Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 07.01.2011
v klubovni obecného úradu v Drienčanoch.
Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Výsledky volieb - oboznámenie
5. Zloženie sľubu starostu obce
6. Zloženie sľubu poslancov OZ
7. Vystúpenie novozvoleného starostu
8. Voľba zástupcu starostu obce
9. Schválenie platu starostu obce
10.Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov, prípadne
ďalších členov komisií
11.Diskusia
12.Schválenie uznesenia
13.Záver
Ad. 1.
Starostka obce privítala prítomných poslancov, novozvoleného starostu obce, novozvolených
poslancov a všetkých prítomných na ustanovujúcom zasadnutí OZ a oboznámila ich
s pripraveným programom. Ospravedlnený je p. Radoslav Sendrej a kontrolórka obce p.
Péterová Helena pre nemoc.

Ad. 2.
Za zapisovateľku zápisnice p. starostka navrhla p. Soňu Giertliovú a za overovateľov
zápisnice p. Igora Chromeka a Bc. Anitu Koniarovú.
Ad. 3.
Návrhová komisia: Zita Tokárová a Miroslav Petrovský.

Ad. 4.
Predseda miestnej volebnej komisie p. Koniarová Mária oboznámila prítomných s výsledkami
komunálnych volieb ktoré už boli zverejnené na informačnej tabuli. Zapísaných voličov do
zoznamu voličov bolo 165. Volieb sa zúčastnilo 121 voličov. Počet platných hlasovacích
lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo 120 a počet platných

- 2 hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce bolo 118. Za starostu obce bolo
zvolených p. Peter Švoňava s počtom hlasov 69. Za poslancov OZ boli zvolení:
l. Bc. Anita Koniarová s počtom hlasov 70
2. Igor Chromek
64
3. Radko Sendrej
62
4. Miroslav Petrovský
55
5. Zita Tokárová
46

Ad. 5.
V tomto bode novozvolený starosta obce zložil zákonom stanovený sľub, ktorý svojim
podpisom potvrdil.
p. poslankyňa Mária Koniarová poďakovala odstupujúcej starostke a popriala jej veľa
úspechov v ďalšom osobnom živote.
Ad. 6.
Novozvolený starosta obce Peter Švoňava prečítal sľub poslancov. Novozvolení poslanci
sľub podpisom potvrdili.

Ad. 7.
V tomto bode novozvolený starosta obce predniesol príhovor a poďakoval za prejavenú
dôveru. Príhovor novozvoleného starostu obce tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ad. 8.
Za zástupcu starostu obce starosta navrhol Bc. Anitu Koniarovú s najväčším počtom hlasov.
Poslankyňa Bc. Anita Koniarová bola jednohlasne zvolená za zástupcu starostu.

Ad. 9.
V tomto bode bol prejednaný plat starostu obce. Úväzok starostovi obce v zmysle § 11 ods. 4
písm. i zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov konkrétne
podľa zákona č. 102/2010 Z. z bol odsúhlasený na zasadnutí OZ dňa 23.08.2010 uznesením č.
18 a to v rozsahu 0,5 úväzku. Plat starostu obce bude vyplácaný podľa zákona.

Ad. 10.
Starosta obce p. Peter Švoňava navrhol, že v obci by mala pracovať komisia verejného
poriadku a životného prostredia. Za predsedu tejto komisie navrhol p. poslanca Igora
Chromeka. Predseda komisie bol jednohlasne odsúhlasený a na najbližšom zasadnutí OZ
predloží návrh na členov zriadenej komisie.

Ad. 11.
Diskusia:
- p. Koniarová Mária navrhla, aby v komisii bol aj bývalý poslanec p. Lukáš Kiš a aby sa
pozýval na zasadnutia OZ ako zástupca miestnej časti Papča.
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- p. Hanulová konštatovala, že aj ona bude naďalej chodiť na zasadnutia OZ a bude pomáhať
podľa možností na akciách konaných obcou.
- p. Giertliová pracovníčka obce predložila poslancom návrh programového rozpočtu na roky
2011 – 2013. Poslanci návrh prejednali. Návrh bude vyvesený na informačnej tabuli 15 dní.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť na ustanovujúcom zasadnutí OZ.

Zapísala: Giertliová Soňa

Overovatelia: Igor Chromek
Bc. Anita Koniarová

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

Peter Švoňava
starosta obce

Uznesenia
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 07.01.2010 na
Obecnom úrade v Drienčanoch.

Uznesenie č. 1/2011
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
za overovateľov zápisnice p Igora Chromeka a Bc. Anitu Koniarovú
za zapisovateľku p. S. Giertliovú
návrhovú komisiu: Zitu Tokárovú a Miroslava Petrovského

Uznesenie č. 2/2011
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
konštatuje
1. novozvolený starosta obce Peter Švoňava zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva v Drienčanoch – Igor Chromek, Bc. Anita Konirová, Miroslav
Petrovský a Zita Tokárová.

Uznesenie č. 3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
zástupcu starostu obce Bc. Anitu Koniarovú.

Uznesenie č. 4/2011
Obecný zastupiteľstvo v Drienčanoch
zriaďuje
komisiu verejného poriadku a životného prostredia
schvaľuje
predsedu komisie p. Igora Chromeka.
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Uznesenie č. 5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
určuje
plat starostu obce podľa zákona 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest.

Uznesenie č. 6/2011
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
návrh programového rozpočtu na roky 2011 - 2013

Overovatelia:
Igor Chromek

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

Bc. Anita Koniarová

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

Peter Švoňava
starosta obce

