
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

obce Višňové 

zo dňa 21. decembra 2010 

 
    Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Višňové zvolal starosta 

obce p. Jaroslav Bača v súlade s § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a predpisov. 

 

     Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Jana Dulinková a  Pavol Hluchý, 

písaním zápisnice bola poverená Ľudmila Kubišová. 

      

     Program obecného zastupiteľstva: 

1. Otvorenie zasadnutia – STAROSTA OBCE 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

             ZAPISOVATEĽKA: ĽUDMILA KUBIŠOVÁ, 

             OVEROVATELIA: PAVOL HLUCHÝ A JANA DULINKOVÁ 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva 

PREDSEDA MVK – MILAN MICHALEC 

4. Zloţenie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií  

STAROSTA OBCE SĽUB POTVRDÍ PODPISOM POD JEHO TEXT 

5. Zloţenie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

     ZNENIE SĽUBU PREČÍTA STAROSTA OBCE – POSLANCI SĽUB ZLOŢIA                      

      PODPISOM POD JEHO TEXT 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

STAROSTA OBCE PREDNESIE PRÍHOVOR 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

PROGRAM SCHVÁLI OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO RIADNYM HLASOVANÍM 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

NÁVRH STAROSTU – ĽUBOMÍR KÚDELA 
             (§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona                  

              SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) 
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9. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie a voľba 

predsedov a členov komisií 
a/ Návrhová komisia: 

Predseda-Jaroslav Knap, Členovia-Ľudmila Heliová a Ľubomír Kúdela 

b/ Mandátová komisia: 

Predseda-Jana Dulinková, Členovia-Pavol Marko a Milan Michalec 

           c/ Volebná komisia:  

Predseda-Pavol Hluchý, Členovia-Milan Kobza a  Ľudmila Kubišová 

10. Návrh na zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve a voľba predsedov 

a členov komisií 

*KOMISIA VÝSTAVBY A ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA: 
PREDSEDA: VLADIMÍR KNAP, ČLENOVIA: JAROSLAV KNAP A PAVOL MARKO 

*KOMISIA FINANČNÁ A SPRÁVY MAJETKU: 
PREDSEDA: JANA DULINKOVÁ, ČLENOVIA: PAVOL HLUCHÝ A DANKA NAĎOVÁ 

            *KOMISIA KULTÚRY, ŠPORTU A SOCIÁLNYCH VECÍ: 
PREDSEDA: ĽUBOMÍR KÚDELA,  ČLENOVIA: ĽUDMILA HELIOVÁ A ANNA BAČOVÁ 

*ZPOZ: 

PREDSEDA: JAROSLAV BAČA, ČLENOVIA: ĽUDMILA KUBIŠOVÁ A RUŢENA DURCOVÁ 

11. Určenie platu starostu obce  

( V ROZSAHU ÚVÄZKU 25%) 

12. Diskusia 

13. Záver 

 
 

1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce 

Pán Jaroslav Bača, ktorý vykonával funkciu starostu obce v predchádzajúcom 

volebnom období a ktorý bol zvolený za starostu obce pre ďalšie volebné obdobie 

privítal všetkých prítomných na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

 

Oboznámil účastníkov zasadnutia s návrhom  programu obecného zastupiteľstva, 

oznámil, ţe sú prítomní všetci novozvolení poslanci a konštatoval, ţe zastupiteľstvo je 

spôsobilé rokovať a uznášať sa.  Vyzval predsedu miestnej volebnej komisie 

o informovanie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Jana Dulinková a Pavol Hluchý.  Za 

zapisovateľku bola navrhnutá Ľudmila Kubišová. 

      

 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva 

Predseda Miestnej volebnej komisie vo Višňovom Milan Michalec informoval 

prítomných o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdal osvedčenia 
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o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva. 

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci  do obecného 

zastupiteľstva a starostu obce Višňové je prílohou číslo 1. k tejto zápisnici. 

  

4. Zloţenie sľubu novozvoleného starostu obce  

Novozvolený starosta obce p. Jaroslav Bača zloţil sľub starostu obce, čo potvrdil 

svojim podpisom pod písomné znenie sľubu.  

 

5. Zloţenie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

Starosta obce prečítal znenie sľubu poslanca a poţiadal poslancov o jeho zloţenie 

podpisom pod písomné znenie sľubu. 

 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

Starosta obce predniesol príhovor, v ktorom informoval všetkých prítomných 

o základných cieľoch obecnej samosprávy v novom volebnom období 2010-2014. 

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce predloţil poslancom návrh programu ustanovujúceho zasadnutia 

a poţiadal novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva o schválenie programu 

riadnym hlasovaním. 

 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu poveriť poslanca Ľubomíra Kúdelu 

zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 

2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona  SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
9. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

Starosta obce ďalej predloţil návrh na zloţenie mandátovej, volebnej a návrhovej 

komisie v tomto zloţení:  
Návrhová komisia: 

PREDSEDA-JAROSLAV KNAP, ČLENOVIA-ĽUDMILA HELIOVÁ A ĽUBOMÍR KÚDELA 

MANDÁTOVÁ KOMISIA: 

PREDSEDA-JANA DULINKOVÁ, ČLENOVIA-PAVOL MARKO A MILAN MICHALEC 

VOLEBNÁ KOMISIA:  

PREDSEDA-PAVOL HLUCHÝ, ČLENOVIA-MILAN KOBZA A  ĽUDMILA KUBIŠOVÁ 

 

 

10. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a ďalších členov 

Starosta obce predloţil obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie nasledovných 

komisií obecného zastupiteľstva a zároveň predloţil návrh na ich zloţenie a to 

nasledovne: 

KOMISIA VÝSTAVBY A ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA: 
PREDSEDA: VLADIMÍR KNAP, ČLENOVIA: JAROSLAV KNAP A PAVOL MARKO 
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KOMISIA FINANČNÁ A SPRÁVY MAJETKU: 
PREDSEDA: JANA DULINKOVÁ, ČLENOVIA: PAVOL HLUCHÝ A DANKA NAĎOVÁ 

 

KOMISIA KULTÚRY, ŠPORTU A SOCIÁLNYCH VECÍ: 
PREDSEDA: ĽUBOMÍR KÚDELA,  ČLENOVIA: ĽUDMILA HELIOVÁ A ANNA BAČOVÁ 

 

ZPOZ: 

PREDSEDA: JAROSLAV BAČA, ČLENOVIA: ĽUDMILA KUBIŠOVÁ A RUŢENA DURCOVÁ 

 

 

11. Určenie platu starostu obce 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo plat starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 

Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení zákona č. 374/1994 Z.z. v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej 

funkcie v ¼ z celkovej dĺţky pracovného úväzku. 

 

12. Diskusia–––––––––– 

 

13. Záver 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval všetkým prítomným 

za účasť a vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za ukončené. 

 

 

Overovatelia: 

 

Jana Dulínková                    ................................................ 

 

Pavol Hluchý                       ................................................ 

 

 

Starosta obce: 

 

Jaroslav Bača                      ................................................. 

 

 

Zapisovateľka: 

Ľudmila Kubišová              ................................................. 

 

 

 

 

 

 

Vo Višňovom, dňa 21. decembra 2010 

 

 

 


