ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dubodiele
konaného dňa 7. decembra 2018
Program:
1. Otvorenie rokovania a príhovor starostu obce
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Oznámenie výsledkov volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
4. Zloženie sľubu starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Schválenie programu zasadnutia
7. Zriadenie návrhovej, volebnej a mandátovej komisie
8. Zriadenie komisií pri OZ
9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia OZ
10. Diskusia
11. Ukončenie
Prítomní: Ing. Hostačná, Ing. Judiny, Mgr. Kyselica, p. Petrík M., Mgr. Petrík V., Ing. Reis,
p. Žáčiková
Hymna SR
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Mgr. Anton Prechádzka prítomných privítal, poďakoval občanom za podporu,
obecnému zastupiteľstvu za spoluprácu v uplynulom volebnom období.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľku starosta určil Ing. Stanislavu Ševcechovú.
Za overovateľov Ing. Hostačnú a Ing. Judinyho.
3. Oznámenie výsledkov volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
Predseda miestnej volebnej komisie v Dubodiele p. Roman Doktor oboznámil prítomných
s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí.
4. Zloženie sľubu starostu obce
Do funkcie starostu obce bol opätovne zvolený Mgr. Anton Prechádzka, ktorý zložil zákonom
predpísaný sľub v súlade s § 13 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a podpísal
jeho písomné vyhotovenie. Predseda MVK odovzdal starostovi osvedčenie o zvolení.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolení poslanci zložili predpísaný sľub v súlade s § 26 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p., podpísali jeho písomné vyhotovenie. Novými poslancami OZ sa stali: p. Angela
Žáčiková, Mgr. Ján Kyselica, Ing. Erika Hostačná, Mgr. Vladimír Petrík, p. Michal Petrík, Ing.
Vladimír Judiny, Ing. Peter Reis. Predseda MVK odovzdal poslancom osvedčenie o zvolení.

6. Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce informoval o ďalšom programe zasadnutia (bod 7 – 11) a dal hlasovať:
Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
7. Zriadenie návrhovej, volebnej a mandátovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 15 Zákona o obecnom zriadení zriaďuje návrhovú komisiu,
volebnú komisiu a mandátovú komisiu v zložení poslancov: Ing. Hostačná, Mgr. Kyselica, p. Petrík
Michal. Hlasovanie: Za:7, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
8. Zriadenie komisií pri OZ
Starosta obce navrhol zriadiť nasledovné komisie pri OZ v Dubodiele:
• Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
• Komisia pre financie a kontrolu majetku
• Komisia pre výstavbu a životné prostredie
• Komisia pre ochranu verejného poriadku a sociálne veci
• Komisia pre vzdelanie, kultúru a šport
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia OZ
Za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2, ods. 3,
ods. 5 a ods. 6 zákona o obecnom zriadení v z. n. p. navrhol starosta poslankyňu p. Angelu
Žáčikovú. Hlasovanie: Za:7, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
Ing. Hostačná ako predsedkyňa mandátovej komisie podala správu, že starosta a poslanci zložili
zákonom stanovený sľub a na základe čestných vyhlásení nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú
s funkciou starostu alebo poslanca OZ.
10. Diskusia
Starosta otvoril diskusiu, do ktorej sa prihlásil p. Kopecký s otázkou na nedostatok vody. Starosta
informoval, že nedostatok vody bol z dôvodu vyschnutia doterajšieho prameňa „Bátorky“.
V súčasnosti je situácia vyriešená zachytením nového prameňa a stav vodojemu pravidelne
kontrolovaný.
Poslanec Ing. Judiny upozornil na veľmi zlý stav cesty na lán (od mosta pri p. Jozefíne Hostačnej).
Starosta informoval, že táto ceste je vo vlastníctve urbariátu a z tohto dôvodu nemôže obec
financovať jej opravu.
11. Ukončenie
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Dubodiele, 10.12.2018
Zapísala: Ing. Stanislava Ševcechová, v.r.

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

Overovatelia: Ing. Erika Hostačná, v.r.
Ing. Vladimír Judiny, v.r.

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

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce

Uznesenia
z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Dubodiele zo dňa 07.12.2018

Uznesenie č. 39/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
v zmysle § 15 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
zriaďuje
- návrhovú komisiu
- volebnú komisiu
- mandátovú komisiu
v zložení poslancov: Ing. Hostačná, Mgr. Kyselica, p. Petrík Michal.
Uznesenie č. 40/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
zriaďuje
• Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
• Komisiu pre financie a kontrolu majetku
• Komisiu pre výstavbu a životné prostredie
• Komisiu pre ochranu verejného poriadku a sociálne veci
• Komisiu pre vzdelanie, kultúru a šport.
Uznesenie č. 41/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
poveruje
poslankyňu Angelu Žáčikovú zvolávať zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zák.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Uznesenie č. 42/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele
1. berie na vedomie
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
predloženú správu mandátovej komisie
2. konštatuje
že zvolený starosta a poslanci obecného zastupiteľstva zložili a podpisom potvrdili zákonom
predpísaný sľub.

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce

