
Zápisnica 

z prvého zasadania OZ obce Dolná Mičiná konaného 2.12.2018 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

 

Programu:  

1. Štátna hymna  

2. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva  

3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konaných 10.11.2018 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Dolná Mičiná 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Dolná Mičiná  

6. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dolná 

Mičiná 

8. Príhovor novozvoleného starostu obce Dolná Mičiná 

9. Voľba pracovných komisií  - mandátová komisia  

                                      -  volebná komisia  

                                      -  návrhová komisia 

10. Overenie platnosti voľby starostu a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií 

11. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce 

12. Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva   

13. Určenie platu novozvolenému starostovi obce  

14. Zastupovanie starostu 

15. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadaní obecného  

            zastupiteľstva 

16. Diskusia  

17. Návrh uznesení  

18. Záver.  

 

1.  Program sa začal štátnou hymnou SR 

2.  Prvé zasadnutie OZ obce Dolná Mičiná otvoril starosta obce Oto Hudec. Privítal všetkých  

      prítomných.       

3.  Prítomní boli oboznámený s výsledkami volieb, ktoré predniesol predseda  miestnej  

     Volebnej komisie Mgr. Peter Tkáčik. Viď uznesenie  č.1/2018. 

4.  Ing. Iveta Majerová vyzvala budúceho starostu Ota Hudeca, k zloženiu sľubu starostu  

     Novozvolený starosta Oto Hudec potvrdil sľub svojím podpisom. Viď. uznesenie č.2/2018. 

5.  Starosta Oto Hudec predniesol znenie textu sľubu poslancov OZ. Novozvolení poslanci 

     potvrdili zloženie sľubu svojim podpisom. Viď. uznesenie č.3/2018. 

6.  Za zapisovateľku zápisnice z ustanovujúcej schôdze bola určená Magdaléna Petrnáková a  

     overovateľov Mgr. Alenu Kupcovú a Ing. Ivetu Majerovú. Viď. uznesenie č.4/2018. 

7.  Starosta obce Oto Hudec  dal schváliť program ustanovujúceho zasadnutia obecného    

     Zastupiteľstva obce Dolná Mičiná. Viď. uznesenie č.5/2018. 

8. Príhovor novozvoleného starostu obce  Ota Hudeca. 

9. Starosta navrhol voľbu pracovných komisií: mandátovú, volebnú, návrhovú. Viď. uznesenie    

    č.6/.2018. 

10. Ing. Iveta Majerová overila platnosť voľby starostu a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií. 

     Viď. uznesenie č.7/2018. 

11. Starosta obce Oto Hudec vymenoval komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone  

      funkcie starostu obce. Viď. uznesenie č.8/2018. 

 



12. Starosta obce vymenoval členov komisií obecného zastupiteľstva: stavebnej, finančnej,  

      kultúrnej . Viď. uznesenie č.9/2018. 

 

13. Mgr. Alena Kupcová oboznámila obecné zastupiteľstvo s platom  novozvoleného 

      starostu Ota Hudeca, v zmysle § 11 ods. 4. písm.i)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  

      zriadení v znení neskorších predpisov a § 3 ods.1 v spojení s § 4 ods.1 zákona č.253/1994  

      Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších   

      Predpisov plat starostovi obce vo výške 1.575,--Є. Viď. uznesenie č.10/2018. 
 
14. Starosta obce Oto Hudec poveril Mgr. Alenu Kupcovú, poslankyňu obecného                             
       zastupiteľstva obce zastupovaním starostu. Viď. uznesenie č.11/2018. 
       
15.  Starosta obce Oto Hudec, poveril Mgr. Alenu Kupcovú zvolávaním a vedením zasadaní  
        obecného zastupiteľstva  v prípade jeho neprítomnosti. Viď. uznesenie č.12/2018. 
 
16. Diskusia: 
       V diskusii  vystúpila Ing. Iveta Majerová poďakovala starostovi Otovi Hudecovi za  
       doterajšiu prácu a praje veľa úspechov v ďalšom volebnom období. 
       Uznesenie č.13/2018. 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Oto Hudec 
                                                                                                     starosta obce 
 
 
 
 
Zapisovateľ: Magdaléna Petrnáková                               .................................................. 
 
 
Overovatelia: Ing. Iveta  Majerová                                 ...................................................  
 
                  
                        Mgr. Alena Kupcová                                  .................................................. 


