
Z Á P I S N I C A 

z  1. ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa  18. decembra 2010 

 

 

Prítomní:    Ing. Igor Birčák, starosta obce, Miroslav Fech, Jozef Kunák, Jozef Olejár, Pavol  

                   Olejár, Štefan Petrek, Jozef Škovrán, Jozef Varga  PaedDr.,  Margita Olejárová,  

                   hlavný kontrolór, Ján Tomko, predseda miestnej volebnej komisie 

                    

 

                                           

Program: 1. Otvorenie  

                2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

                3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdávanie 

                    osvedčení  

                4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

     5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

     6. Vystúpenie novozvoleného starostu 

                7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

                8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

                    a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

     9. Voľba návrhovej komisie 

              10. Návrh na zriadení komisií 

              11. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom 

                    na celé funkčné obdobie 

              12. Schválenie zásad odmeňovania poslancov 

              13. Diskusia 

   14. Návrh na uznesenie 

              15. Záver 

 

k bodu č.1: 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Igor Birčák. 

Privítal prítomných.  

 

k bodu č.2:  

     Za zapisovateľa zápisnice určil PaedDr. Jozefa Vargu, za overovateľa Miroslava Fecha.  

 

k bodu č.3:  

 O výsledkoch volieb do orgánov samosprávy informoval Ján Tomko, predseda 

miestnej volebnej komisie. Odovzdal zvoleným osvedčenia o zvolení. 

 

k bodu č.4 

      Ing. Igor Birčák prečítal sľub starostu, ktorý  potvrdil svojím podpisom.  

 

  k bodu č. 5: 

 Sľub poslancov obecného zastupiteľstva prečítal novozvolený starosta Ing. Igor 

Birčák, poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu. 

 

 

 



k bodu č. 6 

 Novozvolený starosta vo svojom vystúpení informoval prítomných o personálnom 

obsadení obecného úradu, materskej školy, o schválenom rozpočte na rok 2011.  Projekty, do 

ktorých sa obec zapojila v predchádzajúcom volebnom období budú pokračovať. Boli podané 

žiadosti o finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy kultúrneho domu, na doregulovanie 

potoka v dolnej časti obce, na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci a zároveň jeho 

rozšírenie do rekreačnej oblasti, na separovanie odpadu a drvič odpadu, na výstavbu nových 

autobusových zastávok v obci.  Ďalej budú pokračovať projekty v kultúrnej oblasti – výmeny 

so zahraničnými partnermi. V obci bude pokračovať výstavba chodníkov, ďalej v hornej časti 

a na dolnom konci. Boli vypracované projekty na vodovod a kanál v lokalite Gacky, ak bude 

vyhlásená výzva obec bude žiadať finančné prostriedky na vybudovanie tejto stavby. 

Prioritou starostu na nasledujúce volebné obdobie bude riešiť výstavbu v obci, spolupracovať 

s občanmi pri riešení ich problémov, nadstavba budovy materskej školy,  dobudovanie 

a rozšírenie ihriska na dolnom konci, pokračovať vo výstavbe chodníka v hornej časti obce, 

dokončenie Domu nádeje, rekonštrukcia chaty na Lysej a hlavne kolaudácia vodovou 

a kanalizácie v obci. 

 

k bodu č. 7 

 Starosta obce predložil prítomným návrh programu rokovania. Poslanci program 

jednohlasne schválili. 

 

k bodu č. 8 

 Starosta obce informoval prítomných, že za zástupcu starostu poveruje Miroslava 

Fecha. 

 Starosta obce informoval o povinnosti obecného zastupiteľstva poveriť poslanca 

obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Navrhol Miroslava Fecha. Poslanci ho poverili. 

 

k bodu č. 9 

 Starosta navrhol, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení: predseda Jozef 

Olejár, Jozef Škovrán, Štefan Petrek. Poslanci schválili jednohlasne, aby návrhová komisia 

pracovala v tomto zložení. 

 

k bodu č. 10 

     Starosta navrhol poslancom, aby pri obecnom zastupiteľstve pracovali tieto komisie: 

1. komisia pre verejný poriadok, a jej predsedom bol Pavol Olejár, 2. finančná komisia, jej 

predsedom PaedDr. Jozef Varga, 3. športová komisia, jej predsedom Jozef Škovrán, 4. 

kultúrna komisia, jej predsedom Štefan Petrek,. Komisiu na ochranu verejného záujmu 

povedie Jozef Kunák. Do najbližšieho zasadnutia si pripravia navrhovaní predsedovia aj 

doplnenie svojich komisií, tak aby ich obecné zastupiteľstvo mohlo zvoliť. 

 

k bodu č. 11 

 Plat starostu obce ostáva taký, aký mal v predchádzajúcom období. 

 Poslanci určili starostovi obce k základnému platu zvýšenie o 10 %. Na návrh PaedDr. 

Vargu poslanci odsúhlasili, že zvýšenie platu starostovi obce alebo vyplatenie odmeny budú 

poslanci prehodnocovať raz ročne. Poslanci jednohlasne schválili starostovi obce zvýšenie 

základného platu o 10 % a prehodnotenie zvýšenia platu a vyplatenia odmeny raz ročne. 

 

 

 



k bodu č. 12 

 Poslanci obecného zastupiteľstva schválili zásady odmeňovania poslancov 

jednohlasne. 

 

 

k bodu č. 13 

 V diskusií sa diskutovalo o zriadení dočasnej komisie za účelom doriešenia plánovanej 

výstavby v obci na dolnom konci. Starosta navrhol, aby v komisií pracovali okrem neho aj 

Ing. Klučiar, Rastislav Birčák, z poslancov Miroslav Fech, Štefan Petrek. Najbližšie 

zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 14.1.2011. 

   

k bodu č. 14 

 Návrh na uznesenie predniesol Jozef Olejár. Poslanci obecného zastupiteľstva 

uznesenie jednohlasne schválili. 

 

k bodu č. 15 

 Starosta poďakoval za účasť na zasadnutí a poprial všetkým veľa pracovných 

úspechov a síl v novom volebnom období.  

 

 

 

  

Zapisovateľ:             PaedDr. Jozef Varga    ...................................... 

 

Overovateľ zápisnice:   Miroslav Fech           ...................................... 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Igor  B i r č á k 

            starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 


