Obecné zastupiteľstvo K O L I N O V C E
ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 27.12.2010
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
K bodu 1
Starosta obce Vincent Bača srdečne privítal všetkých prítomných a tým otvoril
ustanovujúce zasadnutie OZ Kolinovce.
K bodu 2
Starosta obce určil za zapisovateľa OZ Mgr. Gabrielu Kožárovú a za overovateľov
zápisnice OZ p. Dalibora Madeja a p. Magdalénu Juščákovú.
K bodu 3
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie pre komunálne voľby p. Edita Kišková oboznámila
prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce.
K bodu 4
Zloženie sľubu starostu a poslancov OZ
Vincent Bača ako novozvolený starosta obce Kolinovce zložil sľub zákonným spôsobom bez
pochybení. Sľub potvrdil svojím vlastnoručným podpisom.
Následne zložili sľub všetci novozvolení poslanci: Vlasta Borženská, Daniela Brajerčíková,
Magdaléna Jučáková, Dalibor Madeja, Marek Ondov. Sľub zložili zákonným spôsobom bez
pochybení a potvrdili ho svojimi vlastnoručnými podpismi.
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie p. Edita Kišková odovzdala odvedčenia o zvolení za
starostu a poslancov OZ. Nasledovalo vystúpenie novozvoleného starostu obce.
Následne dal starosta obce hlasovať o predloženom programe ustanovujúceho zasadnutia OZ,
ktorý bol schválený jednohlasne 5 hlasmi.
K bodu 5
Poverenie poslanca
Starosta obce poveril poslankyňu Danielu Brajerčíkovú za poslanca oprávneného zvolávať a
viesť zasadnutie OZ 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.

K bodu 6
Voľba obecných komisií
Komisia verejného poriadku:
- členovia všetci poslanci OZ
- predseda: návrhy Madeja – za 4
- zdržal sa 1
- schválený predseda Dalibor Madeja

Juščáková – za 1
- zdržali sa 4

K bodu 7
Určenie platu starostu
Starostovi obce bol schválený plat vo výške zákonného základu + 20 % navýšenie – schválené
jednohlasne za 5 hlasov.
Zásady odmeňovania poslancov – v platnosti zostávajú zásady platné z r. 2010 – schválené
jednohlasne za 5 hlasov.
K bodu 8
Inventarizácia 2010
Starosta obce prečítal príkaz starostu na vykonania inventarizácie majetku a záväzkov k
31.12.2010. Určil príslušné inventarizačné komisie a ich predsedov.
Predložený návrh uznesenia č. 1/2010 z ustanovujúceho zasadnutia OZ bol schválený
jednohlasne 5 hlasmi.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť na ustanovujúcom zasadnutí, ktoré týmto
ukončil.

Overovatelia:

Magdaléna Juščáková

…………………………………..

Dalibor Madeja

…………………………………..

Vincent Bača
starosta obce

Zapísala: Mgr. Gabriela Kožárová
30.12.2010

U Z N E S E N I E

č. 1

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 27.12.2010

Obecné

zastupiteľstvo

A. Berie na vedomie
1. Určenie zapisovateľa OZ Mgr. Gabriela Kožárová, určenie overovateľov zápisnice p.
Magdaléna Juščáková a p. Dalibor Madeja
2. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
3. Zloženie sľubu novozvoleného starobu obce Kolinovce - Vincent Bača, sľub
novozvolených poslancov - Vlasta Borženská, Daniela Brajerčíková, Magdaléna
Juščáková, Dalibor Madeja, Marek Ondov – bez pochybení
4. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
5. Poverenie poslankyňe Daniely Brajerčíkovej za poslanca oprávneného zvolávať a viesť
zasadnutie OZ
6. Vytvorenie Komisie verejného poriadku - členovia všetci poslanci OZ
7. Inventarizácia majetku a záväzkov obce k 31.12.2010

B. Schvaľuje
1.
2.
3.
4.

Predsedu Komisie verejného poriadku p. Dalibora Madeju - schválené za 4, zdržal sa 1
Program ustanovujúceho zasadnutia – jednohlasne 5 hlasmi
Plat starostu: zákonný základ + 20% navýšenie – jednohlasne 5 hlasmi
Zásady odmeňovania poslancov OZ – v platnosti zostávajú platné z roku 2010 –
schválené jednohlasne 5 hlasmi
5. Uznesenie č. 1/2010 z ustanovujúceho zasadnutia OZ - jednohlasne 5 hlasmi

C. Neschvaľuje

Vincent Bača
starosta obce

Vyvesené: 28.12.2010
Zvesené: 31.1.2011

