Zápisnica
z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v Novej Dedine,
konaného dňa 19.12.2014
Prítomní boli:
Peter Titurus
Mgr. Pavol Novák
Poslanci OZ
Predseda MVK
Ostatní prítomní

starosta obce
novozvolený starosta obce
v počte 9
PaedDr. Mária Mizeráková
podľa prezenčnej listiny
Rokovanie

1. Otvorenie
p. Peter Titurus, starosta obce privítal všetkých prítomných na ustanovujúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
p. Peter Titurus, starosta obce určil zapisovateľku p. Máriu Bôbovú a overovateľov
zápisnice RNDr. Máriu Bielu a Jozefa Mäsiara.
3. Oznámenie výsledkov volieb
PaedDr. Mária Mizeráková, predsedkyňa MVK oboznámila prítomných s výsledkami
volieb do samosprávy obce. Obecné zastupiteľstvo vzalo výsledky volieb do samosprávy obce
na vedomie.
5. Zloženie sľubu starostu obce
Mgr. Pavol Novák, novozvolený starosta zložil ústavou stanovený sľub starostu obce,
ktorý na znak súhlasu podpísal. PaedDr. Mária Mizeráková, predsedkyňa MVK mu odovzdala
osvedčenie o zvolení za starostu a zároveň mu zablahoželala k zvoleniu za starostu.
6. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Mgr. Pavol Novák, starosta obce prečítal sľub poslanca OZ, ktorý na znak súhlasu
novozvolení poslanci podpísali. PaedDr. Mária Mizeráková, predsedkyňa MVK im odovzdala
osvedčenia o zvolení za poslancov, zároveň im zablahoželala k zvoleniu za poslancov.
Starosta obce poslancom zablahoželal k zvoleniu a odovzdal im diár poslanca a regionálny
kalendár na rok 2015.
7. Vystúpenie starostu obce
Mgr. Pavol Novák, novozvolený starosta obce vystúpil s príhovorom. Obecné
zastupiteľstvo vzalo vystúpenie starostu na vedomie. Obsah vystúpenia tvorí prílohu
zápisnice.
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8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Mgr. Pavol Novák, starosta obce predložil prítomným poslancom program rokovania,
ktorý obdržali na pozvánke. Poslanci OZ program jednomyseľne schválili. Program tvorí
prílohu zápisnice.
9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
Mgr. Pavol Novák, poslanec OZ predložil poslancom návrh na poverenie poslankyne
RNDr. Márie Bielej, ktorá bude oprávnená zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa
§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Poslanci OZ návrh
jednomyseľne schválili.
10. Voľba návrhovej a volebnej komisie
Mgr. Pavol Novák, starosta obce predložil poslancom návrh na zloženie návrhovej
a volebnej komisie – Ing. Miloš Mäsiar a Ing. Ján Jelen, poslanci OZ. Poslanci OZ návrh
jednomyseľne schválili.
11. Návrh na zriadenie komisií
Mgr. Pavol Novák, člen návrhovej komisie predložil poslancom návrh jednotlivých
komisií pri obecnom zastupiteľstve. Poslanci po prerokovaní návrh vzali na vedomie. Ing. Ján
Jelen, poslanec OZ navrhol, aby predsedkyňou ekonomickej komisie bola Ing. Anna
Pastierová a navrhol doplniť do ekonomickej komisie Boženu Pánikovú. Poslanci návrh na
predsedkyňu komisie jednomyseľne schválili, doplnenie odložili na najbližšie konanie OZ.
Ostatné zloženie komisií poslanci OZ jednomyseľne schválili. Zloženie komisií je súčasťou
uznesenia.
12. Určenie platu starostu a odmeňovanie poslancov
Ing. Miloš Mäsiar, poslanec OZ predložil návrh na plat starostu a odmeňovanie
poslancov OZ. Poslanci návrh jednomyseľne schválili. Návrh je súčasťou uznesenia.
13. Návrh na voľbu zástupcu starostu
Mgr. Pavol Novák, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na voľbu
zástupcu starostu. Uviedol, že podľa novely zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov sa zástupca starostu nevolí a starosta obce má právo vymenovať zástupcu do 60
dní od ustanovujúceho zasadnutia. Uviedol, že zástupcu si už vybral. Po zrelej úvahe kedy sa
rozhodoval medzi dvomi poslancami (p. Máriou Bielou, ktorá získala najviac hlasov a Ing.
Milošom Mäsiarom ) sa rozhodol pre Ing. Miloša Mäsiara, ktorého v krátkom čase vymenuje
za zástupcu starostu.
Poslanci OZ jeho návrh jednomyseľne schválili.

2

14. Diskusia
V rámci diskusie vystúpili:
■ Bc. Milan Halúz, poslanec NR SR, sa poďakoval bývalému starostovi p. Petrovi
Titurusovi za veľmi dobrú spoluprácu a novozvolenému starostovi obce Mgr. Pavlovi
Novákovi poprial do funkcie starostu veľa zdravia, úspechov a vyjadril presvedčenie, že
spolupráca bude tiež na veľmi dobrej úrovni. Ďalej prisľúbil, že z jeho strany urobí všetko,
aby v prípade potreby obci pomohol.
■ p. Štefan Harmady, predseda JDS poďakoval bývalému starostovi za spoluprácu
a vyjadril presvedčenie, že by si prial, aby aj spolupráca novozvoleného starostu bola aspoň
na rovnakej úrovni;
■ p. Peter Titurus, poslanec OZ poďakoval predchádzajúcemu poslaneckému zboru za
spoluprácu, tiež poďakoval občanom a novému starostovi poprial veľa zdravia a úspechov
v novej funkcii.
15. Návrh na uznesenie
Ing. Miloš Mäsiar, člen návrhovej komisie predložil poslancom návrh na uznesenie,
ktorý poslanci jednomyseľne schválili. Uznesenie tvorí prílohu zápisnice.
15. Záver
Mgr. Pavol Novák, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial
všetkým príjemné a láskyplné vianočné sviatky a ustanovujúce zasadnutie ukončil.
Mgr. Pavol Novák
starosta obce

Overovatelia: RNDr. Mária Biela, poslankyňa OZ
Jozef Mäsiar, poslanec OZ

Zapisovateľka: Mária Bôbová
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