Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 04.12.2018
v zasadačke OcÚ
Prítomní:

Starosta obce
Poslanci

-

Miroslav Výrostek
Ľubomír Majko
Rastislav Kočiš
Emil Mikolaj
Miroslav Dobranský
Hlavný kontrolór obce: - Ing. František Stanislav

Program:
1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
f) Vystúpenie starostu.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.1
4. Zriadenie obecnej rady a voľba členov.
5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
6. Určenie platu starostu obce.
7. Diskusia.
8. Záver.
1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia.
Zasadnutie OZ v Danišovciach otvoril starosta obce, privítal poslancov OZ, HK obce ,
hostí a zároveň ich oboznámil s programom zasadnutia. Program bol jednohlasne
odhlasovaný prítomnými poslancami.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľka: Gabriela Vernarská
Overovatelia zápisnice: Ľubomír Majko, Emil Mikolaj
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva.
Predseda miestnej volebnej komisie oboznámila poslancov s výsledkami komunálnych volieb
konaných dňa 10.11.2018.
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Starosta obce zložil sľub, ktorý následne podpísal.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Poslanec Miroslav Dobranský ešte pred zložením sľubu sa vzdal svojho poslaneckého
mandátu.
Poslanci obecného zastupiteľstva zložili sľub, ktorý nahlas prečítala predsedníčka miestnej
volebnej komisie a zároveň ho poslanci obecného zastupiteľstva podpísali.

f) Vystúpenie starostu.
Starosta obce oboznámil novozvolených poslancov s plánom na volebné obdobie 2019-2020.
Zároveň oslovil novozvolených poslancov, aby spolupracovali aspoň tak ako poslanci
v predošlých obdobiach. Nakoniec sa starosta poďakoval za spoluprácu.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili program ustanovujúceho zasadnutia.
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta obce navrhol poslanca Emila Mikolaja aby bol oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia OZ v prípade neprítomnosti starostu obce. Poslanci OZ jednohlasne súhlasili.
4. Zriadenie obecnej rady a voľba členov obecnej rady.
Obecné zastupiteľstvo nezriaďuje obecnú radu.
5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
Poslanci OZ zriadili komisiu na ochranu verejného záujmu, kde sú členmi všetci poslanci.
6. Určenie platu starostu obce.
Poslanci OZ schválili plat starostovi obce vo výške 1746,-€
Poslanci OZ schválili odmenu pre poslancov vo výške 20,-€ ČM/za zasadnutie.
Poslanci OZ schválili odmenu zástupcovi starostu obce vo výške 40,-€ ČM/ za mesiac.
7. Podpisové vzory pre styk s bankou.
Pre styk s bankami bude platný podpisový vzor iba: Ľubomír Majko,
Rastislav Kočiš,
Mikuláš Krescanko
8. Diskusia.
Diskutovalo sa počas celého zasadania.
Starosta obce oznámil poslancom že:
dňa 6.12.2018 bude na námestí Mikuláš v čase o 16,30hod
dňa 15.12.2018 bude na námestí Trhovisko, ktoré organizuje Filiálka Danišovce
9. Záver.
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadanie ukončil.

Miroslav Výrostek
Starosta obce
Zapísala:

Gabriela Vernarská

Overovatelia: Emil Mikolaj
Ľubomír Majko
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