Obecný úrad v Markušovciach

Zápisnica
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 27. 12. 2010 na Obecnom úrade v Markušovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Začiatok: 16. 00 hod.
Koniec: 17. 30 hod.
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Správa predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb
Zloženie sľubu starostu obce
Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Diskusia
Záver

K bodu č. 1: - Otvorenie
l. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ján Šofranko.
Privítal všetkých prítomných.
K bodu č. 2: - Správa predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb
Správu o výsledku volieb v obci Markušovce na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov
obecného zastupiteľstva predniesla podpredsedníčka Miestnej volebnej komisie Eva
Mrovčáková.
Správa je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.
K bodu č. 3: - Zloženie sľubu starostu obce
Novozvolený starosta obce Michal Čuchran zložil zákonom predpísaný Sľub starostu obce
Markušovce.
Sľub starostu obce Markušovce je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.

K bodu č. 4: - Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub do rúk
starostu obce Michala Čuchrana.
Sľub poslancov Obecného zastupiteľstva obce Markušovce je neoddeliteľnou súčasťou tejto
zápisnice.
K bodu č. 5: - Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Starosta obce predniesol návrhy na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Návrhová komisia bude pracovať v zložení: František Kalafut, Peter Tarbaj a Michal Gurčík.
Za overovateľov zápisnice navrhol Mgr. Moniku Hodnickú a Mgr. Lukáša Klučára.
Hlasovanie za predložený návrh na zloženie návrhovej komisie bolo nasledovné:
(za 10, proti 0, zdržal sa 1)

K bodu č. 6: - Diskusia
Hlavná kontrolórka – podľa platného rokovacieho poriadku by mal starosta na prvom
zasadnutí predložiť návrh na zástupcu, na členov obecnej rady, ako aj na zloženie komisií,
ktoré budú pracovať pri OZ
Starosta – zástupcu si vymenuje sám, predstavu už má, na obecnú radu má svoj názor,
považuje ju za potrebnú, predniesol svoju predstavu, ako by mala vyzerať komunikácia medzi
starostom a poslancami (internet a pod.), poslanci majú zvážiť potrebu zriadenia OR
Hlavná kontrolórka – chcela by poprosiť poslancov, aby zvážili či bude alebo nebude
fungovať obecná rada, podľa jej názoru je veľmi dôležitá, taktiež zloženie komisií
Starosta obce ukončil diskusiu.
K bodu č. 7: - Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na 1. zasadnutí OZ.

UZNESENIA
z 1. zasadnutia OZ, konaného dňa 27. 12. 2010
Uznesenie č. 1:
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
Uznesenie č. 2:
Obecné zastupiteľstvo
konštatuje, že:
novozvolený starosta obce Michal Čuchran zložil zákonom predpísaný sľub
Uznesenie č. 3:
Obecné zastupiteľstvo
konštatuje, že:
zvolení poslanci OZ: Ing. Iveta Dutková, Bc. Miriama Farkalinová, Alžbeta Franková, Michal
Gurčík, Mgr. Peter Haragoš, Mgr. Monika Hodnická, František Kalafut, Mgr. Lukáš Klučár,
Michal Kozák, Ing. Radovan Rimbala, Peter Tarbaj zložili zákonom predpísaný sľub

Markušovciach 28. 12. 2010

MICHAL ČUCHRAN
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Monika Hodnická

............................................

Mgr. Lukáš Klučár

............................................

Zapísala: Bc. Beáta Hamráková

