ivan 

Proti : 0 

Zdržal sa  : 0                                                                                                                                                                                                       

 

      Predsedom komisií obecného zastupiteľstva predložiť na nasledujúce zasadnutie OZ 

k voľbe zoznam členov komisií z radov poslancov , odborníkov z radov obyvateľov obce 

a iných osôb 

 Termín : do 26.1.2011                                                 Zodpovední : predsedovia komisií 

 

10.Poverenie zástupcu starostu starostom obce  

  

     - p.starosta za zástupcu starostu poveruje p.Milana Káku , ktorého poverí plnením    

       úloh na najbližšom zasadnutí OZ 

 

11. Určenie platu starostu 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  mesačný plat starostu pri 

plnom pracovnom úväzku , na základe priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 



hospodárstve vyčíslenej na základe Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok 

a násobku 2,2 podľa ustanovenia § 4 zákona č.253/1994 Zb.z. v znení neskorších predpisov 

a ďalších rozhodnutí obecného zastupiteľstva.  

12. Diskusia 

 

-p.starosta vyzval prítomných k diskusii 

- do diskusii sa nikto neprihlásil 

 

 

13.Schválenie uznesenia 

    

 p.starosta vyzval predsedu mandátovej,volebnej a návrhovej komisie p.Michala Garaja aby 

prečítal návrh na uznesenie č.1/2010 

 

Hlasovanie :  

 

Za : Antal Ján,Belko Dušan, Garaj Michal,Hadbavná Zuzana,Káka Milan,          

       Kiapeš Dušan,Korim Pavol,Nociar Ivan,Zoka Ivan 

Proti : 0 

Zdržal sa  : 0                                                                                                                                                                                                       

 

 

14.Záver 

p.starosta  navrhol termín najbližšieho zasadnutia OZ na 26.1.2011 /streda/ o 17,00 hod  

v KD v Cinobani. 

Na záver pán starosta poďakoval prítomným za účasť a ustanovujúce zasadnutie OZ 

ukončil. 

 

 

 

 

Zapísala : Balkovská Mária 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

p. Hadbavná Zuzana    .................................... 

 

p.Pavol Korim               .................................... 

 

 

 

 

                                                                                                Melicher Jozef 

                                                                                                 starosta obce 


