Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Lúč na Ostrove konaného dňa 03.12.2014 v kultúrnom dome
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
- starosta doterajší, novozvolený
- predseda MVK, zvolený poslanci a obyvatelia obce
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce prevzatie insignie, a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ
Vystúpenie novozvoleného starostu
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Voľba komisií, voľba zástupcu starostu
Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

1.Zahájenie
Prvé zasadnutie OZ otvoril doterajší zástupca starostu pani Anikó Nagyová. Po otvorení
zasadnutia požiadala predsedu miestnej volebnej komisie, aby na ustanovujúcom zasadnutí
OZ informoval prítomných o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku
voľby starostu v obci.
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Doterajší starosta podal návrh na zapisovateľa a overovateľov,
Zapisovateľka: Andrea Nagyová
Overovatelia: Zoltán Balogh, Štefan Méri
Hlasovanie: Návrh jednohlasne schválený.
3.Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
Informácie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce predniesol predseda miestnej
volebnej komisie Štefan Bodó. /v prílohe/
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce prevzatie insignie, a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
Po vypočutí výsledkov volieb znovuzvolený starosta obce Mgr. Ladislav Kiss zložil sľub
a potvrdil podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste /v prílohe/ .
Novozvolený starosta ujímal vedenie ustanovujúceho zasadnutia OZ.

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ
Zasadnutie pokračovalo podľa programu zložením sľubu poslancov OZ. Poslanci zložili sľub
podľa zákona NR SR č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení. Po podpísaním pod text sľubu
a prevzatí osvedčenia o zvolení za poslanca OZ. Starosta obce Mgr. Ladislav Kiss poďakoval
členom bývalého OZ za vykonanú prácu a blahoželal novozvoleným poslancom. Konštatoval,
že OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa . /Podpísaný sľub v prílohe/
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
Pán starosta poďakoval všetkým za dôveru, za účasť vo voľbách, členom okrskových
volebných komisií a členom miestnej volebnej komisie ako aj zamestnancom obecného úradu
za vykonanú prácu a predniesol svoj prejav.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Hlasovanie: Návrh bol jednohlasne schválený.
8. Voľba komisií a zástupcu starostu
Pán starosta podal návrh na členov návrhovej komisie.
a/ Voľba návrhovej a volebnej komisie
Predseda : Ildikó Martonová, členovia : Gabriel Aranyossy, Peter Tóth
Voľba komisie bola schválený jednohlasne.
b/ Voľba zástupcu starostu
Pán starosta vymenoval za zástupcu starostu pani Anikó Nagyovú, ktorá plnila túto funkciu už
aj v predchádzajúcom volebnom období.
c/ Pán starosta navrhol aby obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. Navrhol poslanca Zoltána Balogha.
Hlasovanie: návrh bol jednohlasne schválený.
c/ Zriadenie výboru na uplatnenie zákona č. 357/2004 o ochrane verejných záujmov
Predseda: Ildikó Martonová, členovia: Štefan Méri, Tomáš Csáky.
Návrh bol jednohlasne schválený.
d/ Ostatné výbory, a a komisie budú zvolené podľa potreby na nasledujúcej schôdze.
Na vytvorenie Obecnej rady nebol podaný návrh.
Jednohlasne schválili že sa nevytvorí.
9. Diskusia
Do diskusie sa prihlásil hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Török. Gratuloval znovuzvolenému
pánovi starostovi, a novozvoleným poslancom. Poďakoval za dobrú spoluprácu bývalým
členom obecného zastupiteľstva. Novému zastupiteľstvu zaželal veľa úspechov.
10. Schválenie uznesenia
Pred záverom schôdze predseda návrhovej komisie p. Ildikó Martonová prečítala návrh
uznesenia.
Návrh uznesenia bol schválený zastupiteľstvom jednohlasne.

UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Lúč na Ostrove zo dňa 03.12.2014
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1.
2.
3.
4.

Voľbu zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Informáciu predsedu MVK o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
Ďalšie programové body ustanovujúceho zasadnutia.
Voľbu členov návrhovej a volebnej komisie.

Uznesenie č. 61/2014/OZ
A/ Berie na vedomie
1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Vystúpenie znovu zvoleného starostu.
3. Vymenovanie zástupcu starostu Anikó Nagyovú.
B/ Konštatuje, že
1. Znovu zvolený starosta obce Mgr. Ladislav Kiss zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce.
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Gabriel Aranyossy, Zoltán Balogh, Tomáš Csáky, Ildikó
Martonová, Štefan Méri, Anikó Nagyová, Peter Tóth.
C/ Uznieslo
a/ Poveruje poslanca Zoltána Balogha zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12.ods.2, ods.3, ods.5, ods.6 zákona SNR
č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
b/ Nezriaďuje odborné komisie a obecnú radu
c/ OZ zriaďuje mandátovú komisiu
Volí predsedu komisie : Ildikó Martonová
Členov komisie: Štefan Méri, Tomáš Csáky
d/ Dáva za úlohu pre poslancov OZ aby na budúcom zasadnutí predniesli svoje návrhy
na vytvorenie komisií, a navrhovali členov.
Hlasovanie: OZ uznesenia jednohlasne schválilo.

11. Záver
Po prerokovaní všetkých programových bodov pán starosta poďakoval prítomným za
dôveru a za účasť a zaželal im príjemné prežitie Vianočných sviatkov a ukončil
zasadnutie.
V Lúči na Ostrove, dňa 03.12.2014

Zapisovateľka : Andrea Nagyová

Overovateľia : ..............................
Štefan Méri

...............................
Zoltán Balogh

starosta obce

.....................................
Mgr. Kiss Ladislav

